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Välkommen till At-forum och Nordisk kongress 19-20 april och 
Pre-Congress 18 april

Abstractboken är till för att du ska kunna planera ditt deltagande och få en översikt över de 156 
presentationerna, 8 miniseminarierna och 34 posterpresentationerna som kommer finnas på At-
forum och Nordisk kongress. 

Du får också information om ett antal workshops som anordnas på Pre-Congress den 18 april.

Som tidigare år har vi sorterat abstracten i samma ordning som programmet och ett register 
över samtliga författare i slutet av boken. 

Vi hoppas att abstractboken blir till god hjälp för din planering och ditt deltagande. Så att årets 
arrangemang ger dig inspiration, ny kunskap och utbyte av erfarenhet och kollegial samvaro. 

Inga-Britt Lindström
förbundsordförande 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
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Pre-Congress 18 april 2007
Kognition – försöksverksamheter, metodutveckling och kompetensspridning
Författare: Ingela Månsson, Hjälpmedelsinstitutet, Box 510, 162 15 Vällingby, 08 620 1817 
E-post: ingela.mansson@hi.se
Medförfattare: Catarina Brun, Hjälpmedelsinstitutet, Oskar Jonsson, Hjälpmedelsinstitutet 
Bakgrund Ny kunskap, bättre utrednings- och behandlingsmetoder och en fortsatt teknikutveckling skapar nya 
möjligheter för att använda ny teknik inom området kognition. Det finns anledning att förmoda att tekniken kan 
användas i betydligt högre utsträckning än idag, för att stödja personer med kognitiva funktionshinder i det dagliga 
livet. HI driver tre projekt inom område kognition KogniTek, Hemma med IT och Teknik och demens. Projekten drivs i 
samverkan med brukarorganisationer och finansieras med medel ur allmänna Arvsfonden . Syfte Teknik kan ge stöd 
i det dagliga livet för ökad aktivitet, självständighet, trygghet och säkerhet. Mål Utveckla metoder för förskrivning 
av kognitiva hjälpmedel och teknikstöd. Prova olika former av teknikstöd samt anpassa och utveckla produkter och 
miljöer. Etablera visningslägenheter i syfte att visa på möjligheter med teknikstöd i boendet. Genomföra kostnads- 
och effektanalyser vid användning av teknikstöd och kognitiva hjälpmedel. Resultat kommer att redovisas från de tre 
projekten samt från försöksverksamheterna som ingår i projekten (KogniTek ADHD genomförs i Uppsala och förvärvade 
hjärnskador genomförs i Orup/Lund, Hemma med IT Hässelby – Vällingby SDF, Hudiksvalls och Tierps kommun och 
Teknik och demens Stockholms sjukhem och Arbetsterapeuterna Primärvården Gästrikland). Vad är gemensamt och vad 
skiljer vid användning av teknikstöd och kognitiva hjälpmedel för personer med kognitiva funktionshinder. Redovisning 
av metoder som utvecklats och provats vid förskrivning av hjälpmedel och teknikstöd. Redovisning av kostnads- och 
effektanalyser. Sökord cognition, activity, assistivtechnology

Mental health promotion Developing and applying successful projects
Författare: Elin Ebba Asmundsdottir, Universitet Akureyri, IS, Solborg, 600 Akureyri, + 354 8245794 
E-post: ebba@landspitali.is
The impetus for the mental health promotion project in Iceland came from a mental health “consumer” who had a vision. 
When he recovered he refused to forget or deny the experience of being a former mental health patient. He used his 
experience to educate and empower others. He was able to gather people from all levels of society, both those in power, 
NGO’s, professionals and the press to participate in the mental health promotion project. The mental health promotion 
project is successful and active in Iceland and has continued to develop. Workshop participants will be provided with 
information on the role of the occupational therapist in the Icelandic mental health promotion project. Two successful 
projects that were used with the general public in the health promotion: “The 10 Mental Commandments” and “The 
Mental Aid Box/or the Good Mood Kit” will be described and discussed. Participants will gain experience in performing 
parts of the projects and develop a plan for possible implementation of similar projects in their community. Participants 
will explore the possible “snowball” effect from such projects and how to seize opportunities in the community to 
further develop networks and new projects to promote mental health. Workshop participants will have opportunity 
to reflect on and share their own work, their environment and their roles as occupational therapists with the aim of 
gaining from each others unique perspective and environment. Sökord: Mental health promotion, occupational therapy, 
projects.

The Manual Ability Classification System (MACS), for children with cerebral palsy.
Författare: Lena Krumlinde-Sundholm, Karolinska Institutet, Solna, Astrid Lindgrens barnsjukhus Q2:07, 
171 76 Stockholm, 08-517 77 362 E-post: Lena.Krumlinde.Sundholm@ki.se
Medförfattare: Ann-Marie Öhrvall, Neuropediatriska enheten, Karolinska Istitutet, Ann-Christin Eliasson, 
Neuropediatriska enheten, Karolinska Institutet
Objective: To develop a system to classify how children with cerebral palsy use their hands when handling objects in 
daily activities. The classification is designed to reflect the child’s typical manual performance, not the child’s maximal 
capacity. MACS cover the ages 4-18 years. Method: The validation was based on the experience within an expert group 
representing different professionals, review of the literature and also on thoroughly analysis of children across a spectrum 
of function. Discussions continued until consensus occurred, first about the constructs, then at each level until these were 
clear and easily understood. The next step in the validation involved 25 parents and 25 therapists who were interviewed 
about the content and the description of levels. Thereafter reliability was tested between 25 parents and 25 therapists 
and between pairs of therapists for 146 children between 4-18 years. Result: The results demonstrated that MACS has 
a valid construct. The inter-rater reliability between parents and therapist was 0.96 calculated by Intra-Class Correlation 
Coefficient (ICC) (95% confidence interval 0.89-0.98) indicating excellent agreement. The reliability between therapists 
was 0.96 (0.96-0,98). Conclusion: The Manual Ability Classification System is based upon self-initiated manual ability, 
with a particular emphasis on handling objects in daily activities. It is a valid and reliably classification for children with 
cerebral palsy between 4-18 years. Clinicians and parents seem to agree about meaningful differences between levels 
resulting in excellent inter-rater reliability. Key words: Manual ability, cerebral palsy, hand function
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Hur ska man egentligen använda AMPS i klinisk verksamhet?
Författare: Birgitta Bernspång, Umeå universitet, Vårdvetarhuset, 90187 Umeå, 090-786 9276 
E-post: biggan.bernspang@occupther.umu.se
Medförfattare: Monica Widman-Lundmark, Skellefteå lasarett, Anne Fisher, Umeå universitet, Eva Månson-Lexell, Lunds 
universitet 
AMPS är en undersökningsmetod som bedömer en persons utförande av aktivitet, det faktiska görandet som en person 
måste genomföra för att nå målet med olika uppgifter, tex sopa golvet, diska, tvätta bilen. De personer som kan 
bedömas med AMPS är alla personer som gör de olika dagliga uppgifter som finns standardiserade i bedömningen, det 
gäller således personer från 3 år och uppåt oavsett diagnos. Syftet med denna presentation är att klargöra hur vi kan 
använda AMPS i den dagliga arbetsterapiverksamheten, utifrån ett arbetsterapiprogram. Vi beskriver processen och ger 
förslag på dokumentation i alla steg. När vi genomfört en AMPS-bedömning har vi en mängd information som vi måste 
omsätta i vår verksamhet. Vi har fått en innehållsrik bild av vår klient under intervjun, som fokuserar på vilka uppgifter 
som är meningsfulla och viktiga och som kan vara svåra för personen att genomföra. Vi har underlag för att planera 
specificerade interventioner såsom anpassning av miljön, utprovning av hjälpmedel, lära ut nya sätt att genomföra 
uppgiften, aktivitets- eller funktionsträning. Vi får också underlag för att uttala oss om personens behov av assistans, 
vilket idag är en viktig komponent utifrån den ekonomiska situationen inom hälso- och sjukvården. AMPS kan vara en 
hjälp i den direkta kontakten med klienten och även i den mera övergripande planeringen av åtgärder och resurser för 
varje enskild individ. Sökord: Bedömning, arbetsterapiverksamhet

Bedömning av praktisk körförmåga, en arbetsterapeutisk metod
Författare: Ann-Helen Patomella, Karolinska Institutet, Huddinge, Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge, 
08+52483849 E-post: ann-helen.patomella@ki.se
Medförfattare: Helena Larsson, Mobilitetscentrum, Göteborg, AnnaLena Ödling, Dagrehab, Örnsköldsvik, Charlotta Ryd, 
Trafikmedicinskt centrum, Huddinge, Eklund Helene, Minnesmottagningen, Varberg, Bolin Ingrid, Mobilitetscentrum, 
Göteborg
Bakgrund: Det saknas i dag nationella rutiner och tillförlitliga metoder för bedömning av körförmågan efter sjukdom 
eller skada. Forskning visar att efter en neurologisk sjukdom eller skada kan körförmågan vara nedsatt och att det är 
viktigt att göra en körbedömning. Arbetsterapeuter har mycket att tillföra en bedömning av körförmågan med sitt 
unika perspektiv på aktivitetsutövande. Workshopen syftar till att ge exempel på hur klinisk verksamhet för bedömning 
av körförmåga kan byggas upp av arbetsterapeuter med exempel och forskningsresultat. Metod: Under workshopen 
kommer aktuella forskningsresultat presenteras. Deltagarna kommer själva få prova på att analysera trafiksituationer 
med aktivitetsanalys. Workshop agenda 1. Introduktion till ett nytt arbetsterapeutiskt bedömningsinstrument för 
bedömning av praktiskt körförmåga, P-Drive (Performance Analysis of Driving Ability). 2. En introduktion till användandet 
av aktivitetsanalysen i bedömningen av körförmågan. 3. Prova-på analys av olika trafik situationer. 4. Praktiska exempel 
från kliniska verksamheter runt om i landet där körförmågan bedöms i verklig trafik. 5. Diskussion och reflektion 
kring metoderna. Diskussion om arbetsterapeutens roll i bedömningen av körförmågan och framtida yrkesmöjligheter. 
Resultat: Deltagarna kommer vara medvetna om den forskning som gjorts och pågår inom arbetsterapi med inriktning 
på bilkörning samt ha fått praktiskt erfarenhet av aktivitetsanalysen. Sökord: Bilkörning, Neurologi

Narrativ metod som redskap att förstå erfarenhet av mänsklig aktivitet
Författare: Staffan Josephsson, Karolinska Institutet, Fack 23200, 14183 Huddinge, 0852483733 
E-post: staffan.josephsson@ki.se
Medförfattare: Staffan Josephsson, Karolinska Institutet institutionen NVS, sektionen för arbetsterapi, Karen La Cour, 
CVU Syd, Naestved, Danmark, Eric Asaba, Asaba Research foundation Okayama, Japan/ Karolinska Institutet, Sissel 
Alsaker, Högskolan i Sör Tröndelag. Trondheim Norge
Bakgrund; Berättelser och det mer teoretiska begreppet narrativer har kommit i fokus inom såväl klinisk arbetsterapi som 
i forskning om mänsklig aktivitet. Narrativ teori och metod används för att förstå hur individer såväl som grupper skapar 
erfarenheter och betydelser av det som hon möter i sin vardag samt för att förstå relationen mellan erfarenhet och 
engagemang i aktivitet. Narrativ teori och metod har även setts som ett alternativ till andra kvalitativa forskningsmetoder 
eftersom de ger dynamisk kunskap om processer. Eftersom arbetsterapi ofta handlar om processer så har denna typ av 
kunskap setts som angelägen. Det finns dock en stor variation i hur narrativ teori och metod används. Det finns därför 
behov av att identifiera och diskutera hur narrativ metod kan användas för att utveckla kunskap om arbetsterapi och 
mänsklig aktivitet. Syfte; Denna workshop har tre syften; 1/Att ge överblick över narrativ teori och metod i relation till 
mänsklig aktivitet och andra kvalitativa forskningsmetoder. 2/ Att presentera metoder för att arbeta med narrativ analys. 
3/ Att ge konkret träning i att göra narrativa analyser. Metod: Workshopen tar sin utgångspunkt i nordisk såväl som 
internationella forskning om mänsklig aktivitet som använder sig av narrativ metodik . Föreläsningar kommer att varvas 
med gruppdiskussioner och konkreta träningsmoment. Resultat: Deltagare kommer att få kunskap om narrativ metod 
i relation till mänsklig aktivitet, om pågående diskussioner som inom fältet samt ges erfarenhet av att göra narrativ 
analys. Sökord: Narrativ, aktivitet, metodutveckling.
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Aktivitetsvetenskap och arbetsterapi– i samverkan eller konkurrens?
Författare: Dennis Persson, Lunds universitet, Box 157, 22100 Lund, 046-2221943 E-post: dennis.persson@med.lu.se
Medförfattare: Lena-Karin Erlandsson, Lunds universitet, Hans Jonsson, Karolinska inst. Stockholm 
Är aktivitetsvetenskap (Occupational Science) en nödvändig kunskapsbas för arbetsterapeuten, likt vad psykologin är 
för psykoterapeuten, eller utgör den genom sitt självständiga värde och sin tillgänglighet även för andra yrkesgrupper 
ett potentiellt hot mot vårt yrke? Livsstilsrelaterade sjukdomar ökar i vårt samhälle och kunskapen om och förståelse 
för relationen mellan hälsa/ohälsa och människors vardagliga aktiviteter är allt mer angeläget. Att aktivitetsvetenskap 
är i stark utveckling och tillväxt blir tydligt när man ser till den bredd och det djup som presenteras på konferenser 
världen över. I Sverige har de senaste åren ett flertal studier gjorts som inte primärt fokuserar aktivitetsproblem i 
samband med sjukdom eller skada. Studier av hur äldres aktiviteter påverkas i pensioneringsprocessen, samband mellan 
aktivitetsupplevelse, balans och hälsa respektive komplexitet och hälsa i kvinnors vardagliga aktivitetsmönster, är exempel 
på sådan forskning. Hur relaterar sådana grundfrågor kring samband mellan människors vardagliga aktiviteter och hälsa 
till klinisk praxis och tillämpad forskning inom arbetsterapi? Bör samma relation gälla mellan aktivitetsvetenskap och 
arbetsterapi som mellan psykologi och psykoterapi eller kan de kanske rymmas inom en och samma vetenskap? Och hur 
relaterar andra yrkesgrupper och forskningsområden till detta? I denna workshop vill vi diskutera dessa frågeställningar 
med kliniska arbetsterapeuter, forskare i arbetsterapi och andra ämnesföreträdare. Vi avser att utgå från följande två 
punkter. o Är aktivitetsvetenskap en nödvändig kunskapsbas för arbetsterapeuten och hur förvaltas denna vetenskap i 
relation till vår profession och kliniska forskning? o Vilka möjligheter och vilket intresse finns för att i Sverige starta ett 
nationellt sällskap för aktivitetsvetenskap? Ett svenskt nätverk för aktivitetsvetenskap i samarbete och med stöd från 
FSA! Vilken målsättning skulle ett sådant sällskap ha och hur skulle det verka?

Klient och arbetsterapeut samarbete i utveckling av program för tonåringar med 
funktionsnedsättning
Författare: Ulla Kroksmark, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Göteborgsvägen, 431 80 Mölndal, 
031 343 3255 E-post: ulla.kroksmark@oft.gu.se
Medförfattare: Peter Svensson, SU/Mölndal sjukhus/oft 
Ungdomsforskare hävdar att många unga i dagens samhälle har svårigheter att finna meningsfulla aktiviteter och 
sammanhang. Omvärlden ger oändliga möjligheter och val av aktiviteter kan därför vara svåra att göra av ungdomarna. 
Har man dessutom en funktionsnedsättning, såsom nedsatt syn, blir det mycket svårare och samhället har stora svårigheter 
att stödja dessa personer i utformningen av sina livsmål såsom sociala relationer, arbete, kultur och fritid. Dessutom 
har de habiliterande insatserna från syncentralerna präglats av enstaka insatser utan uppgjord långsiktig individuell 
plan. Utifrån resultatet av studier av unga vuxna med och utan synnedsättning aktivitetsmönster och delaktighet, har 
ett program i samråd med unga vuxna utvecklats för tonåringar med synnedsättning, där tonåringens inflytande skall 
vara i fokus. Syftet är att pröva och utvärdera programmet tillsammans med tonåringar med synnedsättning med avsikt 
att förändra aktivitetsrepetuar och delaktighet. Metod: Tonåringar födda 89-95 med synnedsättning registrerade vid 
syncentralen i Göteborg 20060701 inbjuds att deltaga i programmet. Insatserna skall dels utvärderas och dels skall 
processen studeras med aktionsforskning. Gruppen tonåringar kommer att följas prospektivt och longitudinellt. Resultat: 
Programmets framväxande, utformning och genomförande skall redovisas samt den process som gav tonåringarna 
inflytande över vilka aktiviteter de vill lära i som ger dem redskap att själv ta kommando över sina liv och därigenom 
uppnå hälsa och livskvalitet som vuxna.

Klientcentrerad bedömning och intervention med guidning av OTIPM i psykiatrisk 
verksamhet
Författare: Maria Lindström, Umeå universitet, Vårdvetarhuset, 901 87 UMEÅ, 090-786 9869 
E-post: maria.lindstrom@occupther.umu.se
Medförfattare: Ulla Nygren, Umeå Universitet, Arbetsterapi
BAKGRUND: OTIPM (Occupational Therapy Intervention Process Model), av Anne Fisher, är en ny interventionsmodell 
som ska utgöra en tydlig guide i arbetsterapeutens arbete med enskilda klienter/brukare. Modellen bygger på ett 
klientcentrerat ”top-down”-resonemang, som betonar betydelsen av meningsfulla vardagsgöromål i reell miljö, och 
ger struktur för medvetna vägval av återställande, förvärvande, kompensatoriska och/eller pedagogiska interventioner. 
Hela processen ska fokusera aktivitet/göromål: bedömningar, mål, interventioner, utvärderingar och dokumentation. 
Individens förmåga att utföra vardagsgöromål som han/hon vill, behöver eller förväntas utföra, står i centrum. SYFTE: 
Workshopen syftar till att deltagare skapar sig en bild av OTIPM och hur man på ett strukturerat sätt kan genomföra 
klientcentrerad bedömning coh intervention. METOD: - Presentation av OTIPM och dess grundläggande principer 
- Genomgång av processen kombinerat med exempel hämtade från personer med psykiskt funktionshinder, för att 
illustrera praktisk tillämpning - Diskussion om hur man i vardagsarbetet kan dokumentera effekter av arbetsterapi 
genom tydligt utgångsläge, mål och effekt - Korta övningar RESULTAT: Målet är att deltagare efter workshopen kan 
beskriva OTIPM. SÖKORD: interventionsprocessmodell, top-down, aktivitetsfokus
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At-forum och Nordisk kongress 19-20 april 2007

Strokerehabilitering

Interventionsprogram riktade till närstående till personer med stroke - 
en litteraturstudie
Författare: Gunilla Forsberg-Wärleby, Göteborgs universitet, Bruna Stråket 11, 413 45 Göteborg, 031 - 342 2291 
E-post: gunilla.forsberg.warleby@neuro.gu.se
När en person i familjen drabbas av stroke är ofta de närstående i behov av stöd för att hantera den nya livssituationen. 
Under det senaste årtiondet har olika former av strukturerat stöd utarbetats och utvärderats. Syftet med litteraturstudien 
var att undersöka effekten av stöd till närstående. Metod:Systematisk litteratursökning gjordes i databaserna PubMed, 
CINAHL, COHRANE library och PsycINFO. Sökordskombination: stroke - caregiv*/carer*/spouse*/famil* - support/
education/program/intervention. Sökningen begränsades till randomiserade kontrollerade studier. Resultat: Femton 
studier inkluderades i analysen. Interventionerna omfattade: [1] Individuell intervention i form av att en stödperson 
ger information om stroke samt praktiskt stöd (sex studier), [2] Undervisning / träning i problemlösningsstrategier (fem 
studier) samt [3] Individuell/gruppundervisning om stroke, även med syfte att bidra till emotionellt stöd (fyra studier). 
Utvärdering av interventionerna visade att strukturerad undervisning bidrog till ökad kunskap om stroke. Träning i 
problemlösning bidrog till aktiva copingstrategier och bättre familjefunktion. Få interventioner hade betydelse för de 
närståendes egen aktivitet/delaktighet, belastning eller fysiska hälsa. Mindre än hälften av de studier som utvärderade 
effekten på de närståendes psykologiska hälsa visade på positiva resultat. Arbetsterapeuten har en viktig roll i att i stödja 
de närstående. Det behövs utvecklas arbetsterapeutiska interventionsprogram för att stödja de närstående i att hantera 
strokerelaterade problem i vardagslivet och att bibehålla sin egen aktivitet/delaktighet och därmed sin hälsa. Sökord: 
stroke, närstående, utbildning

Närståendevården ett år efter stroke - konsekvenser av svårighetsgraden vid 
insjuknandet.
Författare: Gunilla Gosman-Hedström, Vårdalinstitutet och Lunds universitet, Box 455, 405 30 Göteborg, 031-773 57 
27 E-post: gunilla.gosman-hedstrom@gu.se
Medförfattare: Lisbeth Claesson, Göteborgs universitet, Christian Blomstrand, Göteborgs universitet
Syftet var att undersöka hur svårighetsgraden av stroke vid insjuknandet påverkar närståendevården hos 147 personer 
och deras make/maka ett år efter stroke. Denna studie är den del av “The Göteborg 70+ Stroke Study”, som inkluderade 
249 äldre personer efter akut stroke. Ett år efter stroke bodde 59 % av de överlevande (n=147), 94 kvinnor och 53 män, 
i ordinärt boende. Denna uppföljningsstudie består av den gruppen, som indelades i undergrupper av svårighetsgraden 
av stroke, enligt bedömning med Barthel index inom tre dagar efter insjuknandet. Den strokedrabbade och deras 
make/maka intervjuades i sitt hem ett år efter stroke för att bedöma hur stroke hade påverkat vardagslivet och graden 
av närståendevård. Resultatet visade att närstående hjälper sin strokedrabbade make/maka i hög utsträckning, oavsett 
svårighetsgrad vid insjuknandet. Personer med ”moderate/severe stroke” vid insjuknandet hade mer hjälp från närstående 
än de som hade ”mild stroke” vid insjuknandet. Denna grupp var också mer beroende av personlig hjälp och använde 
mer hjälpmedel. De personer som bedömdes som ”mild stroke” vid insjuknandet behövde också närståendevård, 
speciellt för att utföra mer komplicerade uppgifter. Det fanns tydliga genusskillnader i studien. Många kvinnor var 
ensamboende, eftersom deras make inte levde längre, medan männen ofta hade hjälp av sin maka. Konklusion: Äldre 
personer som vid akut insjuknande i stroke enligt Barthel index bedöms ha ”moderate/severe stroke” behöver stöd för 
att underlätta kvarboende och för att förbättra livssituationen för deras närstående, oftast äldre kvinnor.

Hur äldre par, där den ena partnern drabbats av stroke, resonerar kring/hanterar 
begränsningar i ADL
Författare: Linda Sandberg, Dalens sjukhus, Stockholm, Åstorpsringen 6, 121 87 Enskededalen, 070-484 40 40 
E-post: linda.sandberg@sll.se
Studiens syfte var att identifiera och beskriva hur äldre par (över 65 år), där den ena partnern drabbats av stroke, 
resonerar kring och hanterar begränsningar i det dagliga livets aktiviteter. Studien hade en kvalitativ ansats och omfattade 
fyra par. Alla deltagarna medverkade i tre intervjuer, två tillsammans med sin partner och en individuell intervju. Vid 
databearbetningen användes en konstant jämförelsemetod.Hur paren resonerar kring och hanterar begränsningar i det 
dagliga livets aktiviteter presenterades genom fyra huvudkategorier och deras underkategorier. Studien visade att paren 
hanterar begränsningar genom att ta emot och ge assistans, utnyttja den fysiska miljön, förändra utförandet och/eller 
ta stöd av mentala förhållningssätt. Studien redogör även för hur paren resonerar kring begränsningarna. I resultatet 
framgick det dessutom tydligt att båda i paret påverkades av att den ene fått en stroke. Om arbetsterapeuter kan få en 
ökad förståelse för hur par, där den ena partnern drabbats av stroke, resonerar kring och hanterar begränsningar i det 
dagliga livets aktiviteter kan detta bidra till att arbetsterapeuten kan komma in i parets livsvärld och därmed erbjuda 
interventioner som bidrar till att öka parets livskvalitet. Sökord: stroke, par, dagliga livets aktiviteter
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Interventionsprogram riktade till närstående till personer med stroke - 
en litteraturstudie
Författare: Gunilla Forsberg-Wärleby, Göteborgs universitet, Bruna Stråket 11, 413 45 Göteborg, 031 - 342 2291 
E-post: gunilla.forsberg.warleby@neuro.gu.se
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Närståendevården ett år efter stroke - konsekvenser av svårighetsgraden vid 
insjuknandet.
Författare: Gunilla Gosman-Hedström, Vårdalinstitutet och Lunds universitet, Box 455, 405 30 Göteborg, 031-773 57 
27 E-post: gunilla.gosman-hedstrom@gu.se
Medförfattare: Lisbeth Claesson, Göteborgs universitet, Christian Blomstrand, Göteborgs universitet
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Rehabiliteringsåtgärder riktade mot strokepatienter. Berättade erfarenheter av 
Bobathkursdeltagare
Författare: Marit Nääs, Östersunds rehabcentrum, Remonthagen organisation F, box 2102, 831 02 Östersund, 
063-153453 E-post: marit.naas@jll.se
Bobathkurser kritiserades i de svenska riktlinjerna för strokesjukvård för bristande evidens för effekt och för att 
inte vara uppgiftsspecifika. Denna intervjustudie genomfördes av en Bobathinstruktör, och fokuserade på vad sju 
arbetsterapeuter och sjukgymnaster, tidigare Bobathkursdeltagare, använde för åtgärder i motorisk strokerehabilitering, 
och hur de använde sig av sina kunskaper från Bobathkursen. Resultatet visade att en formell rehabiliteringsplan inte 
alltid användes, men att konkreta individuella mål med behandlingen oftast upprättades, relaterade till personliga 
aktiviteter i dagligt liv. Åtgärderna fokuserade på aktivitets- och kroppsfunktionsnivå med användandet av verbala, 
hanteringmässiga- och fysiska omgivningsfaktorer som förmedlade medel. Informanterna använde sina kunskaper 
framför allt på aktivitetsnivå, och berättade om erfarenheter av hanteringsmässig problemlösning. Argument bakom 
väl använda delar av Bobathkursen kunde förstås av informanternas uppdrag, uppfattade problem, erfarenheter av 
lösningar och tillgängliga resurser, i olika kombinationer av orsak-verkansamband. I diskussionen föreslogs begreppen 
aktivitet och uppgiftsspecifik kunna ersätta varandra om de används i betydelsen dagliga aktiviteter. Ett samband 
föreslogs finnas mellan interaktivt angreppssätt och kompetens. Författaren argumenterade för att evidens för 
Bobathkonceptet inte går att påvisa med behandling enligt manual. En detaljerad rehabiliteringsplan presenterades, 
förklarande konceptets interventionsdel. Slutligen framhölls vikten av forskning fokuserande på terapeuters kliniskt 
applicerbara kunskapsbehov, liksom forskning med ett individperspektiv på strokerehabiliteringen.

Vårdalinstitutets tematiska rum om stroke
Författare: Gunilla Gosman-Hedström, Vårdalinstitutet och Lunds universitet, Box 455, 405 30 Göteborg, 
031-773 57 27 E-post: gugh@fhs.gu.se
Bakgrund: Vårdalinstitutet är finansierat av Vårdalstiftelsen, Region Skåne, Västra Götalandsregionen, universiteten i 
Lund och Göteborg, i samarbete med kommunförbund och kommuner i de båda regionerna. Vid institutet bedrivs 
forskning, forskarskola med inriktning mot vård och omsorg samt spridning av evidensbaserad kunskap, den s k tredje 
uppgiften. Den senare verksamheten sker huvudsakligen via en IT-plattform på Vårdalinstitutets hemsida. Här finns ett 
antal s k tematiska rum med målet att sprida evidensbaserad kunskap. Det finns ett stort behov av lättillgänglig kunskap 
om stroke för vårdpersonal, patienter, anhöriga, studenter m fl. Syftet med tematiskt rum stroke är att sprida kunskap 
om vård, omsorg och rehabilitering om stroke. Metod: Olika skribenter, mest forskare och doktorander, men även 
kliniskt verksamma inom området stroke, publicerar sig på ett populärvetenskapligt sätt på webbsidan som är tillgänglig 
för alla. Vårdalinstitutet har sedan 2005 bedrivit studiecirkelledarutbildning för personal inom vård och omsorg. Som 
underlag har cirkelledarna använt material från de tematiska rummen. En studiecirkelmanual har utarbetats för varje 
tematiskt rum och så kommer även att ske för tematiskt rum stroke. Resultat: Websidan byggs upp under 2006 för att 
var tillgänglig i början av år 2007. En introduktion till uppbyggnad och innehåll i det tematiska rummet ”Stroke - vård, 
omsorg och rehabilitering” kommer att presenteras.

Anhörigas upplevelser av närståendes ät- och sväljsvårigheter vid neurologisk sjukdom 
eller skada
Författare: Annica Johansson, Foll-forum, Gävle, FoU-forum, 801 88 GÄVLE, 026-155462 
E-post: annica.johansson@lg.se
Bakgrund: I Sverige insjuknar varje år cirka 30.000 personer i slaganfall. En tredjedel drabbas av sjukdomen för första 
gången. Av dessa beräknas ungefär hälften ha svårigheter att äta, det vill säga att föra mat till munnen, att hantera 
den i munnen och att svälja. Att äta är en aktivitet som ger social gemenskap med familj och vänner. Hur anhöriga 
upplever ett förändrat ätbeteende och hur väl anhöriga anpassar sig till en förändrad situation beror på tidigare 
upplevelser och information om familjemedlemmars hälsa och rehabilitering. Anhörigas tankar om framtiden beror på 
hur de uppfattar hur allvarlig deras närståendes sjukdom är, egna möjligheter att påverka framtida aktiviteter och egna 
anpassningsstrategier.Syfte: Syftet var att beskriva anhörigas upplevelser av ät- och sväljsvårigheter hos närstående vid 
neurologisk sjukdom eller skada.Metod: Nio anhöriga intervjuades. För analys av data användes en kvalitativ komparativ 
ansats. Resultat: Resultatet visade tre teman som beskrev anhörigas upplevelser; anhörigas förändrade roll, anhörigas 
känslor inför närståendes förändrade ätbeteende och anhörigas strategier till anpassning. Anpassningen till en förändrad 
roll beskrevs som en process. Från rollen som maka/make eller förälder förändrades rollen till att vara vårdande. Den 
nya situationen präglades av oro, rädsla och skuldkänslor. Känslan av skuld var mest tydlig i och med att gemenskapen 
under måltiden hade förändrats. Anhöriga gjorde försök att bibehålla den tidigare betydelsen av måltiden. Sökord: 
anhöriga, anpassning, ät- och sväljsvårigheter
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Dokumentation af ændringer i apopleksiramtes funktionsevne i forbindelse med 
hjemmetræning
Författare: Hanne Peoples, Hvidovre Hospital, DK, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre, Danmark, 36322234 
E-post: hanne.peoples@hh.hosp.dk
Baggrund: Barthel Index (BI) benyttes i Danmark og internationalt til vurdering af funktionsevne. Et velkendt problem 
med BI er, at patienter med overvejende kognitive dysfunktioner, hurtigt opnår en høj BI score. På Hvidovre Hospital 
(DK) har apopleksiramte mulighed for at modtage en del af deres genoptræning i eget hjem. Ved hjemmetræning ses 
patienter som, på trods af en høj BI score, fortsat er i stand til at gøre fremskridt, som kan være afgørende for patientens 
mulighed for at kunne klare sin dagligdag. Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) er et ergoterapeutisk redskab 
til vurdering af menneskers evne til at udføre dagligdagsaktiviteter. Erfaringer tyder på, at AMPS er i stand til at opfange 
ændringer i patientens funktionsevne, som ikke kan opfanges ved hjælp af BI.Formål: At dokumentere hvorvidt patienter 
med en BI score på 80-100 point kan opnå forbedret funktionsevne ved yderligere træning i eget hjem samt om 
AMPS vil kunne opfange disse ændringer. Data fra begge undersøgelsesredskaber vurderes endvidere i forhold til deres 
evne til at belyse patientens samlede behov for træning, afslutning samt fremtidige hjælpeforanstaltninger.Design: 
Prospektivt beskrivende studieMetode: Apopleksipatienter med en BI score på 80-100 point der i perioden september 
2005-december 2006 udskrives til hjemmetræning, AMPStestes dagen før de udskrives og dagen inden de afslutter 
hjemmetræning. Patienterne scores ugentligt med BI.Den ergoterapeutiske intervention beskrives efter hver træning, af 
de ergoterapeuter som forestår hjemmetræningen.Nøgleord: Occupational therapy, early supported discharge, Barthel 
index, Assessment of Motor and Process Skills

Frakturförekomst efter stroke under en 10 årsperiod hos äldre personer
Författare: Lisbeth Claesson, Göteborgs universitet, Bruna stråket 11, 413 45 Göteborg, 031/342 62 56 
E-post: licl@neuro.gu.se
Medförfattare: Lisbeth Claesson, Arbetsterapienheten, SU/Sahlgrenska, Inst neurovetenskap och fysiologi/arbetsterapi, 
Gunilla Gosman-Hedström, Inst neurovetenskap och fysiologi/arbetsterapi, Göteborgs universitet, Dan Mellström, 
Avd för geriatrisk medicin, Göteborgs universitet, Christian Blomstrand, Inst neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs 
universitet
Bakgrund: Höftfraktur är en vanlig komplikation efter stroke som kan påverka vardagslivets aktiviteter negativt.
SyftetSyftet med studien vara att undersöka förekomst av frakturer och behov av sluten vård för denna diagnos hos 
äldre strokepatienter och göra jämförelser med en representativ grupp av äldre personer under en 10-års period.Metod: 
249 konsekutiva patienter med en medelålder av 80 år med akut stroke inkluderades i studien. Frakturförekomst 
registrerades retrospektivt från strokeinsjuknandet och till studiens slut eller till eventuellt dödsfall. Frakturförekomst 
jämfördes med motsvarande data i en åldersmatchad representativ grupp (n=711) från de Gerontologiska och 
geriatriska populationsstudierna i Göteborg. Data samlades in från datoriserade röntgenregister på sjukhus i Göteborg 
och från Socialstyrelsens nationella register för sluten vård.Resultat65 personer med stroke hade haft 103 frakturer efter 
strokeinsjuknandet och under en 10-årsperiod. 27/65 personer hade haft 2-4 frakturer. Höftfraktur och handledsfraktur 
var de vanligaste frakturerna. Mediantiden från strokeinsjuknandet och den första frakturen var 3-4 år. Det var ingen 
statistisk skillnad mellan personer som hade haft en stroke och jämförelsegruppen gällande sjukhusvårdskonsumtion 
med en frakturdiagnos från tiden för strokeinsjuknadet och under en sexårsperiod när man kontrollerade i den statistiska 
bearbetningen för ålder och kön.KonklusionFraktur är en vanlig komplikation efter stroke liksom i den äldre populationen 
och det finns behov av fokus på prevention av frakturer hos alla äldre personer.Sökord: Stroke, fraktur, äldre

Conditions enabling recapture of self-care
Författare: Susanne Guidetti, Karolinska universitetssjukhuset, Solna, Solna, 171 76 Stockholm, 0739-661636 
E-post: susanne.guidetti@ki.se
Medförfattare: Kerstin Tham, Sektionen för Arbetsterapi, KI, Eric Asaba, Sektionen för Arbetsterapi, KI
Self-care training is one of the most frequently used interventions in rehabilitation. The aim of this qualitative study 
was to identify what characterizes the conditions enabling recapturing self-care activities from the perspective of the 
neurological disabled patients. Eleven patients who had had stroke (n=5) or spinal cord injury (n=6) were interviewed 
to tell and asked their experiences from a concrete self-care training situation focusing on how they performed the 
activity, their feelings during the performance and how they interacted with the physical environment, the therapist 
or others involved in training. The interviews were taped and data were transcribed and analyzed using the Empirical, 
Phenomenological, Psychological (EPP) method, which aims to describe the essence, structure and character of the 
studied phenomenon. The analysis identified some main characteristics across the two groups of patients and some 
sub-characteristics. These included: Supportive social context, Expectation in the Air, Extended time, New Daily Structure 
and Therapeutic relationship as enabling possibility. The findings make explicit how patients with stroke or a spinal cord 
injury experience the recapture of self-care and which can contribute to a better understanding among rehabilitation 
professionals and to the development of the theoretical basis for self-care interventions.
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Hemmet och vardagsaktiviteter

Uppfattning om engagemang i hemmets vardagliga aktiviteter
Författare: Sofia Vikström, Karolinska Institutet, Huddinge, Alfred Nobels Alle 23, 4 tr, 141 83 Huddinge, 
08-524 838 02 E-post: sofia.vikstrom@ki.se
Medförfattare: Staffan Josephsson, Karolinska Institutet, Anna Stigsdotter Neely, Umeå Universitet, Louise Nygård, 
Karolinska Institutet
Bakgrund: Studien adresserar hur personer med demenssjukdom och deras anhörigas uppfattar det egna, den andra 
makens och det gemensamma engagemanget i vardagliga aktiviteter. Kunskap som kan ligga till grund för att ge stöd 
till båda parter. Detta behövs, då demenssjukdomar och det sätt de yttrar sig åsamkar såväl individen som den närmaste 
familjen oro och frustration. Personer i tidigt sjukdomsskede försöker behålla sin självständighet genom kompensatoriska 
strategier. Dessa är dock ofta sårbara, då klienten måste komma ihåg dem och ta initiativet att tillämpa dem. Med risk 
för obalans i det vardagliga engagemanget mellan makar där den ena har demenssjukdom, behövs kunskapen om hur 
det uppfattas och är fördelade mellan makarna. Syfte: Att identifiera hur personer med demenssjukdom och deras 
närmast anhöriga uppfattar deltagande i vardagliga aktiviteter i hemmet. Metod: I studien har 26 par, där den ena har 
demenssjukdom och den andra är en sammanboende anhörig, intervjuats om respektives engagemang i aktiviteter. 
Intervjuerna analyserades enligt en konstant komparativ metod. Resultat: Bland annat påvisades att känslan och 
uppfattningen av delaktighet kan vara av minst lika stor betydelse för personer med demenssjukdom som den faktiska 
kompetensen i görandet. Kanske bör emfasen i interventioner mot personer med demenssjukdom och deras anhöriga 
inte riktas mot förbättring i det individuella utförandet utan snarare på att underlätta samarbetet makarna emellan. 
Med samarbete ökar sannolikt uppfattningen av delaktighet hos personen med demenssjukdom vilket i sin tur kan 
underlätta även för den anhörige. Sökord: dementia, caregiver, intervention

Socialt och fysiskt stöd I ADL, bland 102 personer som ansökt om 
bostadsanpassningsbidrag
Författare: Karin Johansson, Karolinska Institutet, Huddinge, Fack 23200, 141 83 Huddinge, 08 5248 3771 
E-post: karin.e.johansson@ki.se
Medförfattare: Margareta Lilja, Karolinska Institutet., Ingela Peterson, Karolinska Institutet, Lena Borell, Karolinska 
Institutet
Avsikten med bostadsanpassningsbidrag är att underlätta för personer med funktionshinder att leva ett självständigt 
liv i sina hem. Det är inte känt vilket annat stöd som används, när behovet av en bostadsanpassning uppstår. Studiens 
syfte var att beskriva användandet av socialt och fysiskt stöd i ADL hos en grupp personer som ansökts om bost
adsanpassningsbidrag. 102 deltagare, från en svensk kommun inkluderades i studien. Data om utförande av ADL, 
användning av tekniska hjälpmedel och hemtjänst insamlades genom intervjuer i deltagarnas hem. Deltagarna använde 
tekniska hjälpmedel i stor utsträckning, och var i hög utsträckning oberoende av andra personer i utförande av ADL. 
Stöd från en annan person användes främst av personer som bodde tillsammans med en partner, och samtidigt hade 
hemtjänst. I aktiviteterna bada/duscha samt gå i trappor kvarstod svårigheter när fysiskt och socialt stöd användes, och 
ansökan om bostadsanpassningsbidrag gjordes. I aktiviterna använda toalett och röra sig inomhus, användes stöd. 
Låga nivåer av svårigheter rapporterades, och få ansökningar om bostadsanpassningar relaterade till dessa aktiviteter 
gjordes. Studien antyder att personer som både hade hemtjänst och bodde tillsammans med en partner ansökte om 
bostadsanpassningsbidrag efter att de försökt utföra aktiviteten med hjälp av både hjälpmedel och stöd från en annan 
person. Personer som bodde ensamma och/eller inte hade hemtjänst ansökte om bostadsanpassningsbidrag efter att 
ha försökt med hjälpmedel. Resultaten understryker vikten av att se varje individs situation, samt att inkludera andra 
aspekter än stöd och självständighet då behov av bostadsanpassningar bedöms.

Impacts of home modification services on ability in daily life for people aging with 
disabilities
Författare: Ingela Petersson, Karolinska Institutet, Huddinge, Alfred Nobells alle 23, 141 83 Huddinge, 08/52483771 
E-post: ingela.petersson@ki.se
Medförfattare: Anders Kottorp, Karolinska Institutet, Joy Hammel, University of Illinois at Chicago, USA., Margareta 
Lilja, Karolinska Institutet
Purpose: The aim of this study was to examine the impact of home modifications on self-rated ability in daily living 
for people aging with disabilities. Method: The sample was recruited from an Agency providing home modification 
services in Sweden and consisted of 73 subjects whose referral had been approved and were scheduled to receive 
their home modifications (intervention group) and 41 subjects waiting for their application to be assessed for approval 
(non-intervention group). The subjects rated their ability in daily living using the Client- Clinician Assessment Protocol 
(C-CAP) Part I, on two occasions, at baseline and follow-up. The data were first subjected to Rasch analysis in order to 
convert the raw scores into interval measures. Further analyses, in order to investigate changes in self-rated ability, were 
conducted with parametric statistics. Results: Results indicated that persons who received home modifications reported 
significant improvements in their self-rated ability in daily living when compared to those in the non-intervention group. 
Persons receiving home modifications reported less difficulty and increased safety especially in tasks related to self-care 



10

in bathroom and transfers, such as getting in and out of the home. In conclusion home modifications have a positive 
impact on self-rated ability in daily living, especially on decreasing the level of difficulty and increasing safety. Keywords: 
Community living, ADL, Environmental intervention

Housing assessment

The Nordic Housing Enabler
Författare: Susanne Iwarsson, Lunds universitet, Box 157, 221 00 Lund, 046-222 19 40 
E-post: susanne.iwarsson@med.lu.se
Medförfattare: Björn Slaug, Lund University, Sweden, Aila Pikkarainen, University of Applied Sciences, Jyväskylä, Finland, 
Tina Helle, CVU Ålborg, Denmark, Gregers Gregersen, Thorslund dk APS, Nörresundby, Denmark
In 1995, the first version of the Housing Enabler instrument was published, in Swedish in the form of a book comprising 
a manual and assessment forms. Since then it has undergone revision, testing, empirical application, and demonstration 
in practice contexts. The 2001 book version is available in Swedish and English, while the assessment forms are at and 
in German, Hungarian, and Latvian as well. Also, a cross-national version adapted to building guidelines and norms 
in those countries is available. The Housing Enabler is the only evidence-based assessment and analysis tool allowing 
for operationalisation of accessibility, based on the notion of person-environment fit. It captures the magnitude of 
accessibility problems resulting from the combination of a person with his/her functional limitations and dependence on 
mobility devices in his/her home environment. Currently, a research team representing Sweden, Denmark and Finland is 
running a project, aiming at coming up with the Nordic Housing Enabler. Translation and adaptation to national building 
guidelines and norms is underway, followed by an inter-rater reliability study. At the time for the conference, the project 
process and first results will be presented. The instrument is well suited to OT practice; it can be used to structure the 
housing adaptation process or to collect data informing decisions on housing provision at municipality level. With the 
Nordic Housing Enabler at hand, OTs in three Nordic countries will have access to a tool supporting quality development 
of the housing adaptation process. In addition, cross-national research on issues on housing adaptation, housing and 
health will be made feasible.

The reduced version of the Housing Enabler
Författare: Gunilla Carlsson, Lunds universitet, Box 157, 221 00 Lund, 046-222 19 96 
E-post: gunilla.carlsson@med.lu.se
Medförfattare: Oliver Schilling, Department of Psychological Ageing Research, Institute of Psychology, University of 
Heidelberg, Agneta Fänge, Department of Health Sciences, Lund University, Björn Slaug, Department of Health Sciences, 
Lund University, Agneta Ståhl, Department of Technology and Society, Lund University, Susanne Iwarsson, Department 
of Health Sciences, Lund University
The Housing Enabler instrument is used by occupational therapists in research and in municipality practices as a base for 
home modifications. Even though a complex and extensive instrument is necessary for valid accessibility assessments, 
checking for a total of 188 environmental barriers is considered very time consuming in practice. In order to optimise 
the Housing Enabler for practice and research, the aim of this study was to identify the core items of the environmental 
component and test convergent validity. To do this, two different independent approaches were used. The first approach 
was based on novel statistical analyses developed within this study and use of three existing databases comprising 
Housing Enabler assessments. The second approach was based on an expert panel engaging six occupational therapists 
from Sweden and Latvia. After an iterative process of independent analyses and consensus discussions, 61 core items 
were identified for the reduced form of the instrument. The correlation between the accessibility scores in the original 
version and the reduced version was 0.99 (p<0.001). In occupational therapy, instrument development is a great 
challenge, due to the complex person-environment-occupation relationships underlying our practice. The results of this 
study exemplify the usefulness of a novel methodological approach, promising for future development of occupational 
therapy instruments. Keywords: accessibility, instrument, methodology

Housing and health

Homeward bound – A four-domain model of perceived housing in very old age
Författare: Agneta Fänge, Lunds universitet, Box 157, 221 00 Lund, 0462221972 E-post: agneta.fange@med.lu.se
Medförfattare: Frank Oswald, DZFA, Heidelberg University, Hans-Werner Wahl, DZFA, Heidelberg University, Oliver 
Shilling, DZFA, Heidelberg University, Judith Sixsmith, Manchester Metropolitan University, Susanne Iwarrson, Lund 
University
The aim of the study was to introduce an integrative and more comprehensive approach to understanding and 
measuring perceived housing in old age. First, four conceptual domains of subjective housing were introduced, based 
on the assumption that each of the domains brings a unique perspective to the understanding of perceived housing: 
housing satisfaction, usability in the home, meaning of home and housing-related control beliefs. Second, relationships 
between the proposed domains were empirically examined using correlative analysis, factor analysis and structural 
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equation modelling (SEM) techniques. Cross-cultural similarities and differences were then analysed across three 
Western European countries; Sweden, Germany and the UK. Data were drawn from a sub-sample of the participants in 
the European ENABLE-AGE project amounting to 1,223 old adults aged 80 to 89 years and living alone in their private 
homes in urban regions. The results of the statistical analyses give empirical support for the usefulness of the proposed 
four component model of perceived housing. Furthermore, multi-group analysis supports the assumption of similarity of 
perceived housing among older people living in the different countries. Keywords: Meaning of home, Usability, Control 
beliefs, Housing satisfaction

Environmental Barriers and Housing Accessibility Problems over a One-year Period in 
Later Life
Författare: Susanne Iwarsson, Lunds universitet, Box 157, 221 00 Lund, 046 222 19 40 
E-post: susanne.iwarsson@med.lu.se
Medförfattare: Hans-Werner Wahl, DZFA, Heidelberg University, Frank Oswald, DZFA, Heidelberg University, Signe 
Tomsone, Riga Stradins University, Carita Nygren, University of Southern Denmark
The objective of was to describe environmental barriers and investigate the nature of accessibility problems in housing 
among single-living, very old people (N=1,150) in urban regions in three European countries (Sweden, Germany, Latvia), in 
a one-year perspective. A specific feature of this study was the explicit conceptual differentiation between environmental 
barriers and accessibility problems. Data on environmental barriers and housing accessibility were collected by means 
of the Housing Enabler instrument, administered in three steps (i.e. assessment of functional limitations, assessment of 
environmental barriers, and computation of accessibility scores) using both interview and observation. Environmental 
barriers were very common, and in all three national samples the 20 most prevalent environmental barriers were found 
in 77-98% of all dwellings investigated. In all three samples five out of the 20 most prevalent environmental barriers 
were found indoors, and they were all related to upper extremity skills. The magnitudes of accessibility problems 
were similar among the three samples and did not change over one year, while differences were indicated in the 
types of environ¬mental barriers generating accessibility problems. The analysis identifying the 20 “heaviest” single 
environmental barriers generating accessibility problems at T1 in each of the three national samples demonstrated that 
four barriers were in common. Three of them were outdoor barriers and one was indoors. Key word: Europe, Housing 
Enabler

Relationships between Housing and Healthy Aging in Very Old Age
Författare: Carita Nygren, Syddansk Universitet, Odense, DK, J.B. Winsløws vej 9B st.h, 5000 Odense C, 
0045-65 50 15 03 E-post: cnygren@health.sdu.dk
Medförfattare: Frank Oswald, DZFA, Heidelberg University, Hans-Werner Wahl, DZFA, Heidelberg University, Oliver 
Shilling, DZFA, Heidelberg University, Agneta Fänge, Lund University, Andrew Sixsmith, Liverpool University
The aim of this work was to examine the relationship between aspects of objective and perceived housing and aspects 
of healthy aging, defined as independence in daily activities and subjective well-being. Furthermore, this research 
examined the compara¬bility of relationships between housing and healthy aging in the five European countries. Data 
were drawn from the ENABLE-AGE Project, from home interviews with a sample of 1,918 very old people aged 75 to 89 
years living alone in their own homes in Swedish, German, British, Hungarian and Latvian urban areas. Participants living 
in better accessible homes, who perceive their home as meaningful and useful, and who think that external influences 
are not responsible for their housing situation are more independent in daily activities and have a better sense of well-
being. Moreover, these results apply to all five national samples. The findings can widen the perspective when striving 
for barrier-free building standards, to encompass a holistic approach that takes both objective and perceived aspects of 
housing into account. Home modification and relocation should not be prescribed, but need to be negotiated with older 
persons to take into account their personal preferences. Keywords: accessibility, home, well-being

Home as the locus and origin for participation
Författare: Maria Haak, Lunds universitet, Box 157, 221 00 Lund, 046 222 00 00 E-post: maria.haak@med.lu.se
Medförfattare: Synneve Dahlin-Ivanoff, Göteborg University, Agneta Fänge, Lund University, Susanne Iwarsson, Lund 
University
Äldre människor spenderar stor del och utför de flesta dagliga aktiviteter i sitt hem. Att uppleva sig delaktig i olika 
situationer har visat sig ha betydelse för äldre personers välmående. Dock är forskningen när det gäller äldre personers 
upplevelse av del¬aktig¬het i hemmiljö otillräcklig. Denna presentation fokuserar äldre ensamboende personers 
upplevelse av delaktighet i relation till sin hemiljö. En grounded theory ansats användes och åtta äldre människor från det 
större ENABLE-AGE projektet intervjuades. Ur dataanalysen växte en kärnkategori “Hemmet bas och utgångspunkt för 
delaktighet” och två huvudkategorier fram Utförande-orienterad delaktighet och Samhörighets- orienterad delaktighet. 
Resultaten indikerar att hemmet upplevs som utgångspunkt för delaktighet både utanför och i hemmet. Med sviktande 
hälsa växer hemmet fram som bas för aktiviteter där delaktighet upplevs. Upplevd delaktighet förändras från att delta 
i mer fysisk krävande aktiviteter utanför hemmet till att uppleva delaktighet i aktiviteter i eller i nära anslutning till 
hemmet tex genom att vara åskådare. Nyckelord: grounded theory, participation, elderly
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Samverkan på olika nivåer

Esther kompetenscentrum - Modell för kompetensutveckling i samverkan
Författare: Sofi Fristedt, Höglandssjukhuset, Nässjö, Höglandssjukhuset, Nässjö, 571 81 Nässjö, 0380-55 30 75 
E-post: sofi.fristedt@lj.se
Medförfattare: Inger Ahlström, Höglandssjukhuset Nässjö
Esther nätverk startade 1997, för att arbeta med samverkan i hela vårdkedjan kring äldre. Ett mål är att fungera som ett 
kompetenscentrum för Höglandet kring äldrevård. En kompetensutvecklingsanalys krävdes för att ta reda på behovet av 
utbildning, stödja den anställda i arbetet samt skapa möjligheter för framtida rekryteringar. Aktuella frågor var: Hur ger 
vi Esther bästa möjliga vård och omsorg? Hur samverkar vi på bästa sätt och gör arbetet intressant och attraktivt? Hur 
möjliggör vi en hållbar utveckling? Syftet med kompetensutvecklingsanalysen var att finna gapet mellan den kompetens 
som finns och det behov som verksamheterna ser. Omstrukturering från sjukhusvård till vård i öppna former pågår 
fortfarande och påverkar innehållet samt utvecklings-behoven i äldrevården, samtidigt som sjukvården mer och mer fått 
kraven på sig att arbeta evidensbaserat. Gamla metoder har övergivits och ersätts i takt med forskningens framsteg. Ett 
kontinuerlig lärande är ett måste för att kunna producera hög kvalitet. Medel erhölls via ESF (Europeiska Socialfonden) 
för att genomföra kompetensanalys inom 25 enheter från Höglandets kommuner, och landstingets slutenvård samt 
primärvård. Alla deltagande enheter har via SWOT analysera sina behov utifrån vårdkedjeperspektivet. Därefter gjorde 
deltagarna en individuell kompetensanalys. Enheterna fick sedan presentera sina handlingsplaner för varandra och 
berörda chefer samt diskutera möjligheter till gemensamma lösningar. Detta gav upphov till en gemensam handlingsplan/
tidsplan. För att förverkliga denna fick vi nya medel från ESf för kompetensutveckling. Vi skapar framtiden tillsammans, 
lär av varandra och samarbetar för Esthers bästa

Höftprojektet samverkan mellan landsting och kommun
Författare: Maria Svanborg, Södertälje sjukhus, Södertälje sjukhus, 152 86 Södertälje, 0855024687 
E-post: maria.svanborg@sts.sll.se
Medförfattare: Emma Truuberg, Sjukgymnasteiken Södertälje sjukhus, Ingegerd Nydevik, Geriatriska kliniken Södertälje 
sjukhus, Ann-Charlott Holmlöv, Arbetserapiavdelningen Södertälje sjukhus, Line Jannestad, Sjukgymnasteiken Södertälje 
sjukhus
Landstingen och kommunerna har begränsad ekonomi. Det kräver utveckling av samarbetsformer mellan sjukhusets 
kliniker, primärvården och kommunernas äldreomsorg i form av tydliga vårdkedjor och rutiner. Därför genomfördes ett 
projekt om höftfrakturvårdkedjan september 2004-september 2005.Syftet med projektet var att utveckla en vårdkedja 
och samarbetsformer som tillgodoser patientens rehabiliteringsbehov, trygg återgång till hemmet samt göra det möjligt 
att uppnå ålagda besparingar. Metod 86 patienter över 65 år, med höftnära fraktur som opererats med osteosyntes, ej 
boende i kommunalt äldreboende, inkluderades i projektet. Vårdkedjan innebar att patienten tidigt postoperativt kom till 
geriatrisk rehabiliteringsavdelning. Där träffade patienten ett team bestående av bl.a. arbetsterapeut och sjukgymnast. 
Träning och planering inför utskrivning påbörjades. Vid utskrivning till hemmet fick patienten hemrehabilitering av samma 
arbetsterapeut och sjukgymnast under en tvåveckorsperiod. Hemrehabilitering avslutades med en ny vårdplanering och, 
vid behov, överrapportering till arbetsterapeut och sjukgymnast i primärvården. Resultat Medelvårdtiden på sjukhuset har 
förkortats tre dagar. Lika stor andel patienter har återvänt till eget boende trots förkortad vårdtid. Behovet av korttids-
/särskilt boende har inte minskat. Patienterna har känt sig trygga i samband med hemgång. Vårdkedjan har upplevts 
positiv av kirurgkliniken, kommunen och hemrehabiliteringsteamet men inte av personalen på geriatriska kliniken eller 
arbetsterapeuter i primärvården. Patienterna som fått hemrehabilitering har förbättrats i tester, trots kortare vårdtider.
Vårdkedja höftfrakturer hemrehabilitering

Tværfaglig indsats til patienter indlagt på intensiv afdeling med fokus på 
ergoterapeutiske intervention ud fra OPPM
Författare: Charlotte Rise, Randers Centralsygehus, DK, 
I 2003 foretages telefoninterview med intensivafdelinger i Danmark. De beror på den enkelte sygeplejerskes skøn og 
kompetencer, om der vurderes behov for rehabilitering af patienten. Dette afstedkommer, at der fra 1.9.2004-1.9.2005 
gennemføres et projetk. Konklusionen på projektet er, at der er dannet et formaliseret og struktureret samarbejde, 
og personalet oplever et tættere samarbejde og en større vidensunveksling faggrupperne imellem. Der viser sig i 
rojektperioden, et behov for at få beskrevet den ergoterapeutiske undersøgelse og behandling mere specifikt. Målet At 
få beskrevet den ergoterapeutiske refernceramme ud fra OPPM At få beskrevet retningslinier inden for undersøgelse og 
behandling ud fra principerne i: o FOTT o Sansestimulation o Affolter guiding Målgruppe Patineter tilbydes ergoterapi, 
når do forventes at få et rehabiliteringsforløb på intensiv af mere end få dages varighed, og samtidig er motiverede 
for at samarbejde omd genoptræning. Patienter med apoplexia cerebri eller multitraumer med mistanke om cerebral 
påvirkning vurderes inden for de første to indlæggelsesdøgn. Metoden Der er foretaget telefoninterview, for at 
klarlægge hvilken ergoterapeutisk behandling, der tilbydes på tilsvarende intensivafdeliger. Desuden er der søgt artikler 
på forskellige databaser. Resultat Overordnet ud fra OPPM: At få umplementeret undersøgelses- og behandligsskemaer 
fra MScOT, Annette Kjærsgaards bog ”Ansigt, mund og svælg” i rehabiliteringen. At få udarbejdet et observationsskema 
ved udredning af patienter med sansemotoriske problemer At få beskrevet differentierede retningslinier for Affolter 
guidning.
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Modell för regionsamverkan kring handrehabilitering och vårdkedja inom sydöstra 
sjukvårdsregionen
Författare: Ing-Britt Häger, Värnamo Sjukhus, Doktorsgatan, 331 85 Värnamo, 0370-697831 
E-post: ing-britt.hager@lj.se
Medförfattare: Eva Granfeldt, Hand- och plastikkir. Universitetssjukhuset i Linköping, Ingrid Göransson, Länssjukhuset i 
Kalmar, Ulla Törnqvist, Lasarettet i Motala
Bakgrund: Från projekt till samverkan i den kliniska verksamheten.Viljan att samverka kring handrehabilitering, ledde 
till att hand- och plastikkirurgen Universitetssjukhuset i Linköping tillsammans med arbetsterapeuter från Jönköpings, 
Kalmars och Östergötlands län landsting sökte och beviljades projektmedel för fördjupad samverkan i utvecklingen 
av samsyn i handrehabiliteringen genom hela vårdkedjan i sydöstra regionen. Syfte: Att i samverkan genomföra 
kompetensutveckling samt utveckla handrehabiliteringen i regiongemensamma rehabiliteringsprogram för effektiv och 
evidensbaserade åtgärder. Metod: Styrgrupp som koordinerar utvecklingsarbetet. Kontinuerligt arbetande regionala 
och lokala nätverk. Kompetensutveckling som sker genom auskultation/tjänstgöring och årlig utbildningsdag på 
hand och plastikkirurgen.Gemensam rehabiliteringsprogramutveckling inom handrehabiliteringen. Resultat: Efter 
avslutat projekt fungerar utvecklingsarbetet väl enligt utarbetad modell, med kontinuerlig kompetensutveckling 
och samverkan i rehabiliteringsprogramsutvecklingen genom lokala och regionala nätverk inom ramen för ordinarie 
verksamhet. Högskoleutbildning i handrehabilitering bedrivs i samverkan som uppdragsutbildning så väl på grund- som 
fördjupningsnivå. Samverkan sker också med regionens medicinska programgruppen. 

Kan arbetsterapeuter påverka tillgängligheten till en Hand och Plastikkirurgiskklinik?
Författare: Helena Millkvist, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, Hand- och Plastikkirurgiska kliniken, 901 85 Umeå, 
090 - 785 2282 E-post: helena.millkvist@vll.se
Bakgrund: Kan arbetsterapeuter förbättra tillgängligheten till en klinik. Den frågan ställde sig arbetsterapeuterna när 
Hand- och Plastikkirurgiska kliniken i Umeå hade fem års väntetid för nybesök till läkare. Väntelistan till kliniken bestod av 
1100 patienter. Arton procent fick tid för nybesök inom tre månader. En tvärprofessionell grupp med bl.a. arbetsterapeut 
tillsattes. Verksamhetschefens uppdrag var att i december 2005 skulle landstingets fastställda mål för tillgänglighet nås 
vilket var max 90 dagar för en första bedömning. Syftet var att alla patienter skulle träffa läkare, arbetsterapeut eller 
sjukgymnast för ett nybesök inom tre månader. Klinikens väntelista skulle inte överstiga 300 patienter och 95 % av 
medarbetarna skulle inte uppleva olustig stress på arbetet. Metoden bygger på Idealt genombrott där mål formuleras, 
förändringar provas och mått upprättas som mäter om förändringar är förbättringar. Mått bestämdes till antal patienter 
på väntelistan och andel patienter som väntat mindre än tre månader och andel personal som upplever olustig stress 
på arbetet. Idéer riktade mot rehabiliteringsenheten var vårdprogram där återbesöken bokades till arbetsterapeut och 
sjukgymnast istället för handkirurg. Nya remisser bokades till arbetsterapeut och sjukgymnast istället för till handkirurg. 
Arbetsterapeut och sjukgymnast valde patienter från väntelistan som bokades direkt till rehabiliteringsenheten. 
Resultat: Andel patienter som väntat mindre än tre månader var 2006 i augusti 43 %. Antal patienter på väntelistan 
var 421. Andel personal som upplever olustig stress varierar mellan 71-54 %. Av patienterna som hade nybesök till 
rehabiliteringsenheten var 90 % nöjd

Bilkörning – möjlighet eller hinder

Svenska arbetsterapeuters medverkan och deras metoder vid bedömning av 
bilkörningsförmåga
Författare: Helena Larsson, Mobilitetscenter, Västra Frölunda, F O Petersonsg 32, 421 31 Västra Frölunda, 
031-45 45 36 E-post: helena.u.larsson@ki.se
Bakgrund: I många länder har arbetsterapeuter en stor och viktig roll när en patients körförmåga ska utredas. I Sverige 
däremot har det länge varit en aktivitet som inte ingått i den vanliga arbetsterapeutbedömningen. Vikten av att bedöma 
patienters körförmåga efter sjukdom/skada har dock uppmärksammats allt mer, och flera arbetsterapeuter har därmed 
blivit involverade i dessa bedömningar. Det är dock oklart hur vanligt dessa bedömningar är bland svenska arbetsterapeuter 
och vilka bedömningsmetoder gällande bilkörning de nyttjar. Syfte: Att kartlägga svenska arbetsterapeuters medverkan 
och metoder vid bedömning av bilkörningsförmåga. Metod: Enkäter skickades ut till 154 arbetsterapeuter verksamma 
inom neurologi, geriatrik och rehabilitering. Frågorna inriktade sig bland annat på vilka patientkategorier som 
bedömdes, bedömningsmetoder (tester/instrument), problemområden samt vilken vidareutbildning de hade fått eller 
ansåg att de behövde. Resultat: Totalt svarade 60%, varav 57% angav att de medverkade i körkortsbedömningar. 
Dock utfördes bedömningarna mycket olika; allt ifrån ostandardiserade aktivitetsbedömningar till specifika tester för 
bilkörning. Enbart 19% använde sig av körtester/observationer i bil. Arbetsterapeuterna uttryckte även att de inte hade 
tillräcklig kunskap för att utföra körkortsmedicinska bedömningar samt behovet av vidareutbildning inom området. För 
framtiden behövs vidareutbildningar för arbetsterapeuter som ska arbeta med körkortsbedömningar och att de utför 
bedömningar regelbundet för att upprätthålla en hög kompetens inom området. Sökord: Bilkörning, arbetsterapeuters 
roll, testmetoder
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Bedömning av körförmåga - ett kliniskt tillvägagångssätt
Författare: Anna-Lena Ödling, Örnsköldsvik sjukhus, Örnsköldsviks sjukhus, 891 89 Örnsköldsvik, 0660- 894 72 
E-post: anna-lena.odling@lvn.se
Medförfattare: Ann-Helen Patomella, Karolinska Institutet
Bakgrund Behovet att bedöma körförmåga efter hjärnskada uppdagades i den kliniska verksamheten på Dagrehab i 
Örnsköldsvik för ca 15 år sedan. Arbetet att strukturera upp verksamheten initierades av arbetsterapeut och inleddes 
med samarbete med trafikskola. Behov uppstod av att utveckla rutiner och använda reliabla valida instrument för att 
förbättra bedömningarna. Utvecklingen fortgår. Syfte Syftet är att beskriva det kliniska utvecklingsarbetet med ”Ö-
viksmodellen”, för att utföra tillförlitliga bedömningar av körförmåga. Metod Körbedömningen initieras genom remiss 
från läkare eller föreläggande från Länsstyrelsen. Hela teamet, arbetsterapeut, läkare, sjukgymnast och sjuksköterska, 
träffar patienten och utför bedömningarna under en dag. Teamet har utformat en checklista på deltester som beskriver 
patientens förmåga. Arbetsterapeutens roll är att utföra bedömningar som visar kognitiv funktion och aktivitetsförmåga. 
Ibland kompletteras bedömningen med praktisk körning vid trafikskola. Läkaren ansvarar för att sammanställa resultaten 
och träffar alltid patient och anhörig vid fall där resultaten är osäkra eller negativa. Resultat Åldern på patienterna 
varierar mellan 35 - 90 år. Män är dominerande. Sammanlagt har ca 300 bedömningar gjorts på Dagrehab, varav ca 
100 är praktisk körbedömning.Vanligast är patienter med hjärnskadeproblematik ffa strokepatienter. Bedömningarna 
utförs på Dagrehab, av ett specifikt team som inte har någon annan förtroende-/ beroendeposition för patienten. 2005 
utdelades kvalitetspriset inom Örnsköldsviks hälso- och sjukvård till Dagrehabteamet, för ”Bedömning av körförmåga”. 
Sökord: Bilkörning, Hjärnskada, Dagrehab

Medvetenhet om den egna körförmågan efter stroke
Författare: Ann-Helen Patomella, Karolinska Institutet, Huddinge, Alfred nobels Allé 23, 14183 Huddinge, 08+52483849 
E-post: ann-helen.patomella@ki.se
Medförfattare: Anders Kottorp, Karolinska Institutet, Kerstin Tham, Karolinska Institutet
Bakgrund: Ett hinder i rehabiliteringen efter stroke är att många patienter är omedvetna om de funktionshinder 
sjukdomen har lett till och hur dessa påverkar utförandet av vardagsaktiviteter så som bilkörning. Medvetenheten om 
den egna körförmågan har troligtvis en stor betydelse för säkerheten i bilkörning. Det saknas bedömningsinstrument 
som mäter medvetenheten om den egna förmågan att köra bil. Syftet med studien var att undersöka och beskriva 
medvetenheten om den egna körförmågan hos personer med nedsatt körförmåga efter stroke. Metod: 38 personer 
med stroke deltog i studien. De hade alla genomfört en test-körning i bilsimulator och begått tydliga misstag av den grad 
att de hade kunnat varseblivas av personen själv. Medvetenheten om den egna körförmågan mättes med ett nyligen 
utvecklat bedömningsinstrument, A-Drive, Assessment of Awareness of Driving Ability. Körförmågan observerades 
under en testkörning i en tekniskt avancerad bilsimulator. Körförmågan mättes med ett bedömningsinstrument, P-
Drive, som tidigare validerats i en studie. Resultat: Majoriteten av deltagarna hade allvarligt nedsatt körförmåga enligt 
P-Drive. Även medvetenheten om den egna körförmågan var låg. Det fanns ett samband mellan nedsatt körförmåga 
och nedsatt medvetenhet om körförmågan, vilket indikerar vikten av att undersöka medvetenheten i samband med en 
körkortsmedicinsk utredning. Nyckelord: Stroke, Bilkörning, Medvetenhet

Mobilitetscenter – från projekt till permanent verksamhet
Författare: Ingrid Bolin, Mobilitetscenter, Västra Frölunda, FO Petersonsg 32, 421 31 Västra Frölunda, 031-45 46 75 E-
post: ingrid@mobilitetscenter.se
Bakgrund Mobilitetscenter i Göteborg startades 2002 på initiativ av rörelsehinderförbunden i samverkan med 
Försäkringskassan, Västra Götalandregionen och Vägverket. Allmänna arvsfonden beviljade medel för total 3,5 års 
uppbyggnad av en pilotverksamhet som kan vara modell för liknande verksamheter runt om i landet. Syfte Rådgivning 
och utprovning av bilanpassning samt aktivitetsbedömning vid utredning av körlämplighet för personer som drabbats 
av skada eller sjukdom som kan påverka förmågan att köra bil. Metod På Mobilitetscenter arbetar arbetsterapeuter i en 
ovanlig teamkonstellation med trafikinspektör från Vägverket. Mobilitetscenter är en remissinstans för Försäkringskassan 
i Västra Götaland och Halland för personer som beviljats bilstöd och sökt anpassningsbidrag. Utredning utförs också 
efter remiss från hälso- och sjukvården samt habiliteringsverksamheter med frågställningen lämplighet som förare 
efter skada eller sjukdom eller utredning inför körkortstillstånd för ungdomar med medfödda funktionshinder. Resultat 
Verksamheten vid Mobilitetscenter har resulterat i att ekonomiska resurser för bilstöd används mer effektivt. I VTI 
Notat 32-2005 konstaterades också att handläggningstiden i bilstödsärenden förkortades. Bilstödsutredningen, ”Mobil 
med bil” beskriver Mobilitetscenter som ett bra exempel på hur anpassningsbedömningar kan ske på ett samlat sätt. 
Projektverksamheten omvandlades 2006 till ekonomisk förening startad av NHR, DHR, RTP och RBU. Verksamhet 
finansieras genom avtal med Försäkringskassan, samt uppdrag på remiss från hälso- och sjukvården och habiliteringsve
rksamheter i Västra Götaland och Halland. Mobilitet, bilanpassning, körlämplighet
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Risk eller möjlighet – att använda manuell rullstol som förarsäte i bil
Författare: Ingrid Bolin, Mobilitetscenter, Västra Frölunda, FO Petersons g 32, 421 31 Västra Frölunda, 031-45 46 75 
E-post: ingrid@mobilitetscenter.se
Medförfattare: Bengt Alavik, Vägverkets förarenhet, Göteborg
Bakgrund Vid anpassning av bilar för användning av personer med funktionshinder bryts helfordonsgodkännandet och 
därmed biltillverkarens åtagande om fordonets krocksäkerhet. Bilanpassning bör alltid utföras med inriktningen att 
utförda åtgärder inte ska innebära en ökad risk för brukaren. Viss anpassning kan dock uppenbart inte uppfylla kravet 
på krocksäkerhet och är inte heller krocktestade, till exempel att använda manuell rullstol som förarsäte i bil. Trots detta 
används denna typ av anpassning om än i liten utsträckning. Syfte Beskriva brukares upplevelse av att använda manuell 
rullstol som förarsäte i bil särskilt med avseende på komfort, stabilitet och trygghet och vilka prioriteringar man har 
haft inför val av anpassning. Metod Kvalitativ ansats där 8 personer intervjuas som valt att använda manuell rullstol 
som förarsäte i bil. Samtliga informanter hade ryggmärgsskada på halsryggmärgen med tetraplegi som följd. Resultat 
Teman som framkom vid intervjuerna var användbarhet, oberoende, riskmedvetande, beteende som bilförare, trygghet 
och förslag till förbättring vid leverans av anpassat fordon. Man var medveten om att krocksäkerheten på förarplats var 
otillräcklig, men prioriterade att kunna använda bilen oberoende av annan person. Trots den minskade krocksäkerheten 
kände man sig trygg i sin bil och med användning av sin anpassning. Sökord Bilanpassning, trafiksäkerhet, rullstol

Development of an on-road driving evaluation in Iceland
Författare: Lilja Ingvarsson, Reykjalundur rehabilitation center Mosfellbær, IS, Mosfellsbær, 270 Mosfellsbær, 
354-585-2153 E-post: liljaing@reykjalundur.is
Medförfattare: Sigrun Gardarsdottir, Landspitali University Hospital, rehabilitation center Grenasás, 108 Reykjavik, 
Iceland
In daily practice occupational therapists meet clients whose disability affects driving or the potential to drive. Driving is 
an important and highly valued occupation which influences quality of life, independence and supports participation 
in contexts. In Iceland occupational therpists evaluate client’s driving ability in acute and rehabilitation settings. 
Evaluation is conducted in cooperation with a licenced driving instructor. As no formal assessment tool existed for 
use in the evaluation, the authors commenced development of a driving skills checklist in 1999. The checklist is used 
by an occupational therapist during an on-road evaluation. After a clincal trial of the first version by 10 occupational 
therapists, revision was undertaken and an improved checklist was published in 2004. It now consists on 24 items 
with operational definitions on each item for scoring, as well as instructions for the occupational therapist on how 
to conduct the evaluation. The presentation will describe the checklist, its developement, what items are evaluated. 
Statistical information will be provided regarding number of client evaluated, agedistribution, diagnosis and results of 
the evaluations. Key words: occupation, driving, checklist

Delaktighet

User/client involvement in rehabilitation, - a litterature review
Författare: Kirsten Petersen, JCVU, Århus, DK, Skejbyvej 15, 8240 Risskov, +4587394500 E-post: kpet@jcvu.dk
User involvement has been part of the mental health policies for several years and many health care professions are trying 
to implement user involvement in practice. User involvement is a recognized objective in occupational therapy, in mental 
health and in rehabilitation, but difficult to implement in practice and many barriers are reported in the litterature. The 
aim of the study is descripe and analyze how user involvement in mental health rehabilitation has been conceptualized 
and investigated, and which research methods and theoretical references has been used in resent studies. The litterature 
review included articles publiced in international journals for the past 10 years about user involvement in rehabilitation. 
The review will focus on the content of the articles, the key concepts, research methods and theoretical references 
are coded into categories and special attention are put into analysing how occupational therapists understand user 
involvement in rehabilitation. The results of the study can give a picture of how user involvement are viewed in the 
litterature, and guide the focus for future research and OT practice.

Social support motivates participation in occupation
Författare: Gunilla Isaksson, Luleå tekniska universitet, Luleå tekniska universitet, 97187 Luleå, 0921-493853 
E-post: gunilla.isaksson@ltu.se
Medförfattare: Lisa Skär, Inst. för hälsovetenskap. Luleå tekniska universitet. 971 87 Luleå, 
Jan Lexell, Inst för hälsovetenskap. Luleå tekniska universitet. 971 87 Luleå
In this study, we present a qualitative perspective of how 13 women (age 25 to 61 years) with spinal cord injury perceive 
the importance of social support for their participation in occupation. The data were collected through repeated in-depth 
interviews and field notes, and the analysis used a grounded theory approach. The women neeeded both emotional 
and practical support, which was important in a time perspective and motivated them to participate in occupation. 
Soon after the injury, the women needed to receive support. Later on, they needed to give and to receive support in a 
reciprocal fashion. Social support is thereby an effective rehabilitation strategy that can motivate people with disabilities 
to participate in meaningful occupation. The importance of social support for a person’s motivation and ability to 
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participate in occupation expands our knowledge of the relationship between persons, their social environment and 
occupation. Sökord: social support, spinal cord injury, women

Utvärdering av rehabiliteringsåtgärder: tillfredsställelse med delaktighet enligt ICF
Författare: Agneta Carlsson, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, Norrlands Universitetssjukhus, 901 85 Umeå, 
090-7852282 E-post: agneta.carlsson@vll.se
Bakgrund: Handkirurgklinikens Rehabenhet saknar rutiner och metoder för att utvärdera åtgärder som arbetsterapeuter 
och sjukgymnaster tillsammans erbjuder rehabiliteringspatienterna vid enheten. För den professionsspecifika 
målsättningen och utvärderingen finns sedan tidigare en process som följs. Syfte: Rehabenheten vill formulera och 
utvärdera teamgemensamma mål för rehabiliteringen med patienten/klienten i fokus. Metod:Patientens upplevda 
tillfredsställelse med delaktigheten formuleras inom ICF’s områden:Hemliv, Personlig vård, Kommunikation, 
Sysselsättning och ekonomi samt Samhälle, socialt och medborgeligt liv. Tillfredsställelsen med delaktigheten graderas 
från 1 till 10 i de för patienten viktigaste områdena. Patientens rehabmål sätts efter detta och tidpunkt för utvärdering 
fastställs. Prioriteringen, graderingen av områdena samt målformuleringen föregås av ett gemensamt öppet samtal. 
En sammanställning av resultatet ska göras var 3-dje månad. Arbetet ska leda till att följande mål ska uppnås; 100% 
av rehabpatienterna ska få rehabmålet satt och utvärderat 2006, 80% av rehabpatienterna ska nå rehabmålet 2006. 
Resultat: Fyra mätningar har hittills genomförts. Vid mätningen i juni 2006 fick 11 av 15 patienter (73%) rehabmålet satt 
och utvärderat enligt den utrbetade rutinen. Samtliga av dessa patienter dvs 11 av 11 hade då uppnått sitt rehabmål. 
Utgångsläget vid den första mätningen var att 38% av patienterna fick sitt rehabmål satt och utvärderat. Mått för 
måluppfyllelse var inte relevant vid denna mätning. Sökord: utvärdering rehabilitering ICF

Beskrivning av kontaktnätet kring funktionshindrade vuxna med hjälp av 
omgivningsfaktorer enligt ICF
Författare: Gerd Jönsson, Danderyds Sjukhus AB, Stockholm, R 61,Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, 
141 86 Stockholm, 08-585 82187 E-post: gerd.jonsson@ds.se
Medförfattare: Marie-Louise Schult, Rehabiliteringsmedicinska Univeritetskliniken Stockholm, Danderyds sjukhus AB, 
Stockholm, Jan Ekholm, Institutionen för Folkhälsovetenskap (PHS), Avdelningen för rehabiliteringsmedicin, Karolinska 
Institutet, Stockholm
Bakgrund: detta arbete har som utgångspunkt att tydliggöra hur personer med cerebral pares med omfattande 
funktionshinder och som har många kontakter, lever sina liv Syfte: att med hjälp av domäner som ingår i komponenten 
omgivningsfaktorer i ICF beskriva det kontaktnät och den samhällsservice ett urval vuxna personer med cerebral pares är 
involverade i för att få vardagen att fungera. Metod: Försökspersoner: sexton personer med cerebral pares. Sju män och 
nio kvinnor, mellan 23 – 61 år. Design: intervjuguide med kvantitativ deskriptiv inriktning och med semistrukturerade 
frågor. Frågeformulär: frågorna bearbetades utifrån omgivningsfaktorer i ICF kapitel 3, 4 och 5. Bedömningsfaktorer 
hinder och underlättande användes för att ange hinder och underlättande faktorer. Semistrukturerade frågor om hur 
personerna upplever sin förmåga att kontrollera, styra den hjälp de har, om valet av aktiviteter påverkas av kontaktnätets 
sammansättning. Resultat: hjälpen som fås från anhöriga och personliga assistenter är en kombination av stöd och 
hinder. De har flest kontakter inom hälso- och sjukvården. De lever ofta på sin reservkapacitet, förmågan att styra 
kontaktnätet är inget som de tar för givet men det fungerar i perioder. De har fått mer delaktighet genom tillgång till 
internet, e-mejl, och mobiltelefoner. De känner sig utsatta för omgivningens attityder, mer sårbara och upplevelse av ett 
utanförskap. Sökord: ICF, environmental factors, cerebral palsy.

Hvordan beskriver personer med funksjonsnedsettelse begrepet deltakelse i 
samfunnet?
Författare: Kari Margrete Hjelle, Høgskolen i Bergen, NO, Møllendalsveien 6, 5009 Bergen, Norge, 0047/55 58 56 57 
E-post: kari.hjelle@hib.no
Medförfattare: Rene Bjørg, Haukeland Univerisitetssykehus
Bakgrunn Det norske samfunnet har som mål at mennesker med funksjonsnedsettelse skal ha faktisk likestilling i 
samfunnet i betydningen av å sikre at alle mennesker har reelle muligheter til deltakelse (NOU 2001:22). Mennesker 
med funksjonsnedsettelse opplever fortsatt at de er langt nede på rangstigen, og er marginale også blant de 
marginaliserte gruppene (Vegheim 2005). Deltakelse er et begrep som brukes i flere og flere sammenhenger der en 
snakker om likestilling, likeverd og rettigheter for personer med funksjonsnedsettelse (NOU 2001:22, NOU 2005:8). En 
del av mandatet i NOU 2001:22 var å beskrive og vurdere strategier og virkemidler som kan fremme full deltakelse i 
samfunnet for funksjonshemmede. Det blir presisert at begrepene deltakelse og likestilling ikke bør brukes ukritisk uten 
at det fastlegges hva som menes (NOU 2001:22). Hvem som skal fastlegge innholdet sies det ikke noe om. Den beste 
beskrivelsen av begrepet deltakelse i relasjon til personer med funksjonsnedsettelse, er det de funksjonshemmede selv 
som kan gi (Hemmingsson og Jonsson 2005). Det vil kunne ha betydning for samfunnets målsetning om reell deltakelse 
i samfunnet for alle. Målsetning er å være med å diskutere og utvikle innholdet i begrepet deltakelse, slik personer 
med funksjonsnedsettelse opplever det. Deltakelse kan ha ulike betydning i offentlige utredninger, i Internasjonal 
klassifikasjon av funksjon, funksjonshemning og helse (ICF) og noe i hverdagsspråket. Metode Fokusgruppeintervju 
med 6 – 8 personer med bevegelseshemming, som møtes 2 ganger. Alder 20-60 år, både menn og kvinner inkluderes. 
Resultat diskuteres i lys av ICF. Søkord: deltakelse-likestilling-ICF
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Användbarhet av Volitional Questionnaire, VQ-S
Författare: Kristin Alfredsson Ågren, Valla dagcenter, Linköping, Vallavägen 10A, 58246 LINKÖPING, 013-207300 
E-post: kristin.alfredsson@linkoping.se
Bakgrund: Delaktighet, självbestämmande och inflytande är viktiga begrepp inom LSS (SFS 1993:287) Enligt min 
erfarenhet som arbetsterapeut inom kommunal daglig verksamhet konfronteras yrkesutövare dagligen med svårigheter 
att förstå hur en vuxen person, som har en grav eller måttlig utvecklingsstörning upplever och uttrycker delaktighet. Med 
instrumentet Volitional Questionnaire (VQ-S) (Alfredsson Ågren, Kjellberg, 2001) som baseras på A Model of Human 
Occupation (Kielhofner, 1995; 2002), finns en möjlighet att få kunskap om relationen delaktighet och vilja, genom 
observation av personen när han/hon engagerar sig i en aktivitet. Bedömning sker genom att personen kommunicerar 
sin vilja genom de uttryck han/hon uppvisar i aktivitetsutförandet. Den miljö aktiviteten sker i skall också observeras 
och dokumenteras. Syfte: Undersöka praktiskt verksamma arbetsterapeuters erfarenheter av att använda VQ-S i mötet 
med vuxna personer med utvecklingsstörning. Metod: Enkäter och ostrukturerade intervjuer med arbetsterapeuter. 
Resultat: Preliminära analyser av resultatet visar att instrumentet överensstämmer med intentionen i LSS-lagstiftningen. 
Användbarheten av instrumentet anses god för vuxna personer med grav eller måttlig utvecklingsstörning inom daglig 
verksamhet. En fördel är att VQ-S kan användas i samarbete med övrig personal t.ex. vårdare. Kritiskt för användandet 
av instrumentet är att bedömningssituationen kräver miljömässiga förberedelser samt tid för dokumentation.

Erfarenheter av delaktighet i olika livssituationer hos vuxna med förvärvad hjärnskada
Författare: Anna Häggström, Kalix sjukhus, Skolg. 1, 952 82 Kalix, 0923-76181 E-post: anna.haggstrom@nll.se
Syftet med studien var att beskriva och öka förståelsen för erfarenheter av delaktighet i olika livssituationer hos vuxna 
med förvärvad hjärnskada. Intervjuer genomfördes med 11 personer med förvärvad hjärnskada. Data analyserades 
parallellt med datainsamling genom innehållsanalys. Resultatet visade på en komplexitet när det gäller vad som 
kännetecknar delaktighet och vad som inverkar på delaktigheten i olika situationer. Detta formade två kategorier. 
Den första beskriver Delaktighetens kännetecken genom subkategorierna: Kunna utföra aktiviteter, Kunna välja och 
bestämma över mina aktiviteter, Tillföra andra människor något i aktivitet, Göra det som är meningsfullt för mig och Vara 
sedd och accepterad av andra människor. Den andra kategorin beskriver Delaktighetens villkor genom subkategorierna: 
Viljan att vara delaktig, Egna begränsningar samt Hinder och stöd i omgivningen. Resultatet tydliggör betydelsen av 
att ha ett subjektivt perspektiv på delaktighet eftersom de individuella erfarenheterna av delaktighet är skiftande. 
Komplexiteten i erfarenheterna av delaktighet medför både frågor och möjligheter inför hur begreppet delaktighet bäst 
ska tillämpas i rehabiliteringssammanhang. Resultatet stödjer ett klientcentrerat arbetssätt där olika kännetecken och 
villkor för delaktighet utifrån individens behov tas i beaktande för att kunna stärka delaktigheten i olika livssituationer 
hos personer med hjärnskada. Nyckelord: förvärvad hjärnskada, delaktighet, subjektiva erfarenheter

Delaktighet och livstillfredsställelse hos personer med ryggmärgsskada
Författare: Maria Larsson Lund, Umeå universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering, arbetsterapi, 90187 Umeå, 
090-7859277 E-post: maria.larsson.lund@occupther.umu.se
Medförfattare: Anders Nordlund, Luleå tekniska universitet, Inst för hälsovetenska, Birgitta Bernspång, Umeå universitet, 
Inst för samhällsmedicin och rehabilitering, arbetsterapi, Jan Lexell, Luleå tekniska universitet, Inst för hälsovetenskap 
och Lunds universitetssjukhus
Bakgrund: Instrument som undersöker delaktighet i livssituationen i enlighet med definitionen i ICF har saknats. Därigenom 
har relationen mellan delaktighet och andra begrepp som är centrala i rehabilitering såsom livstillfredsställelse inte 
studerats tillräckligt hos personer med ryggmärgskada. Syfte: Att beskriva relationen mellan delaktighet i livssituationen 
och livstillfredsställelse hos personer med ryggmärgsskada. Metod: 157 personer med ryggmärgsskada besvarade en 
postenkät som inkluderade instrumenten ”Inverkan på delaktighet och autonomi” (IPA-S) and ” Livstillfredsställelse” 
(LiSat-9). Resultat: Resultatet visade att respondenternas uppfattning om sin delaktighet i de fem domänerna i IPA var 
signifikant korrelerade med deras tillfredsställelse med livet i sin helhet och med de flesta av de övriga åtta domänerna 
för livstillfredsställelse i LisSat-9. Respondenternas livstillfredsställelse minskade gradvis med ökad förekomst av allvariga 
problem med delaktighet och signifikanta skillnader mellan grupper av ökande allvarliga problem med delaktighet 
konstaterades. Nivån på livstillfredsställelsen hos de respondenter som inte hade några allvarliga problem med sin 
delaktighet liknar nivån för livstillfredsställelsen hos normalbefolkningen. Konklusion: Delaktighet och problem med 
delaktighet har en avgörande betydelse för livstillfredsställelsen hos personer med ryggmärgskada. Resultaten påvisar 
vikten av att i rehabiliteringen fokusera på allvariga problem med delaktighet för att kunna optimera livstillfredsställelsen 
hos personer med ryggmärgsskada. Sökord: Delaktighet i livssituationen, aktivitet, livstillfredsställelse

Competency in activities predicts participation one year after traumatic brain injury
Författare: Unni Sveen, Ullevål Universitetssykehus, Oslo, NO, Kirkeveien 166, 0407 Oslo, 0047 23016155 
E-post: unni.sveen@uus.no
Medförfattare: Malin Mongs, Ullevål universitessykehus, Cecilie Røe, Ullevål universitessykehus, Erik Bautz-Holter, Ullevål 
universitessykehus
Background: Traumatic brain injury (TBI) may cause activity limitations and restrict the persons’ participation in the 
community. It is important to assess the nature and extent of these limitations and predict outcome, in order to tailor 
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an adequate rehabilitation scheme. The Patient Competency Rating Scale (PCRS) was originally developed to measure 
self-awareness. We evaluated the PCRS as a self-report assessment of function and activities following TBI, and how the 
PCRS at 3 months predicts participation 1 year after TBI. Method: A cohort of 137 patients with acute TBI was followed 
over 1 year. The PCRS was applied at 3 months in order to assess competency in activities. Outcomes describing 
participation at 12 months were the Community Integration Questionnaire (CIQ) and return to work/study. Overall 
function was evaluated by the Glasgow Outcome Scale Extended (GOSE). The PCRS was analysed in a logistic regression 
model with the outcomes CIQ, GOSE and return to work/study. Results: The PCRS was factor analysed and yielded 
3 domains: activities demanding cognition, interpersonal skills, and ADL competency, of which the first 2 domains 
predicted return to work/study and community integration (by CIQ productive scale). Global functioning at one year 
expressed by the GOSE was predicted by interpersonal competency. Conclusion: Self-reported competency at 3 months 
predicts outcome one year after TBI. Participation is predicted by competency in cognition, while overall functioning is 
predicted by competency in interpersonal skills. This indicates that cognitive and interpersonal skills should be addressed 
in rehabilitation after TBI in order to enhance participation.

Handens funktion i aktivitet

Reliability testing of clinically valuable hand function instruments in muscular 
dystrophies
Författare: Anna S. Aldehag, Karolinska universitetssjukhuset, Solna, Arb.terkliniken, Neurosektionen, 171 76 Stockholm, 
08-517 749 57 E-post: anna.aldehag@karolinska.se
Medförfattare: Hans Jonsson arb.ter/docent, KI, arb.tersektionen, Tor Ansved Neurolog/docent, Läkarhuset odenplan, 
Susanne Littorin leg. sjukgymnast, Karolinska, Solna, Neuro
Background: Reliability studies have been performed previously in the majority of instruments evaluated in this study, 
but not for patients with muscular dystrophy. It is important to investigate if a change of measured values from one time 
to another is a true change, i.e. an effect of training, and not just due to natural fluctuations of the instruments tested. 
The measurement error needs to be identified for each instrument tested. Aim: To test intra-rater reliability (test-retest) 
and inter-rater reliability of the instruments: Grippit®, Grip Ability Test (GAT), hand-held Myometer (Microfet2™) and 
Purdue Pegboard in patients with Welander distal myopathy (WDM) respective in patients with myotonic dystrophy 
type 1 (DM1). Methods: A test-retest intra-rater and an inter-rater design at two occasions was used. For test-retest, the 
two patient groups (16 patients each) were tested on two consecutive weeks, during the same day of the week and 
time of day. During the second week the DM1 patients were randomly tested either before or after retest for inter-rater 
reliability. Results: A high test-retest and inter-rater reliability was found in three out of four instruments tested, i.e. the 
Purdue Pegboard, Grippit and the hand-held Myometer.

Dynamisk mekanisk allodyni vid perifer neuropatisk smärta: psykofysiska observationer
Författare: Monika Samuelsson, Karolinska Institutet, Solna, Arbetsterapikliniken A7:U1 Solna, 171 76 Stockholm, 
0736-841201 E-post: monika.samuelsson@karolinska.se
Medförfattare: Per Hansson, Karolinska Universitetssjukhuset, Ann-Sofie Leffler, Karolinska Universitetssjukhuset
Bakgrund: Smärta orsakad av skada i perifera nervsystemet s.k. neuropatisk smärta utgör ett svårbehandlat tillstånd och 
publicerade studier redovisar hög smärtintensitet och låg livskvalitet. Förutom en ständigt pågående spontansmärta, 
kan en smärtsam överkänslighet för lätt beröring av huden s.k. dynamisk mekanisk allodyni (dma) utvecklas. Det är ett 
symtom som påverkar många situationer i det dagliga livet, t ex att bära vissa klädesplagg, att duscha och att sova. 
Syfte: att konstruera reliabla och valida instrument för undersökning av dma för att vetenskapligt kunna utvärdera 
behandlingsstrategier. Studierna ligger till grund för en planerad behandlingsstudie med perifer sensorisk retning där 
patienter med dma undersöks enligt en metod för ”härdning”, en intervention som idag saknar evidens-bas och som 
används av bl a arbetsterapeuter för att försöka lindra beröringsutlöst smärta vid perifera neuropatiska tillstånd. Metod: 
I en semi-kvantitativ metod utvecklad av oss, har sambandet mellan smärtintensitet och smärtduration vid dma och 
beröringsparametrar som strykningar med olika breda penslar, olika strykningslängder samt antal strykningar kartlagts. 
I denna test-retest reliablitetsstudie har patienterna undersökts vid upprepade tillfällen under 1 månad med avsikt att 
jämföra resultatet från två korta tidsintervall men även erhålla data till en långtidsjämförelse. Resultat: En mycket bra 
repeterbarhet kunde visas för de mätningar som gjordes inom varje dag samt mellan varje dag. En moderat till god 
positiv korrelation kunde visas mellan smärtintensiteten för spontan smärta och dma. Sökord: Dynamisk mekanisk 
allodyni

Handfunktion hos vuxna med neuromuskulär sjukdom, inklusionkroppsmyosit
Författare: Marianne Eriksson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Göteborgsvägen 31, 43180 Mölndal, 
031-3431130 E-post: marianne.br.eriksson@vgregion.se
Medförfattare: Christopher Lindberg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Bakgrund: Det finns mycket litet forskning om hur handfunktion påverkas vid den förvärvade neuromuskulära sjukdomen 
inklusionkroppsmyosit, IBM, som ger ett progressivt, karaktäristiskt funktionsbortfall av de långa fingerflexorerna och i 
lårmuskulaturen. Det är viktigt att identifiera den gradvisa försämringen av handfunktion samt hur sjukdomen påverkar 
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aktivitetsförmågan för att kunna ge tillförlitlig rekommendation om lämpliga åtgärder för att tillgodose patienternas 
behov. Syfte: Att kartlägga och utvärdera handfunktionen hos vuxna med IBM samt att verifiera att de använda 
kliniska bedömningsinstrumenten ger reliabla data vid uppföljningar och är användbara för att kunna rekommendera 
lämpliga behandlingsåtgärder. Metod: 35 män och 10 kvinnor i åldern 51-87 år, (68,6), vid Neuromuskulärt Centrum, 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, undersöktes under 2005 avseende styrka i hand, nyp- och nyckelgrepp, finmotorik, 
rörlighet samt med ett handfunktionstest. Resultat: Alla patienter hade nedsatt handstyrka och funktion vilken 
korrelerade med antal år sedan symptomdebut, i medeltal 7 år. Sollermans Handfunktionstest visade god korrelation 
med fingerrörlighet, med handstyrka mätt med Grippit, med pinch- och nyckelgrepp mätt med Pinch Gauge samt 
med finmotorik och koordination mätt med Purdue Pegboard test. Samliga korrelationer visade p<0,01 och avser 
båda händer. Patienternas egen skattning av sin handfunktion och sin förmåga att greppa föremål korrelerade väl 
med ovanstående undersökningsdata. Presenterade mätmetoder visade sig ge tillförlitliga data lämpliga för kommande 
forskning. Sökord: Inclusion body myositis, Sollerman hand function test.

Hvordan implementeres COPM i håndkirurgisk ergoterapi på vores sygehuse. Processen 
beskrives
Författare: Birthe Schultz, Fredericia og Kolding Sygehuse, DK, Skovvangen 2 -8, 6000 Kolding, 76362831 
E-post: birsch@fks.vejleamt.dk
Medförfattare: Jeanette Rubæk Thomsen, Fredericia og Kolding Sygehuse
Udgangspunktet er en undren over hvordan COPM kan implementeres i håndkirurgisk gruppe. Gruppens ergoterapeuter 
tog ikke redskabet rigtigt til sig på trods af flere ganges undervisning af os efter vores deltagelse i et COPMkursus. Dette 
undrede os. Vi er 2 kliniske undervisere, der ser redskabet som særdeles brugbart for et fagligt og kvalitetesmæssigt løft af 
vores ergoterapeutiske ydelser her på stedet. Metoden er inspireret af aktionsforskning, hvor implementeringsprocessen 
skrider langsomt frem med aktiv inddragelse af kollegaerne via fokusgruppeinterviews, erfagrupper, ekstern undervisning 
og logbogsskrivning. Resultaterne er kollegaernes øgede engergament i selve implenteringsprocessen som stadig er i 
gang, samt et bud på, hvilke forhold og tiltag, der spiller en væsentlig rolle, når COPM eller andre modeller skal 
implementeres på en arbejdsplads. 3 søgeord: Implemntering- COPM- håndkirurgi.

Tumbasartros; Träning och ortosanvändning i artrosskola. 1-årsuppföljning
Författare: Cecilia Boustedt, Primärvårsrehab Gibraltar, Göteborg, Gibraltargatan 1c, 411 32 Göteborg, 031-7782300 
E-post: cecilia.boustedt@vgregion.se
Bakgrund: Arbetsterapeuter är ofta involverade i konservativ behandling av artros i form av artrosskola. Det saknas 
litteratur och studier som visar hur och med vilken omfattning den konservativa behandlingen skall bedrivas på ett 
effektivt sätt. Syfte: Syftet var att undersöka om utökad artrosskola i form av intensifierad träning och strukturerad 
ortosanvändning gav smärtlindring, förbättrad handfunktion och ökad aktivitetsförmåga. Metod: En prospektiv 
interventionsdesign användes, undersökning av smärta, handfunktion samt aktivitetsförmåga med instrumentet 
DASH (Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand) genomfördes vid tre tillfällen; en vecka före, en vecka efter samt 
uppföljning ett år efter intervention. Undersökningsgruppen bestod av 40 kvinnor i åldrarna 40-76 år, 20 patienter 
experimentgrupp och 20 patienter i kontrollgrupp som medverkat i artrosskola. Resultat vid mätning en vecka efter 
avslutad artrosskola: 40 patienter har medverkat. Studien har bekräftat att utökad artrosskola ger god effekt på smärta, 
handfunktion och aktivitetsförmåga.Vid gruppjämförelse visar studien signifikant förbättring för experimentgruppen 
vad gäller vilosmärta, nattlig smärta, styrkan i helhandsgrepp samt förbättrad aktivitetsförmåga. Undersökningen visar 
resultat på kort sikt och på gruppnivå och även om experimentgruppen förbättrats signifikant, så finns det i den 
gruppen patienter som försämrats. Resultat vid mätning 1 år efter avslutad artrosskola: 35 patienter har medverkat och 
resultatet skall sammanställas och utmynna i en vetenskaplig artikel

Handkraft och ledpåverkan hos kvinnor med höftledsartros
Författare: Britt-Marie Lindgren, Sjukhuset i Varberg, Träslövsvägen, 43281 Varberg, 0340-481432 
E-post: britt-marie.lindgren@lthalland.se
Artros/osteoarthritis drabbar främst den äldre befolkningen och är den vanligaste av de reumatiska sjukdomarna och 
orsakar smärta och funktionshinder som kan leda till konsekvenser i form av aktivitetsbegränsningar och delaktighetsins
kränkningar i det dagliga livet. Syftet var att undersöka om det finns någon skillnad i handkraft mellan en referensgrupp 
friska kvinnor och kvinnor med höftledsartros. Syftet var också att undersöka graden av symtom ifrån höftleden och 
om de uppvisar symtom som tyder på artros i händerna samt om de använder hjälpmedel. Metod:Tjugofem kvinnor 
i åldrarna 56-70 år med diagnos höftledsartros deltog i studien. Handkraften mättes med handkraftmätaren Grippit. 
För att undersöka graden av symptom från höftledsartrosen användes VAS. Innehav samt användning av hjälpmedel/
vardagsredskap kartlades med hjälp av bedömningsinstrumentet EDAQ. Resultat: Signifikanta skillnader fanns i handkraft 
enligt Grippit mellan kvinnor med höftledsartros och referensgruppen. Det fanns signifikanta samband mellan upplevda 
symtom orsakade av höftledsartros som trötthet och sömn och mellan ledstelhet och rörelsesmärta samt vilosmärta.
Av de 25 kvinnorna angav 15 ledpåverkan i händerna. Hjälpmedel hade 21 av kvinnorna hemma och mer än hälften 
av desa användes regelbundet. Kvinnorna med höftledsartros uppvisade lägre handkraft än referensgruppen friska 
kvinnor. Artros i höftleden påverkade kvinnorna negativt i dagliga aktiviteter mest inom domänerna förflyttning, hemliv 
och personlig vård och inom dessa domäner använde man också hjälpmedel.
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Betydelse av handkraften och smärtan för dagliga aktiviteter hos kvinnor med 
reumatoid artrit
Författare: Annette Nordlund, Gävle sjukhus, Gävle sjukhus, 80187 Gävle, 026-154918 
E-post: annette.nordlund@lg.se
Medförfattare: Ulla Nordenskiöld, Rehabmedicin, Göteborg universitet, Ulla Johansson, Länsrehab, Gävle sjukhus
Reumatoid artrit (RA) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom. Handfunktionen påverkas vanligtvis i ett tidigt skede av 
sjukdomen vilket kan inverka på förmågan att klara dagliga aktiviteter. Syftet med studien var att utröna handkraftens 
och smärtans betydelse vid utförandet av sju utvalda aktiviteter. I studien deltog 28 kvinnor med reu-matoid artrit. 
Handkraften mättes med en elektronisk handkraftmätare, Grippit. Deltagarna fick utföra sju dagliga aktiviteter. Efter 
utförandet av aktiviteten bedömde personen svårigheten att utföra aktiviteten på en fyragradig skala. Smärtan vid 
utförandet av de utvalda aktiviteterna skattades på en Visuell Analog Skala (VAS). Studiens resultat visar att det 
fanns ett signifikant samband mellan handkraft och tre av de sju aktiviteterna och mellan smärta och fem av de sju 
aktiviteterna. Möjligheten att utföra aktiviteterna var större hos personerna om handkraften var högre och smärtan var 
lägre. Dessutom fanns ett samband mellan handkraft och smärta i två av de sju aktiviteterna. De svåraste aktiviteterna 
var att lyfta sockerpaket och lyfta stekpanna Både handkraft och smärta hade betydelse för förmågan att utföra dagliga 
aktiviteter. Det fanns dock en variation av handkraften hos de personer som klarade aktiviteterna respektive inte klarade 
aktiviteterna. Sökord: Reumatoid artrit, handkraft, smärta.

Hand function and activities of daily living in elderly men with type 2 diabetes
Författare: Ragnhild Cederlund, Vårdalinstitutet och Lunds universitet, Box 157, 221 00 Lund, 046-222 19 55 
E-post: ragnhild.cederlund@med.lu.se
Medförfattare: Niels Thomsen, Dept. of Clinical Sciences, Malmö, Hand Surgery, University Hospital Malmö, Soley 
Thrainsdottir, Dept. of Clinical Sciences, Lund, Neurology, University Hospital Malmö, Karl-Fredrik Eriksson, Dept. of 
Clinical Sciences, Malmö, Vascular Diseases, Malmö, University Hospital Malmö, Göran Sundkvist, Dept. of Clinical 
Sciences, Malmö, Endocrinology, University Hospital Malmö, Lars Dahlin, Dept. of Clinical Sciences, Malmö, Hand 
Surgery, Malmö, University Hospital Malmö
Background: Diabetes mellitus (DM) is associated with a variety of musculoskeletal disorders. Common disorders in the 
hands are Dupuytren’s contracture, limited joint mobility, and carpal tunnel syndrome. Studies defining hand function 
and its impact on ADL performance in individuals with type 2 DM or IGT are currently missing. Objectives: The aim was 
to examine hand function and activities of daily living (ADL) in elderly men with type 2 diabetes (DM), impaired (IGT) 
and normal glucose tolerance (NGT). Methods: 92 men were evaluated with a battery of various tests, including hand 
assessment and an ADL questionnaire. Results: Limited joint mobility and Dupuytren’s contracture were significantly 
more common in the DM group. Individuals with IGT showed more limited joint mobility than NGT. Bilateral impaired 
vibrotactile sense was observed in DM. In contrast, there were no differences regarding sensibility, dexterity, grip strength, 
cold intolerance and consequences on ADL between the three groups. Although common problems, such as opening 
lids and packages, buttoning as well as climbing stairs and taking long walks, were described by individuals in all groups. 
This was particularly obvious when comparing the groups with long- and short-term DM with more difficulties in the 
former, indicating the importance of duration of DM. Discussion: Among elderly men, with type 2 diabetes, but not IGT, 
Dupuytren’s contracture, and impaired vibrotactile sense were more frequently seen. However, life satisfaction was high 
and the reduced hand function did not have significant impact on ADL, except in long-term DM (>15 years). Key words: 
Diabetes mellitus type 2, hand function, ADL

Aktivitetsvetenskap

Tidsgeografisk metod: fyra applikationer ur ett aktivitetsperspektiv
Författare: Ulla Kroksmark, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Mölndal, Göteborgsvägen, 431 80 Mölndal, 
031 343 3255 E-post: ulla.kroksmark@oft.gu.se
En tidsgeografisk ansats gör det möjligt att studera en människas aktiviteter under kortare och längre perioder i 
hennes liv. Aktiviteterna bildar tillsammans ett mönster, som liksom våra fingeravtryck är unika för varje enskild individ. 
Tidpunkter för olika händelser, oavsett om det gäller aktiviteter, platser eller samvaro med andra människor, kan med den 
tidsgeografiska metodens hjälp föras ihop så att människors livssammanhang lättare kan förstås. Vardagens komplexitet 
klargörs då individen reflekterar över hur olika aktiviteter samverkar med varandra. Avsikten med den tidsgeografiska 
metoden är att fånga människors aktivitetsmönster i vardagen som den beskrivs av individen själv. Syfte: är att beskriva 
hur metoden kan tillämpas i olika populationer, hur aktivitetsmönster utvecklas under olika livsbetingelser samt att 
diskutera metodens potentialer i förhållande till deltagare och aktivitetsperspektiv. Metod: Datainsamlingen sker genom 
noteringar i en dagbok, där man låter individen själv anteckna vad han/hon gör, aktivitet, var hon/han är, plats, och 
vem/vilka han/hon samverkar med, social interaktion. Varje person skriver dagbok under en sammanhållen tid vanligast 
en vecka. Resultatet – (i) att få kunskaper om förändringar efter åtgärd som kan observeras – (ii) att beskriva aktiviteter 
med en kreativ innebörd – (iii) att förstå hur aktiviteter komponeras i avsikt att möta en ny utmaning – (iv) kartläggning, 
innebörd och utvärdering i praktik. Sökord:aktivitetsmönster,tid,plats.
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Occupational Value - Introducing the concept and an instrument
Författare: Lena-Karin Erlandsson, Lunds universitet, 157, 221 00 Lund, 046-222 1956
E-post: lena-karin.erlandsson@med.lu.se
Medförfattare: Lena-Karin Erlandsson, Lunds Universitet
That occupations perceived as meaningful also would promote health and wellbeing is increasingly addressed in the 
occupational therapy literature and has also been recognized in contexts outside the occupational therapy field. Thus, 
new theories, methods and interventional strategies that address, capture and problemise these relationships seem 
highly warranted. The Value, Meaning and Occupations model - ValMO is a conceptual model starting from what people 
do, from their occupations. The scoop of the model is to illuminate the different starting points from which doing could 
be regarded and valued. The model is intended to be a tool for visualising the complexity in daily occupations and in 
extension its relationships to meaning and health of individuals. According to ValMO there are three dimensions of 
value that are contemplated to capture the unique experiences of doing. Theory and methodology that shed light on 
what events and occupations in everyday life that seem healthful and meaningful and which are not, might be useful 
for occupational therapists and occupational scientists. At the presentation the concept of occupational value (OV) will 
be presented in accordance with a tool for measure OV within a clinical intervention perspective. Further, the complex 
questions of gender and culture are discussed in relation to OV in general and more specifically in relation to the Oval-9 
instrument.

Humane occupation – exploring ethical aspects behind everyday occupations
Författare: Dennis Persson, Lunds universitet, Box 157, 22100 Lund, 046-2221943 E-post: dennis.persson@med.lu.se
Medförfattare: Dennis Persson, Lunds universitet
In a world seemingly more unjust and inhumane than ever, voices call for measures to increase efforts of solving this 
prevailing inhumanity. But, do issues of inhumanity concern a profession and research arena often being perceived 
as apolitical, and are people’s everyday occupations phenomena that can make a difference in this area? Recently 
occupational therapists and scientists have addressed notions like “occupational apartheid” and “occupational justice”, 
pointing to an awakening concern for exploring everyday occupations as vehicles of ethics. This presentation is based 
on a review of mainly eco-philosophical literature, in which ethics was found within our everyday and relating to 
phenomena like increased tempo and quantity of occupations, manipulation of time, organisms, human environments 
and the planet. These contemporary occupational behaviours seem imprinted by ethics suitable rather for machines 
than for humans. Machine-ethical values thus seem written into our Western souls, although, hardly ever presented or 
even articulated by its most devoted followers. The results of the review proposed an alternative occupational ethics 
using a playfull metaphor - “ecopation”, and clustering optional guidelines for humane occupation performed with 
concern for our environment and promoting reflection, meaning and increased wellbeing. This reasoning is discussed 
and illustrated by episodes from the lives of some people living everyday lives that represent diffrent ethical perspectives. 
Ethical aspects represent a neglected but urgent perspective of human occupation with implications for health and well 
being, important also as a research area within occupational science and for occupational therapists taking an active 
part in future interventions using ethically durable occupations.

Nya doktorers forskning

En summativ utvärdering av ett hälsofrämjande program för äldre personer med 
synnedsättning
Författare: Kajsa Eklund, Göteborgs universitet, Box 455, 405 30 Göteborg, 031 773 5739 E-post: kajekl@fhs.gu.se
Bakgrund: Äldre personer med åldersförändringar i gula fläcken är mer beroende av andras hjälp i daglig aktivitet än 
jämnåriga och har en ökad risk för fallolyckor, frakturer och andra hälsoproblem. Med detta som bakgrund utvecklades 
i nära samarbete med målgruppen ett program som skulle förbereda målgruppen på en försämrad syn och förhindra 
att de utvecklade beroende i daglig aktivitet. Ett folkhälsoinriktat program som kom att kallas Att finna nya vägar. 
Syftet med avhandlingen var att göra en summativ utvärdering av Att finna nya vägar, att summera dess effektivitet 
på klient-, verksamhet/arbetsterapi- och samhällsnivå. De specifika målen var att undersöka; upplevt lärande i daglig 
aktivitet, utvecklingen av säkerhet i daglig aktivitet, utvecklingen av beroende i daglig aktivitet och programmets 
kostnadseffektivitet. Metod: Deltagarna randomiserades till Att finna nya vägar eller till ett individuellt standardprogram. 
Trehundratolv personer tillfrågades, 229 tackade ja. Totalt 131 personer deltog i 28 månaders uppföljning. Resultat: 
Programmet har på klientnivå betytt ökad säkerhet i daglig aktivitet, en tro på att klara sig i framtiden och att deltagarnas 
aktivitetsförmåga bibehållits. På verksamhetsnivå betydde programmet att man återkom med nya problem i mindre 
omfattning och på samhällsnivå var programmet kostnadseffektivt. Konklusion: Den summativa utvärderingen bidrar till 
att kunna ta prioritetsbeslut; Att Finna Nya Vägar borde i ett första steg implementeras på Syncentraler och som nästa 
steg inom kommunal rehabilitering så att en rehabiliteringskedja för äldre personer med synnedsättning bildas. Sökord: 
randomiserad studie, makuladegeneration
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Konsekvenser av hjärnskada i ett långtidsperspektiv
Författare: Ulla Johansson, Umeå universitet, Lasarettsleden 4, 811 89 Sandviken, 070-2583393 
E-post: ulla.johansson@lg.se
Det övergripande syftet för den här avhandlingen var att studera konsekvenser av hjärnskada i ett långtidsperspektiv 
med speciell betoning på återgång till vardagliga sysslor som hushållsarbete, lönearbete och fritidsaktiviteter och det 
samband som finns mellan dem och livstillfredställelse. Syftet var också att beskriva och förstå arbetets betydelse 
efter en hjärnskada. Värdet av arbetsterapeutens bedömningsinstrument för att predicera återgång till arbete eller 
studier granskades i en grupp av 56 personer. I en longitudinell studie (N 36) undersöktes livstillfredställelsen. För att 
ta reda på vad som karakteriserar den betydelse arbetet har gjordes en intervjustudie med 10 personer. I den fjärde 
studien undersöktes 157 personers delaktighet i olika aktiviteter i samhället och sambandet mellan delaktighet och 
livstillfredställelse. Resultat: Arbetsterapeutens bedömningsinstrument var användbara för att predicera återgång till 
arbete i en sen fas efter hjärnskada. Livstillfredställelsen var signifikant lägre jämfört med en svensk normalpopulation och 
ingen förbättring rapporterades över en tid av 3 år. Återgång till arbete/studier var inte avgörande för livstillfredställelsen, 
däremot hade delaktighet i aktiviteter i samhället i ett vidare perspektiv en positiv inverkan. Intervjuerna tydliggjorde att 
arbetet hade fått en ny plats i livet efter hjärnskadan. Vikten av arbete hade minskat, däremot hade den sociala delen 
av arbete ökat i betydelse. Studierna visar att hjärnskada har inverkan på en persons liv också många år efter skadan 
och pekar på behovet av rehabilitering även i ett sent skede efter hjärnskada. Sökord: Hjärnskada, livstillfredställelse, 
delaktighet

Rehabilitering av personer med kronisk smärta
Författare: Lena Mårtensson, Göteborgs universitet, Box 455, 415 30 Göteborg, 031-7735725 
E-post: lena.i.martensson@fhs.gu.se
BAKGRUND: Vid rehabilitering av personer med kronisk smärta behöver arbetsterapeuten förstå hur individens livsvärld 
är påverkad och störd. En inblick i hur det varit tidigare ger bättre förståelse för personens tankar om framtiden. Ett 
smärtillstånd kan inte förstås rätt utan att undersöka varje individs specifika livsvärldssituation, eftersom den är en 
upplevd, existentiell och kulturell erfarenhet. Kronisk smärta är ett vanligt tillstånd som leder till psykologiska, sociala 
och beteendemässiga konsekvenser. För framgångsrik rehabilitering krävs att varje individ hänvisas till den åtgärd som 
är mest lämplig i förhållande till hans/hennes livsvärld. SYFTE: Syftet i avhandlingsarbetet var att undersöka, utforska och 
förstå särdrag i livsvärlden för personer med kronisk smärta samt att utvärdera ett rehabiliteringsprogram och utveckla 
ett svenskt självskattningsinstrument för vägledning vid planering av åtgärd. METOD: Kvalitativa och kvantitativa 
designer användes. Studierna genomfördes i primärvård och urvalet bestod av personer med olika kroniska, benigna 
smärttillstånd. RESULTAT: Resultatet i form av särdrag i livsvärlden för personer med kronisk smärta innehöll erfarenheter 
och uppfattningar om smärta och rehabilitering och om förväntningar på rehabilitering och ansvaret för den, användes 
som bas för utveckling av ett frågeformulär, som sedan testades. Det slutliga frågeformuläret påvisade innehållsvaliditet 
och reliabilitet i form av stabilitet över tid. Heterogeniteten hos deltagarna tryggade för att ett instrument baserat på 
olika erfarenheter av smärta och rehabilitering vilket bidrar till att det är lämpat för ett brett urval av personer med olika 
smärttillstånd.

Psykiatri i Norden - vad kan vi lära av varandra?
Ordförande i respektive förbund inleder
Samtal mellan de nordiska ordförandena och sakkunniga arbetsterapeuter, representant/-er för brukarna och från 
den avslutade nationella psykiatrisamordningen. Samtalsledare Anders Lönnberg, direktör, ledamot av Stockholms 
läns landstings medicinska programberedning och Norrtäljes gemensamma hälso-, sjukvårds- och omsorgsnämnd, Tio 
hundra.

Förflyttningshjälpmedel

Användandet av förflyttningshjälpmedel bland äldre personer i fem Europeiska länder
Författare: Charlotte Löfqvist, Lunds universitet, Box 157, 221 00 Lund, 046- 2221945 
E-post: charlotte.lofqvist@med.lu.se
Medförfattare: Carita Nygren, Lunds universitet, Åse Brandt, Hjälpmedelsinstitutet Århus, Frank Oswald, Heidelbergs 
universitet, Susanne Iwarsson, Lunds universitet
Förflyttningshjälpmedel såsom käppar, rollatorer och rullstolar har ofta stor betydelse för äldre personers möjlighet 
till delaktighet och självständighet. Denna studie syftade till att undersöka vilka förflyttnings-hjälpmedel äldre 
ensamboende personer i fem europeiska länder använde samt hur användandet förändrades över ett års tid. Data från 
ENABLE-AGE projektets kartläggningsstudie vid två undersökningstillfällen, med ett års intervall, användes (T1 och T2). 
Studien omfattade 1,356 personer mellan 75-89 år i Tyskland, England, Sverige, Lettland och Ungern. Resultatet visar 
att användandet av förflyttningshjälpmedel ökade signifikant bland deltagarna i Sverige, Tyskland och England under 
studieperioden. Käpp var vanligast vid båda undersökningstillfällena, dock var antalet användare av rollatorer vid T2 
högre än antal käpp-användare i den svenska urvalsgruppen. Bland dem som inte använde förflyttningshjälpmedel alls 



23

vid T1 var 12-21 % brukare ett år senare och bland de som redan var brukare vid T1 fortsatte 80-94 % sitt användande. 
Dock förekom betydande variation avseende typ av förflyttningshjälpmedel. I de västeuropeiska länderna skedde en 
signifikant förändring mellan T1 och T2 mot användande av hjälpmedel som gav ett utökat stöd vid förflyttning. 
Resultaten indikerar en ökad användning av förflyttningshjälpmedel över ett års tid. Vidare bidrar resultaten till en mer 
detaljerad kunskap om variationen av användandet av förflyttningshjälpmedel vilket belyser vikten av att samhälleliga 
insatser riktas mot att möta snabba behovsförändringar bland äldre. Denna kunskap kan också vara av betydelse för 
fortsatt planering och utveckling av hjälpmedelsförsörjning för äldre.

Introduktion af hjælpemidler til ældre mennesker
Författare: Lilly Jensen, Hjælpemiddelinstituttet Taastrup, DK, Gregersensvej 38, 2630 Taastrup, +35 43322210 
E-post: lje@hmi.dk
Medförfattare: Elisabeth Kampmann Hansen, Hjælpemiddelinstituttet, Bettina Paulsen, Hjælpemiddelinstituttet
Med henblik på at kvalificere formidlingen af hjælpemidler til ældre borgere foretog Hjælpemiddelinstituttet i 2001 en 
undersøgelse, der havde som mål, at udvikle vejledende retningslinier for formidlingen af hjælpemidler til ældre borgere, 
der for første gang i deres liv havde brug for et hjælpemiddel. Der blev gennemført dels 11 kvalitative interviews ældre 
borgere, der bl.a. blev tildelt rollatorer eller stok som hjælpemiddel, og dels foretaget 3 gruppe-interviews (fokusgrupper) 
af professionelle fordelt over Danmark. Resultaterne viser, at der ikke altid er overensstemmelse mellem de ældre borgere 
og de professionelle om målet med at formidle hjælpemidler. Resultaterne viser også, at de professionelle oplever de 
ældre borgere som lette at tilfredsstille, hvorimod borgerne i interviewene udtrykker usikkerhed og følelsesmæssige 
reaktioner ved at skulle bruge motoriske hjælpemidler for første gang. Undersøgelsens resultater viser mange andre 
forhold, som det er vigtigt at tage højde for, når der skal formidles hjælpemidler til ældre. Der er udviklet et sæt af 
vejledende retningsliner for formidlingen af hjælpemidler til ældre borgere. Desuden er der udarbejdet en liste over de 
områder, der yderligere bør forskes i. Undersøgelsens resultater er formidlet i pjecen: Åh, skal du nu til at gå med sådan 
en.

Äldre personers upplevelse av att använda förflyttningshjälpmedel
Författare: Elizabeth Hedberg-Kristensson, Lunds universitet, Box 157, 221 00 Lund, 046-2221960 
E-post: Elizabeth.Hedberg-Kristensson@med.lu.se
Medförfattare: Synneve Dahlin Ivanoff, Göteborgs universitet, instit. för arbetsterapi & sjukgymnastik, Susanne Iwarsson, 
Lunds universitet, instit. för hälsa, vård och samhälle
Bakgrund: Äldre personers förflyttningsförmåga är en förutsättning för att klara av vardagsaktiviteter både inom- och 
utomhus, men har hittills fokuserats sparsamt inom kommunal hälso- och sjukvårdsforskning Syfte: Undersökning av 
äldre personers upplevelser av att använda förflyttnings hjälpmedel. Metod: Studien genomfördes i två kommuner i 
södra Sverige, som hade olika system för sin hjälpmedelsverksamhet. Metoden var kvalitativ och baserades på Merton’s 
fokus grupp metodologi. Sju fokusgrupp intervjuer genomfördes av förste författaren och 22 deltagare deltog i en 
fokusgrupp intervju var. Resultat: Deltagarnas upplevelser kategoriserades efter Kruegers analysmetod och kunde 
identifieras i fem olika kategorier. Samhällets ansvar för tillgång på förflyttningshjälpmedel betonades. Innebörden av 
acceptans av förflyttningshjälpmedel var att några av deltagarna hade accepterat att använda förflyttningshjälpmedel 
medan det för andra orsakat känslor av skepticism och skam över att behöva använda förflyttningshjälpmedel. Den tredje 
kategorin handlade om användning av förflyttningshjälpmedel på fem olika sätt. Olika sorters hinder hade uppstått 
vid användning av förflyttningshjälpmedel och dessa motverkade vardagliga aktiviteter. Den femte kategorin beskrev 
strategier deltagarna utvecklat i samband med att de börjat använda förflyttningshjälpmedel. Sammanfattningsvis lyfter 
studien fram behovet av utveckling emot ett klient centrerat arbetssätt inom kommunal hälso- och sjukvård. Studien 
har också utvecklat användbar kunskap som kan utveckla kommunal hälso- och sjukvård, i synnerhet arbetsterapi och 
sjukgymnastik. Sökord; Arbetsterapi, sjukgymnastik, äldre, hjälpmedel

Uppföljning av tillfredsställelse med och användning av rollatorer och manuella 
rullstolar
Författare: Kersti Samuelsson, Universitetssjukhuset, Linköping, Universitetssjukhuset plan 18, 581 85 Linköping, 
013-221560 E-post: kersi.samuelsson@lio.se
Medförfattare: Ewa Wressle, Ger klin, Universitetssjukhuset 581 85 Linköping
Ett hjälpmedel innebär ofta en påtaglig förändring av en persons förmåga till aktivitet, lättare att notera och utvärdera 
än effekten av många andra åtgärder som vi som arbetsterapeuter genomför. Trots detta finns det inte mycket evidens 
för effekten av eller tillfredsställelsen med olika typer av hjälpmedel dokumenterat. Syfte. Syftet var att följa upp graden 
av tillfredsställelse, användning och användbarhet för personer som använder manuella rullstolar och rollatorer. Syftet 
var även att analysera om det fanns någon skillnad i tillfredsställelse med rollatorer respektive manuella rullstolar. Metod: 
En randomiserad grupp med 262 användare deltog i studien. Gruppen bestod av 175 användare av rollatorer och 87 
användare av manuella rullstolar. Quebec User Evaluation of Satisfaction with Assistive Technology – QUEST 2.0 och ett 
kompletterande frågeformulär, användes för datainsamling. Resultat: Tillfredsställelsen med båda typerna av hjälpmedel 
var generellt hög. De flesta användare svarade att man använde sitt hjälpmedel dagligen. Det fanns en skillnad i hur 
användarna skattade användbarhet och några andra egenskaper liksom en del aspekter som hade med service att 
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göra. En majoritet av användarna svarade att man inte hade haft någon uppföljning av sitt hjälpmedel. Konklusion: En 
standardiserad uppföljningsrutin för hjälpmedel kan ge rehabiliteringspersonal regelbunden och värdefull information 
om effekten av och tillfredsställelsen med de hjälpmedel som förskrivs. Sökord:Uppföljning, hjälpmedel, QUEST 2.0

Udvikling og reliabilitetstestning af NAME 1.0 – et redskab til evaluering af 
mobilitetshjælpemidler
Författare: Åse Brandt, Hjælpemiddelinstituttet Århus, DK, P.P.Ørumsgade 11, Bygning 3, 8000 Århus C, 
+45 87 412 407 E-post: aab@hmi.dk
Medförfattare: Charlotte Löfqvist, Lunds Universitet, Kersti Samuelsson, Linköpings Universitetshospital, Kathrine Bang 
Laursen, Århus Universitet, Susanne Iwarsson, Lunds Universitet
Baggrund I 2003 konstaterede en nordisk arbejdsgruppe, at der ikke fandtes et redskab til evaluering af 
mobilitetshjælpemidler (MH) m.h.t. deltagelse i hverdags- og samfundslivet. Evaluering er vigtig for at kunne udvikle 
professionens faglighed og for at dokumentere effekter. Formål At udvikle et nordisk redskab til evaluering af 
MHs effekter med hensyn til deltagelse i hverdags- og samfundslivet. Metode Med deltagelse fra de fem nordiske 
lande blev der udviklet et nyt redskab ifølge en beskrevet metode. Konstruktionen af redskabet var baseret på ICF. I 
planlægningsfasen og konstruktionsfasen blev brugere af MH, eksperter inden for hjælpemiddelområdet og forskere 
konsulteret. Testfasen omhandlede indholdsvaliditet og sproglig udformning og bestod af tre pilottests i hvert land. 
Redskabet blev konstrueret på svensk og oversat til de øvrige fire sprog efter hver tilretning. Endelig blev der udarbejdet 
en manual. I efteråret 2006 gennemføres der en reliabilitetstestning i form af en test-retest af 30 brugere af MH i hvert 
land. Resultat Redskabet Nordic Assisted Mobility Evaluation evaluerer effekter af MH m.h.t. selvstændig mobilitet i 
forskellige omgivelser og ”mobilitets-relateret deltagelse” (MRD), dvs. deltagelse i hverdags- og samfundslivet, der 
indebærer mobilitet. Repertoire og frekvens af 22 aspekter af MRD undersøges, samt hvor let/svært det er. NAME 
administreres ved personligt interview lige før brugeren får et mobilitetshjælpemiddel og igen min. fire måneder efter. 
Pilottestene viser, at redskabet har god indholdsvaliditet for voksne brugere af MH. Resultaterne fra reliabilitetstesten 
foreligger i starten 2007. Søgeord Redskab, mobilitetshjælpemidler

Instrumentutveckling – barn och ungdom

Play assessment for group settings: A pilot study to construct an assessment tool
Författare: Tiina Lautamo, University of Jyväskylä, FI, PL 35, 40014 Jyväskylä/Finland, +358405689206 
E-post: tiina.lautamo@sport.jyu.fi
Medförfattare: Anders Kottorp, Karolinska institut, Stockholm, Sweden, Anna-Liisa Salminen, Stakes, Helsingfors, 
Finland
The Play Assessment for Group Setting (PAGS) was constructed to measure children’s play performance. The study was 
undertaken with 93 children aged from 2 to 8 years old to examine if the items of the PAGS construct a unidimensional 
scale that can be used to measure children’s play ability. The internal scale validity and the person response validity of 
the PAGS were investigated by examining the goodness-of-fit of the play items and children’s play performance to the 
many-faceted Rasch model for the PAGS. 46 of the 51 play items demonstrated acceptable goodness-of-fit. Of the 
93 children, 90.3% demonstrated acceptable goodness-of-fit on the scale of play items. Overall, the results support 
both the scale and person response validity for the PAGS, as well as provide preliminary evidence that the PAGS can 
be used for a more detailed evaluation of children’s abilities in play performance within natural day-care contexts. 
Further research is needed to examine other aspects of the validity and reliability of the PAGS measures. Key words: play 
performance, play ability, test development, Rasch analyses

Does Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) norms fit in the Norwegian 
Culture?
Författare: Marie Berg, Sunnaas sykehus, Nesoddtangen, NO, Bjørnemyrveien, 1450 Nesoddtangen, +47 6698 9221 
E-post: marie.berg@sunnaas.no
Medförfattare: Geir Aamodt, Norwegian institute of public health, Johan Stanghelle, Sunnaas Rehabilitation Hospital, 
University of Oslo, Lena Krumlinde-Sundholm, Krolinska Institute, Stockholm, Akhtar Hussain, Institute of General 
Practice and Community Medicine
Objective: The purpose of this study was to evaluate the applicability of PEDI American normative data for a general 
Norwegian population, and to evaluate the results with that of the previous Norwegian PEDI study. Subjects: A total of 
174 Norwegian typically developed children between 1.0 and 5.9 years were investigated. Methods: Random selection 
was made from the general population for the Norwegian PEDI assessment, where American normative values were 
used to compare the capability and performance of the Norwegian children. Results: The results of capability and care-
giver assistance in the domains of self-care, mobility and social function ranged from mean 38.0-46.8, versus expected 
50. Our results showed that the Norwegian sample scored significantly lower than the American reference values for 
Functional skills and Care-giver assistance especially in self-care. For the mobility and social function the results are of 
less significance. Conclusion: Specific items deviated from the American normative data, which suggests necessery 
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adjustments for the applicability of PEDI use in the Norwegian culture. Caregiver assistance provided children by the 
parents in different cultures, influence children’s performance, and assessments needed to measure functioning related 
to activity and participation.

The Manual Ability Classification System (MACS), for children with CP
Författare: Lena Krumlinde-Sundholm, Karolinska Institutet, Solna, Astrid Lindgrens barnsjukhus Q2:07, 
171 76 Stockholm, 08-51777362 E-post: Lena.Krumlinde.Sundholm@ki.se
Medförfattare: Ann-Christin Eliasson, Neuropediatriska enheten, Karolinska Institutet, Ann-Marie Öhrvall, 
Neuropediatriska enheten, Karolinska Institutet
Objective: To develop a system to classify how children with cerebral palsy use their hands when handling objects in 
daily activities. The classification is designed to reflect the child’s typical manual performance, not the child’s maximal 
capacity. MACS cover the ages 4-18 years. Method: The validation was based on the experience within an expert group 
representing different professionals, review of the literature and also on thoroughly analysis of children across a spectrum 
of function. Discussions continued until consensus occurred, first about the constructs, then at each level until these were 
clear and easily understood. The next step in the validation involved 25 parents and 25 therapists who were interviewed 
about the content and the description of levels. Thereafter reliability was tested between 25 parents and 25 therapists 
and between pairs of therapists for 146 children between 4-18 years. Result: The results demonstrated that MACS has 
a valid construct. The inter-rater reliability between parents and therapist was 0.96 calculated by Intra-Class Correlation 
Coefficient (ICC) (95% confidence interval 0.89-0.98) indicating excellent agreement. The reliability between therapists 
was 0.96 (0.96-0,98). Conclusion: The Manual Ability Classification System is based upon self-initiated manual ability, 
with a particular emphasis on handling objects in daily activities. It is a valid and reliably classification for children with 
cerebral palsy between 4-18 years. Clinicians and parents seem to agree about meaningful differences between levels 
resulting in excellent inter-rater reliability. Key words: Manual ability, cerebral palsy, hand function

Assisting Hand Assessment – Validity and reliability for the age range 18 months to 
12 years
Författare: Marie Holmefur, Karolinska Institutet, Solna, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Q2:07, 171 76 Stockholm, 
013-22 78 03 E-post: marie.holmefur@ki.se
Medförfattare: Lena Krumlinde Sundholm, Neuropediatriska Forskningsenheten, Karolinska Institutet, Astrid Lindgrens 
Barnsjukhus Q2:07, 171 76 Stockholm, Ann-Christin Eliasson, Neuropediatriska Forskningsenheten, Karolinska Institutet, 
Astrid Lindgrens Barnsjukhus Q2:07, 171 76 Stockholm
Introduction: The Assisting Hand Assessment is an assessment instrument for children with unilateral upper limb 
disabilities with the aim to measure and describe how effectively the affected hand is used in bimanual activities. The 
assessment is made from a videotaped session where the child plays with age appropriate toys that require bimanual 
handling. The instrument has 22 items that are scored on a 4-point rating scale. The AHA has previously been validated 
for children aged 18 months to 5 years and excellent inter- and intra rater reliability for sum score has been established. 
In a study evaluating intervention of children with hemiplegic cerebral palsy the AHA was used as an outcome measure 
and demonstrated sensitivity to change. . Aim: To summarize the current evidence from a number of studies concerning 
validity and reliability for use of AHA with children 18 months to 12 years old. Method: A Rasch analysis was used to 
analyze 409 assessments of children aged 18 months to 12 years to evaluate construct validity and aspects of reliability. 
Alternate forms reliability was established by conducting the different forms of the test and test-retest reliability was 
tried by conducting the same form of the test twice with two weeks interval. Results: The Rasch analysis confirmed 
construct validity and showed that the instrument can differentiate well between children with different abilities. The 
hierarchy among items in the test has shown to be useful for intervention planning and to establish important issues for 
assisting hand development. Results for different aspects of reliability will be reported. Keywords: children, assessment; 
hand function

Barn och ungdomars vardag

Theoretical perspectives on school participation
Författare: Snæfridur Thora Egilson, University of Akureyri, IS, Solborg vid Nordurslod, 600 Akureyri, 354 460 8453 
E-post: sne@unak.is
A recent doctoral study explored the participation of Icelandic students with physical impairments, age 6-12, in regular 
schools. Critical influences on school participation were examined in order to provide an understanding of the processes 
that interact to facilitate or hinder function in this context. The study was informed by the major theoretical perspectives 
that affect the current understanding of participation and disablement, particularly the International Classification 
of Functioning, Disability and Health (ICF) and social models of disability. By comparing the study results to the ICF 
definition of participation “involvement in a life-situation” several concerns arise. Presently there is no concept in the 
ICF to describe the subjective feeling of involvement that was an integral part of the study participants’ definition of 
participation. The ICF does not fully recognize the complex aspect of environmental influences on participation and 
the fact that environmental factors, at the same time can be both barriers and facilitators for participation. Neither 
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did the study results fully support the claims by disability theorists whose main focus is on barriers imposed by the 
society. Although opportunities were important, individual factors within the child often decided whether or how these 
were used. Factors within the child also affected the environment differently, such as the choice and possibilities for 
modifications each time. For children with physical impairments, participation as means for development of important 
life skills must be emphasized. Neither the ICF nor disability theorists worldwide have acknowledged the issue fully to 
date.

Arbetsterapi i skolan – ATiS projektet
Författare: Michaela Munkholm, Umeå universitet, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, 901 87 Umeå, 
090-786 9279 E-post: michaela.munkholm@occupther.umu.se
Medförfattare: Martina Gertsson, Trestjärnan AB, 903 47 Umeå
I delar av Umeå kommun startade under våren 2006 ett nyskapande projekt inom förskola/grundskola. Projektet 
innebär att arbetsterapeut skall komplettera nuvarande elevhälsoteam. Goda erfarenheter av arbetsterapi i skolmiljö 
finns främst i USA, Canada och Australien där man framför allt arbetar tillsammans med specialpedagoger och lärare 
för att så tidigt som möjligt uppmärksamma barn som har svårigheter att utföra sina skoluppgifter för att öka barnets 
delaktighet i förskola/skola. Syftet är att genom arbetsterapi tidigt identifiera barns svårigheter och därefter arbeta för 
att öka barnens förmåga att genomföra de uppgifter som är nödvändiga för att de skall kunna vara fullt delaktiga i sina 
roller i förskolan/skolan. Projektet avser barn som är 4-9 år gamla som har svårt att sitta stilla (motorisk oro), har konce
ntrationssvårigheter, är ”klumpiga” mm. The School version of Assessment of Motor and Process Skills, Skol-AMPS, är 
det standardiserade bedömningsinstrument som används för bedömning och utvärdering av projektet. Bedömningen 
sker i barnets invanda miljö när barnet utför uppgifter så som att klippa, klistra, rita/måla, skriva, data eller matematik 
med räknehjälpmedel (kuber/figurer). Instrumentet används för att bedöma hur barn gör när det utför sina uppgifter 
och barnets utförande beskrivs utifrån begreppen ansträngning, effektivitet, säkerhet och självständighet. Förväntat 
resultat är att i samarbete med skolpersonal och föräldrar finna strategier som ökar barnets förmåga att utföra skol-
/skolliknande uppgifter. Dessa strategier kan vidare hjälpa barnet att bli så självständig som möjligt och öka barnets 
delaktighet i skolan. Sökord: barn, Skol-AMPS

IT-hjälpmedel i skolan ur ett delaktighetsperspektiv för elever med funktionshinder
Författare: Helene Lidström, Karolinska Institutet, Huddinge, Fack 23200, 141 83 Huddinge, 0736/226344 
E-post: helene.lidstrom@ki.se
Bakgrund: Integrering av barn med funktionshinder i skolan är ett viktigt handikappolitiskt mål och för att eleven ska få 
optimala möjligheter i skolan är landstingens habiliteringsverksamhet för barn och ungdom en viktig samarbetspartner. 
Habilitering kan ge olika typer av insatser i skolan till elever med funktionshinder där exempelvis utprovning och 
ordination av tekniska hjälpmedel, i syfte att öka elevens delaktighet i skolans aktiviteter för att främja lärande och 
utveckling, är en av de vanligaste insatserna. Elevens eget perspektiv på insatser i skolan är sällan undersökt vilket 
indikerar att avgörande kunskap saknas för att kunna utforma ett effektiv stöd i skolan till elever med funktionshinder. 
Syfte: Syftet med studien var att undersöka elever med funktionshinder erfarenheter av att ha hjälpmedel i skolan. 
Metod: Tjugo elever med rörelsehinder i åldrarna 8-19 som erhållit hjälpmedel i skolan deltog i studien tillsammans med 
sin lärare och arbetsterapeut. Data samlades in genom intervju av elev, lärare och arbetsterapeut samt observation av 
elevens användande av hjälpmedel i skolan. Data har initialt bearbetas med en kvalitativ jämförande deskriptiv metod. 
Resultat: Det preliminära resultatet visar en diskrepans mellan de hjälpmedel eleven har tillgång i skolan, använder och 
vill använda. I likhet med andra studier visar resultatet att eleven har tillgång till fler hjälpmedel i skolan än de faktiskt 
använder. Till viss del är det elevens eget val. Elever avstår att använda hjälpmedel om de inte underlättar deltagande 
här och nu, ökar deras känsla av att vara annorlunda eller försvårar sociala kontakter. Ett lika stort hinder var skolans 
svårighet att integrera hjälpmedel i skolans vardag, vilket i praktiken ledde till att eleven inte heller använde hjälpmedel 
som de uppskattade och ville använda.

Hjärnskaderehabilitering

Occupational gaps and life satisfaction one to four years after acquired brain injury
Författare: Gunilla Eriksson, Karolinska Institutet, Huddinge, Alfred Nobels allé 23, 4 tr, 141 83 Huddinge, 08-52483771 
E-post: gunilla.eriksson@ki.se
Medförfattare: Kerstin Tham, Sektionen för arbetsterapi, Karolinska Institutet, Anders Kottorp, Sektionen för arbetsterapi, 
Karolinska Institutet, Jörgen Borg, Rehabiliteringsmedicin, Uppsala Universitet
Purpose. The primary aim of this investigation was to identify and explore the influence of occupational gaps on the 
life satisfaction of individuals one or more years after acquiring brain injury. Method. A total of 164 individuals who 
had been affected by traumatic brain injury or subarachnoid hemorrhage one to four years earlier answered a postal 
survey. The survey encompassed questions on occupational gaps, life satisfaction and depression, respectively measured 
with the Occupational Gaps Questionnaire, LiSat-11 checklist and HADS scale. Rasch-analyses were used to transform 
the raw scores from OGQ and LiSat-11 into interval measures, before exploring, through regression analyses, which 
factors influence the perception of life satisfaction. Results. Perceptions of whether or not individuals experienced 
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occupational gaps had the greatest impact together with whether or not they suffered depression on their perception 
of life satisfaction. These factors explained 31 % and 8 %, of the total variance, respectively. Whether a person was 
working or studying after receiving their brain injury explained an additional 2.5 %. Conclusions. There is a relationship 
between the ability to fulfil and participate in wanted everyday occupations and the perception of life satisfaction in 
this sample of brain-injured individuals. This result indicates the importance of a more client-centred rehabilitation that 
concentrates on narrowing the occupational gaps experienced by clients. Keywords:everyday occupations, adaptation, 
life satisfaction

Arbetsterapeutisk bedömning med AMPS och PRPP vid utredning av patienter med 
lätta hjärnskador
Författare: Lotta Nilsson, Danderyds Sjukhus AB, Stockholm, 18288 Stockholm, 08-6555353 
E-post: charlotte.nilsson@ds.se
Medförfattare: Catharina Nygård, Rehabenheten, ingång 2, plan 3, Centrallasarettet, 72189 Västerås
Bakgrund: I arbetet med patienter med lätta förvärvade hjärnskador kan bedömningarna vara svåra då symtomen 
många gånger inte är uppenbara för en utomstående och att röntgen ofta inte visar några strukturella avvikelser. 
För att göra en optimal arbetsterapeutisk bedömning krävs ett bedömningsinstrument som är tillräckligt känsligt att 
fånga upp små förändringar samt är väl underbyggt.  Syfte: Syftet med studien var att undersöka och jämföra hur 
aktivitetsförmåga kan beskrivas utifrån bedömningsinstrumenten Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) och 
Perceive, Recall, Plan and Perform-systemet (PRPP) vid bedömning av två patienter med lätt, förvärvad hjärnskada.  
Metod: Studiens design var deskriptiv och jämförande med en kvalitativ ansats. Två patienter med diagnostiserad, 
förvärvad hjärnskada och uppgivna kognitiva symtom valdes utifrån lämplighetsurval. Patienterna videofilmades då 
de utförde tre AMPS-aktiviteter var. Bedömningarna gjordes därefter utifrån videofilmen. En av författarna använde 
AMPS och den andra PRPP som underlag för bedömningen.  Resultat: Många delar av resultatet var samstämmiga 
men skillnader framkom när det gällde motorik och uppmärksamhet. Vid bedömning med AMPS framkom motoriska 
problem tydligare. Uppmärksamhetsproblem framkom klarare med bedömning med PRPP. När det gällde processmässiga/
kognitiva svårigheter i övrigt framkom i båda bedömningarna flera likartade problem men med olika benämningar.  
Sökord: assessment tool, acquired brain damage, occupational performance

Patienters erfarenheter av att använda PORTFOLIO vid multiprofessionell 
hjärnskaderehabilitering
Författare: Maria Melin, Danderyds Sjukhus AB, Stockholm, Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm, 
182 88 Stockholm, 08-655 63 94 E-post: maria.melin@ds.se
BAKGRUND: Sjukvården står idag inför utmaningen att utveckla samarbetet med patienten och stärka patientens 
inflytande i sin egen vårdprocess (Klang 2001; 2003). Betydelsen av god information till patienter och närstående har 
under senare år uppmärksammats i allt högre grad. Portfoliometodiken är väl förankrat inom skolvärlden och förväntas 
inom vården kunna kvalitetssäkra och effektivisera samarbetet med patienter och anhöriga inom rehabiliteringsprocessen 
( Ellmin 2003, Nielsen 2001). Hjärnskaderehabilitering är en pedagogisk process, där lärandet om sjukdomen och 
lärandet om hur man som individ bäst hanterar sin nya livssituation bildar grunden för ett lyckat utfall. SYFTE: Att 
beskriva patienternas egna upplevelser av använda sig av portfoliometodik samt metodikens betydelse för dem under 
rehabiliteringsprocessen samt att bidra med empiriskt underlag för att vidareutveckla portfoliometodiken. METOD: 
Studien har en deskriptiv design där kvalitativ och kvantitativ metod används för att få ett brett underlag vad gäller 
att ta del av cirka 16 patienters erfarenheter av att använda portfoliometodik. Den kvantitativa data via strukturerat 
frågeformulär vilka besvaras påe ordinalskala 1 - 5. Demografiska data kommer att samlas in. Samtliga kvantitativa 
data kommer att bearbetas med statistikprogrammet SPSS (SPSS, 1998). Deskriptiva data med avseende på centralmått 
och spridning kommer att redovisas. Den kvalitativa data via en för projektet specifik intervjuguide. Intervjuer kommer 
att spelas in, skrivas ut ordagrant, analyseras enl Kvale, 1998 utifrån projektets frågeställningar. Teman kommer att 
identifieras och exemplifieras. RESULTAT: Under bearbetning.

Arbetsterapeuters val av datorträning som metod för behandling av personer med 
förvärvad hjärnskada
Författare: Maria Dahlström, Örebro universitet, Hälsovetenskapliga institutionen, Box 12 52, 701 12 Örebro, 
019 30 37 86 E-post: maria.dahlstrom@hi.oru.se
Medförfattare: Liselotte Hermansson, Hälsovetenskapliga institutionen, arbetsterapi
Bakgrund Datorn har blivit ett vanligt redskap i arbetsterapeuters träning av personer med förvärvade hjärnskador 
(FHS). Tidigare studier har visat att kognitiva funktioner som till exempel koncentration och delad uppmärksamhet 
förbättras genom träning i specifika datorprogram. För att påvisa förändring på funktionell nivå i hjärnan har andra 
studier med magnetröntgen visat hur arbetsminnet hos personer med FHS förbättras genom datorträning. Få studier 
beskriver dock hur datorträning påverkar vardagsaktivitet, samt om träningen upplevs som meningsfull för personer 
med FHS. Arbetsterapeuter som använder datorträning för personer med FHS har erfarenheter som kan visa på vinster 
i form av förbättrat aktivitetsutförande i vardagen. Frågan är hur de motiverar sitt val av behandling.  Syfte Beskriva 
de faktorer som avgör arbetsterapeuters val av datorträning som metod för behandling av personer med FHS.  Metod 
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Femton arbetsterapeuter intervjuades med utgångspunkt från ett ”case”. Intervjuerna spelades in, transkriberades 
och analyserades med kvalitativ innehållsanalys, bearbetningen pågår fortfarande.  Resultat Analysarbetet pågår 
och kommer att slutföras under hösten, presentation av resultatet på AT-forum 2007.  Sökord Kognitiva funktioner, 
datorträning, vardagen

Att lära sig använda elektroniska hjälpmedel i dagliga aktiviteter efter en förvärvad 
hjärnskada
Författare: Inga-Lill Boman, Danderyds Sjukhus AB, Stockholm, Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, 
182 88 Stockholm, 08 655 53 93 E-post: inga-lill.boman@ds.se
Medförfattare: Helena Hemmingsson, Arbetsterapeutsektionen, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, 
vårdvetenskap o samhälle, Kerstin Tham, Arbetsterapeutsektionen, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, 
vårdvetenskap o samhälle, Aniko Bartfai, Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken
Bakgrund: Personer med kognitiva funktionsnedsättningar behöver electronic aids to daily living (EADL) för att 
kompensera för minnesnedsättningar. Utvecklingen av denna typ av EADL är begränsad. En förklaring kan vara att 
personer med minnesnedsättningar kan ha svårigheter att lära sig använda EADL. Errorless learning har använts för att 
lära personer med minnesnedsättningar att lära sig enstaka hjälpmedel. Det saknas studier som undersökt om personer 
med minnesnedsättningar kan lära sig använda flera EADL. Syfte: Syftet med studien är att undersöka om patienter 
med kognitiva funktionsnedsättningar efter förvärvad hjärnskada kan lära sig att använda elektroniska hjälpmedel 
i det dagliga livet Metod: I studien deltog 16 patienter med minnesnedsättning efter förvärvad hjärnskada i slutet 
av rehabiliteringsperioden. En träningslägenhet utrustades med avancerade EADL. Medicinsk personal kopplades till 
lägenheten via trygghetslarm. Patienterna bodde i lägenheten under fem dagar och de fick daglig träning för att lära sig 
använda EADL. Patientens förmåga att lära sig använda EADL bedömdes med observation och ett övervakningssystem 
med loggfunktion som registrerade antalet påminnelser som patienten fått, samt om patienterna använt sig av det 
individuellt utformade aktivitetsschemat. Med stöd av registreringarna kunde en tillförlitlig och objektiv bedömning 
av patientens förmåga att lära sig använda EADL utföras. Dagligen utförde arbetsterapeuten observationer hur väl 
patienterna lärt sig att använda EADL. Resultat: Alla patienter lärde sig att använda de elektroniska hjälpmedlen. Sökord: 
electronic aids to daily living, kognitiva funktionsnedsättningar, lärandet

Användning av vardagsteknologi och elektroniska teknikstöd hos vuxna med förvärvad 
hjärnskada
Författare: Anita Lindén, Rehabcentrum Lund-Orup, Orupssjukhuset, 221 85 Lund, 0413 55 66 38 
E-post: anita.linden@skane.se
Medförfattare: Ann-Louice Lövgren Engström, Institutionen för hälsovetenskap, Luleå Tekniska Universitet, 
Maria Larsson Lund, Arbetsterapiavd, Umeå Universitet, Jan Lexell, Rehabcentrum Orup, Universitetssjukhuset i Lund
En förvärvad hjärnskada påverkar ofta såväl aktivitet som delaktighet. KogniTek är ett utvecklingsprojekt som drivs av 
Hjälpmedelsinstitutet i samverkan med bl a Rehabcentrum Lund-Orup. Syftet är att utveckla nya former av elektroniskt 
teknikstöd för vuxna med kognitiva funktionshinder. Syftet med denna delstudie är att kartlägga användning och 
beskriva förekomst av svårigheter och förändring i användandet av vardagsteknologi och elektroniska teknikstöd 
hos personer med en förvärvad hjärnskada. Metod: 36 personer med måttlig till svår hjärnskada intervjuades med 
frågeformuläret ”Vardagens teknologi i aktiviteter i hemmet och i samhället” (VTHS). Formuläret kompletterades med 
frågor om elektroniska teknikstöd. Efter varje område ställdes ytterligare tre frågor om användning av vardagsteknologi, 
om funktionshindret är ett problem vid användning samt om problemen påverkar aktiviteter och möjligheter att vara 
delaktig i hemmet och ute i samhället. Resultat: Svårigheter att använda vardagsteknologi framkom inom samtliga 
områden och i varierande omfattning. Tjugoåtta av de 36 intervjuade angav att funktionshindret är ett problem och för 
26 personer påverkade problemen deras aktivitet och delaktighet. Elektroniska teknikstöd hade förskrivits till 5 personer. 
Slutsats: En förvärvad hjärnskada kan leda till svårigheter med användning av vardagsteknologi och påverka delaktighet 
i hemmet och samhället. Elektroniska teknikstöd förskrivs i liten omfattning och därför behövs ökad kunskap om 
möjligheterna att med elektroniska teknikstöd underlätta för personer med förvärvad hjärnskada.  Sökord: Förvärvad 
hjärnskada, vardagsteknologi, elektroniska teknikstöd.

Vardagsliv och kognition

Svårighet att använda vardagsteknologi hos personer med kognitiv nedsättning och 
förvärvad hjärnskada
Författare: Ann-Louice Lövgren Engström, Luleå tekniska universitet, Box, 971 87 Luleå, 0920 / 49 38 52 
E-post: ann-louice.lovgren-engstrom@ltu.se
Medförfattare: Anita Linden, Universitetssjukhuset Lund Orup, Maria Larsson Lund, Umeå universitet, Jan Lexell, Luleå 
tekniska universitet Universitetssjukhuset Lund Orup
Personer med förvärvade hjärnskador har ofta påverkan på kognitiva funktioner. Dessa kognitiva funktionsnedsättningar 
kan förändra deras möjligheter till engagemang i aktivitet som är av betydelse för delaktighet i livssituationen. 
Vardagsteknologi förekommer i många av de aktiviteter som dagligen utförs och kan möjliggöra och underlätta 
aktivitet men ställer även krav på de kognitiva funktioner som påverkas vid hjärnskada. Eftersom engagemang i dagliga 
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aktiviteter kan vara ett problem för denna grupp kan man anta att även den teknologi som används i vardagen kan 
ställa till med problem. I rehabilitering kan inte alltid kognitiva funktioner återtränas. En av de kompensatoriska åtgärder 
som kan bli aktuella är anpassning och användning av elektroniska teknikstöd. Syfte: Att identifiera och beskriva vad 
som karaktäriserar svårigheter i användandet av vardagsteknologi och elektroniska teknikstöd i dagliga aktiviteter hos 
personer med kognitiva funktionsnedsättningar efter förvärvad hjärnskada. Syftet är också att identifiera och beskriva 
de strategier de använder för att hantera svårigheter och konsekvenserna av dem. Metod: Ett ändamålsenligt urval 
har skett av 13 personer med förvärvad hjärnskada som rehabiliterats vid en rehabiliteringsenhet i södra sverige. 
Datainsamling har skett genom intervju om och observation av användande av vardagsteknologi i aktivitet samt av de 
strategier som används för att hantera de svårigheter som uppstår i aktivitet. Data kommer att analyseras kvalitativt med 
en konstant komparativ metod. Resultat: Analys av data har påbörjats och det färdiga resultatet kommer att presenteras 
på At-forum. Sökord: förvärvad hjärnskada, vardagsteknologi, elektroniska teknikstöd.

Aktivitetsförmåga – påverkad av kognitiv och exekutiv nedsättning hos äldre personer 
efter stroke
Författare: Marie Cederfeldt, Göteborgs universitet, Box 455, 405 30 Göteborg, 031-7735730
Medförfattare: Gunilla Gosman Hedström, Göteborgs universitet, Elisabeth Tarkowski, Varbergs sjukhus
BAKGRUND Nationella riktlinjer för personer som drabbats av stroke poängterar vikten av att upptäcka dolda 
funktionshinder som kan påverka möjligheten att leva självständigt i eget boende. Dolda funktionshinder kan vara 
kognitiva och exekutiva funktionsnedsättningar. Kognitiva funktionsnedsättningar kan innebära problem med inlärning, 
förstå information, minnas och att lösa problem. Exekutiva funktionsnedsättningar kan vara att sätta upp mål, ta initiativ, 
planera, organisera och att avsluta en aktivitet. Det ät viktigt att bedöma kognitiva och exekutiva funktioner i relation till 
vardagliga aktiviteter. Eftersom det finns få studier om detta var SYFTET att undersöka hur aktivitetsförmågan påverkades 
av kognitiva och exekutiva funktionsnedsättningar hos äldre efter stroke. METOD: I studien inkluderades sextio äldre 
personer efter stroke som remitterats till geriatrisk rehabilitering och bedömning gjordes vid inskrivning och utskrivning. 
Instrumnet Två instrument användes för att mäta personlig vård och ett screening instrument för att mäta kognitiv 
funktion. En neuropsykolog bedömde kognitiva och exekutiva funktioner. Analyserna gjordes med icke-parametriska 
metoder. RESULTAT: Resultatet visar en förbättring av förmågan att utföra personlig vård från inskrivning till utskrivning 
från geriatrisk rehabilitering. Inget samband finns mellan graden av kognitiv och exekutiv funktionsnedsättning och 
graden av nedsatt förmåga att utföra personlig vård. Ej heller fanns samband mellan personer som hade, eller ej hade, 
demenssymtom före insjuknandet i stroke och graden av nedsatt förmåga i personlig vård.

Arbetsterapi för personer med kognitiva svårigheter efter förvärvad hjärnskada
Författare: Kajsa Holmqvist, Örebro universitet, Hälsovetenskapliga institutionen, 701 82 Örebro, 019-30 14 06 
E-post: kajsa.lidstrom-holmqvist@hi.oru.se
Medförfattare: Ann-Britt Ivarsson, Örebro universitet, Hälsovetenskapliga institutionen, 701 82 Örebro, Kitty Kamwendo, 
Örebro universitet, Hälsovetenskapliga institutionen, 701 82 Örebro
Den vanligaste orsaken till kognitiv funktionsnedsättning är förvärvad hjärnskada. Kognitiva svårigheter har funnit 
vara det primära hindret för att en individ ska kunna utföra sina dagliga aktiviteter vilket innebär att arbetsterapeutisk 
behandling, liksom rehabiliteringsinsatser generellt, riktas mot att minska eller övervinna dessa hinder. Några få 
vetenskapliga studier beskriver till viss del hur arbetsterapeuter upplever att arbeta med patientgruppen. För att 
ytterligare utveckla arbetsterapi för personer med kognitiva svårigheter efter förvärvad hjärnskada behövs fördjupad 
kunskap. Arbetsterapeuternas eget perspektiv på arbetet med denna patientgrupp är därför en viktig del i detta 
kunskapsbygge. Syfte: Att beskriva svenska arbetsterapeuters perspektiv på arbetsterapi för personer med kognitiva 
svårigheter efter förvärvad hjärnskada. Metod: Urvalet gjordes i syfte att fånga variationen av beskrivningar varför 
arbetsterapeuter på olika vårdnivåer, i stad och på landsbygd íngick. För att nå ut till potentiella informanter användes 
ett register över samtliga arbetsterapeuter med förskrivningsrätt för hjälpmedel i ett mellansvenskt län. Ur registret 
gjordes ett slumpmässigt ändamålsenligt urval utifrån uppsatta inklusionskriterier. Tolv arbetsterapeuter intervjuades 
med stöd av en intervjuguide. Intervjuerna analyseras med kvalitativ innehållsanalys. Analysarbetet pågår fortfarande. 
Resultat: Av den pågående analysen har fyra preliminära teman framkommit. Dessa berör områdena ”görandet”, 
”påverkansfaktorer”, ”möjligheter och hinder”, samt ” den egna rollen”. Resultatet kommer att vara färdigställt till 
AT-forum 2007. Sökord: brain injury, cognition, rehabilitation

Medvetenhet hos personer med utvecklingsstörning: Samband med kognition och ADL-
förmåga
Författare: Monica Hällgren, Handikappverksamheten, Lycksele, Torget 3, 921 31 Lycksele, 0950-39 688 
E-post: monica.hallgren@vll.se
Medförfattare: Anders Kottorp, Karolinska institutet
Personer med utvecklingsstörning har ofta aktivitetsbegränsningar som inverkar på deras möjligheter att uppleva 
oberoende och delaktighet i sin vardag. För att en person aktivt själv ska kunna förändra sitt utförande anses att en 
viss medvetenhet om de egna begränsningarna som nödvändig för att motivera till förändring. Personer som har en 
begränsad medvetenhet kan därför vara mindre motiverade till att förändra sitt utförande. En begränsad medvetenhet 
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är också ett känt kliniskt fenomen hos personer med utvecklingsstörning. Det saknas dock empiriska studier som 
fokuserar på medvetenhet om konsekvenserna i vardagslivet i relation till det specifika funktionshindret. Syftet med 
studien var att studera sambandet mellan medvetenhet om aktivitetsbegränsningar och den faktiska förmågan att 
utföra vardagsaktiviteter hos personer med utvecklingsstörning.  Metod: 90 vuxna personer med diagnosen lindrig 
eller måttlig utvecklingsstörning observerades i vardagsaktiviteter som var självvalda och relevanta för dem att utföra. 
Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) och Assessment of Awareness of disability (AAD) användes som 
bedömningsinstrument.  Resultat. Det finns ett tydligt samband mellan medvetenhet om aktivitetsbegränsningar och 
den faktiska förmågan att utföra vardagsaktiviteter hos personer med utvecklingsstörning. Signifikanta skillnader i 
såväl ADL-förmåga som medvetenhet bekräftades också mellan personer med lindrig och måttlig utvecklingsstörning. 
Medvetenhet kan därför vara viktigt att beakta vid planering av interventioner. Studien ger evidens för att AAD är en 
valid bedömningsmetod för dessa personer.  Sökord: Medvetenhet, utvecklingsstörning, kognitivförm

Arbetsterapeuters erfarenheter om hur vuxna med Aspergers syndrom utför vardagliga 
aktiviteter
Författare: Anna-Karin Olsson, Psykiatriska allvårdsenheten, Henån, södra strandvägen 8c, 47334 Henån, 0304-32736 
E-post: anna-karin.olsson@vgregion.se
Medförfattare: Anna-Lisa Thorén Jönsson, Göteborgs universitet Institutionen för neurovetenskap och fysiologi 
Arbetsterapi/Fysioterapi Box 455 405 30 Göteborg
Bakgrund: Asperger syndrom tillhör gruppen autismspektrumstörningar och räknas som ett neuropsykiatriskt 
funktionshinder. Enligt diagnoskriterierna har dessa personer specialintressen, nedsatt social interaktion samt begränsade 
och stereotypa beteendemönster. Asperger syndrom beskrivs som ett livslångt funktionshinder och de behöver stöd för 
att kunna vara delaktiga utifrån sina individuella förutsättningar. Kunskapen i omgivningen om funktionshindret har stor 
betydelse för hur dessa personer klarar sin vardag. Syfte: Att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter om vilka förmågor 
som stödjer och/eller begränsar utförandet av vardagliga aktiviteter hos vuxna personer med diagnosen Asperger 
syndrom. Metod: Studien har genomförts enligt en kvalitativ metod inspirerad av Grounded theory. Åtta arbetsterapeuter 
har intervjuats i två frågeomgångar. Resultat: Materialet från intervjuerna kunde sammanfattas i kärnkategorin: Förmåga 
att anpassa agerande utifrån omgivningens signaler. Arbetsterapeuterna beskrev att personerna med Asperger syndrom 
har en begränsad förmåga att både skapa en inre bild utifrån omgivningens signaler och att anpassa sitt agerande 
på ett sätt som bidrar till en god och effektiv interaktion med omgivningen. Flera av personerna som beskrivs har de 
färdigheter som behövs för att utföra vardagliga aktiviteter som de vill och förväntas utföra. Svårigheterna att skapa en 
inre bild utifrån omgivningens signaler kan dock innebära att de får svårigheter att strukturera och anpassa när, var och 
hur de ska använda sina färdigheter. Sökord: Autismspektrumstörning, Aktivitetsförmåga, Kvalitativ metod

A comparison of everyday technology use among elderly with and without memory 
problems
Författare: Lena Rosenberg, Karolinska Institutet, Huddinge, Fack 23200, 141 83 Huddinge, 08-524 837 52 
E-post: lena.m.rosenberg@ki.se
Medförfattare: Louise Nygård, Karolinska Institute, Division of occupational therapy, Anders Kottorp, Karolinska Institute, 
Division of occupational therapy
In order to participate in activities in home and society, the use of everyday technology such as remote controls, 
automatic telephone services and Internet is commonly required. Today most people with mild cognitive impairment 
(MCI) or dementia in a mild phase remain living at home and hence they are expected to manage everyday technology. 
However we do not know to which extent these people use everyday technology.  The aim of this study was to 
investigate the use of everyday technology in people with MCI or dementia in a mild phase in comparison to elderly 
without cognitive disabilities.  The sample consisted of 154 subjects, (32 with dementia, 30 with MCI and 92 without 
cognitive deficits) of 55 years or older. The primary respondent in the MCI and dementia groups was a significant other 
to the person with MCI or dementia. Data was collected with the Everyday Technology Usage Questionnaire [ETUQ] 
using a semi-structured standardized interview. ETUQ consisted of 86 items and comprised both newly developed as 
well as well-known technological artefacts and services. An application of Rasch analysis was used to transform the 
ordinal raw scores into interval measures. In order to evaluate for differences between the three groups (dementia/
MCI/without cognitive deficits), t-test was used.  Preliminary results indicated differences, albeit overlapping, between 
the groups in the degree of use of everyday technology. This indicates that everyday technology can be challenging 
to people with dementia and consequently this under attended area has to be taken into consideration in supportive 
interventions.  everyday technology, dementia, MCI

The relationship between occupational performance and awareness of disability in 
dementia
Författare: Annika Öhman, Karolinska Institutet, Huddinge, Fack 23200, 14183 Huddinge, 08-52483849 
E-post: annika.ohman@ki.se
Medförfattare: Anders Kottorp, Sektionen för arbetsterapi, KI, Fack 23200, 14183 Huddinge, Louise Nygård, Sektionen 
för arbetsterapi, KI, Fack 23200, 14183 Huddinge
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There is a lack of knowledge concerning awareness in relation with aspects of everyday occupations. Although subjectively 
described in clinical practice, awareness needs to be examined with a standardised assessment. By examining awareness 
of occupational performance, interventions can be planned together with community-living clients and their families. 
The aim of this study was to identify the relationship between occupational performance and awareness of disability 
among clients with dementia. The sample comprised 36 community-living clients with dementia, 28 women and 8 
men (age: range=59-92; MMSE: range=12-29). They all had limited abilities to perform everyday occupations. Clients 
were evaluated with the Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) and the Assessment of Awareness of Disability 
(AAD) in clinical or home settings. AAD is an innovative, client-centred assessment of a client’s awareness of limitations 
in performance and is used in conjunction with the AMPS. Evaluations were performed by occupational therapists 
(n=4) who were calibrated as reliable raters of the AMPS and AAD, and who had experience of working with clients 
with dementia. Analysis is based on the many-faceted Rasch model. Preliminary results indicate a relationship between 
awareness of disability and occupational performance among clients with dementia. Thus, a person’s awareness is 
important to consider when planning interventions to support everyday life performance. The study will be completed 
in November ’06.  Sökord: assessment, awareness, dementia

Vardagsteknologi

Teknologi för kvarboende
Författare: Lena Borell, Karolinska Institutet, Huddinge, Alfred Nobels Alle 23, 141 83 Huddinge, 08 52483810 
E-post: lena.borell@ki.se
Medförfattare: Elisabeth Lagerkrans, KI, Eva Linkvist, KI, Tore Larsson, KTH
Den teknologiska revolutionen innebär nya möjligheter innovativa insatser för att kompensera för kognitiv nedsättning, 
tex av nedsatt minnesförmåga. Nya produkter för att underlätta aktiviteter i det dagliga livet och därmed också 
kvarbeoende för äldre och personer med funktionsbegränsningar är unde utveckling. Den tänkta presentationen kommer 
att rapportera från pågående studier där personer med olika former av kognitiva problem, främst minnesproblem har 
prövat ny IT baserad teknologi. Presentationen kommer att: 1).vilka ADL aktiviteter som är möjliga att stödja med hjälp 
av IT baserad teknologi 2). problematisera teknologianvänding utifrån brukarnas perspektiv . Datainsamlingen pågår 
bland och preliminära resultat kommer att föreligga i mars 2007.

Udvalgte begrebsmodeller på hjælpemiddelområdet
Författare: Åse Brandt, Hjælpemiddelinstituttet Århus, DK, P.P.Ørumsgade 11, Bygning 3, 8000 Århus C, 
+45 87 412 407 E-post: aab@hmi.dk
Baggrund Begrebsmodeller har betydning for et fags forståelse af praksis, og hvordan indsatser skal evalueres og udvikles. 
Der findes forskellige begrebsmodeller, der kan forventes at kunne anvendes på hjælpemiddelområdet, bl.a. ICF, HAAT og 
P-E-A modellerne, men det er uklart, i hvilket omfang de egner sig til det. Formål At undersøge udvalgte begrebsmodellers 
egnethed på hjælpemiddelområdet. Metode Modellernes egnethed blev vurderet på grundlag af empiriske data fra et 
opfølgningsstudie (N=77/55) om brugertilfredshed med rollatorer og et tværsektorielt studie (N=111) om ældres brug 
af el-kørestole. Resultaterne viste, at hjælpemiddelbrugernes tilfredshed og udførelse af aktiviteter opstod på basis af 
hjælpemidlets stand; samspillet mellem hjælpemiddel og bruger; samspillet mellem hjælpemiddel, bruger og de fysiske 
omgivelser; samt brugerens adaptation af sine aktivitetsmønstre. De tre begrebsmodeller blev vurderet ud fra disse 
resultater. Resultat De tre begrebsmodeller har alle mangler i forhold til de empiriske data, og der gives forslag til en 
videreudviklet begrebsmodel. Desuden diskuteres andre forslag til begrebsmodeller på hjælpemiddelområdet. Søgeord 
Hjælpemidler, begrebsmodeller

Scale and person response validity of the Everyday Technology Usage Questionnaire 
(ETUQ)
Författare: Lena Rosenberg, Karolinska Institutet, Huddinge, Fack 23200, 141 83 Huddinge, 08-524 837 52 
E-post: lena.m.rosenberg@ki.se
Medförfattare: Anders Kottorp, Karolinska Institute, Division of occupational therapy, Louise Nygård, Karolinska Institute, 
Division of occupational therapy
In order to participate in activities in home and society, the use of everyday technology such as remote controls, 
automatic telephone services and Internet is commonly required. Today most people with Mild Cognitive Impairment 
(MCI) or dementia in a mild phase remain living at home and hence they are expected to manage everyday technology. 
Since this is an under attended area and there does not exist any tools for assessing the use of everyday technology, 
the Everyday Technology Usage Questionnaire (ETUQ) was developed.  The aim of this study was to evaluate the scale 
validity and person response validity of the ETUQ.  The sample consisted of 154 subjects, and comprised both persons 
with MCI/dementia in a mild phase and persons without cognitive deficits, of 55 years or older. Data was collected with 
the ETUQ using a semi-structured standardized interview. For this study, item and person goodness-of-fit statistics were 
used to evaluate the extent to which the data from the ETUQ contributed to measure the underlying construct: use of 
everyday technology.  The results indicated that the ETUQ can be used to measure use of everyday technology among 
a heterogeneous sample of participants. The detailed output from the Rasch analysis also revealed areas to improve the 
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There is a lack of knowledge concerning awareness in relation with aspects of everyday occupations. Although subjectively 
described in clinical practice, awareness needs to be examined with a standardised assessment. By examining awareness 
of occupational performance, interventions can be planned together with community-living clients and their families. 
The aim of this study was to identify the relationship between occupational performance and awareness of disability 
among clients with dementia. The sample comprised 36 community-living clients with dementia, 28 women and 8 
men (age: range=59-92; MMSE: range=12-29). They all had limited abilities to perform everyday occupations. Clients 
were evaluated with the Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) and the Assessment of Awareness of Disability 
(AAD) in clinical or home settings. AAD is an innovative, client-centred assessment of a client’s awareness of limitations 
in performance and is used in conjunction with the AMPS. Evaluations were performed by occupational therapists 
(n=4) who were calibrated as reliable raters of the AMPS and AAD, and who had experience of working with clients 
with dementia. Analysis is based on the many-faceted Rasch model. Preliminary results indicate a relationship between 
awareness of disability and occupational performance among clients with dementia. Thus, a person’s awareness is 
important to consider when planning interventions to support everyday life performance. The study will be completed 
in November ’06.  Sökord: assessment, awareness, dementia

Vardagsteknologi

Teknologi för kvarboende
Författare: Lena Borell, Karolinska Institutet, Huddinge, Alfred Nobels Alle 23, 141 83 Huddinge, 08 52483810 
E-post: lena.borell@ki.se
Medförfattare: Elisabeth Lagerkrans, KI, Eva Linkvist, KI, Tore Larsson, KTH
Den teknologiska revolutionen innebär nya möjligheter innovativa insatser för att kompensera för kognitiv nedsättning, 
tex av nedsatt minnesförmåga. Nya produkter för att underlätta aktiviteter i det dagliga livet och därmed också 
kvarbeoende för äldre och personer med funktionsbegränsningar är unde utveckling. Den tänkta presentationen kommer 
att rapportera från pågående studier där personer med olika former av kognitiva problem, främst minnesproblem har 
prövat ny IT baserad teknologi. Presentationen kommer att: 1).vilka ADL aktiviteter som är möjliga att stödja med hjälp 
av IT baserad teknologi 2). problematisera teknologianvänding utifrån brukarnas perspektiv . Datainsamlingen pågår 
bland och preliminära resultat kommer att föreligga i mars 2007.

Udvalgte begrebsmodeller på hjælpemiddelområdet
Författare: Åse Brandt, Hjælpemiddelinstituttet Århus, DK, P.P.Ørumsgade 11, Bygning 3, 8000 Århus C, 
+45 87 412 407 E-post: aab@hmi.dk
Baggrund Begrebsmodeller har betydning for et fags forståelse af praksis, og hvordan indsatser skal evalueres og udvikles. 
Der findes forskellige begrebsmodeller, der kan forventes at kunne anvendes på hjælpemiddelområdet, bl.a. ICF, HAAT og 
P-E-A modellerne, men det er uklart, i hvilket omfang de egner sig til det. Formål At undersøge udvalgte begrebsmodellers 
egnethed på hjælpemiddelområdet. Metode Modellernes egnethed blev vurderet på grundlag af empiriske data fra et 
opfølgningsstudie (N=77/55) om brugertilfredshed med rollatorer og et tværsektorielt studie (N=111) om ældres brug 
af el-kørestole. Resultaterne viste, at hjælpemiddelbrugernes tilfredshed og udførelse af aktiviteter opstod på basis af 
hjælpemidlets stand; samspillet mellem hjælpemiddel og bruger; samspillet mellem hjælpemiddel, bruger og de fysiske 
omgivelser; samt brugerens adaptation af sine aktivitetsmønstre. De tre begrebsmodeller blev vurderet ud fra disse 
resultater. Resultat De tre begrebsmodeller har alle mangler i forhold til de empiriske data, og der gives forslag til en 
videreudviklet begrebsmodel. Desuden diskuteres andre forslag til begrebsmodeller på hjælpemiddelområdet. Søgeord 
Hjælpemidler, begrebsmodeller

Scale and person response validity of the Everyday Technology Usage Questionnaire 
(ETUQ)
Författare: Lena Rosenberg, Karolinska Institutet, Huddinge, Fack 23200, 141 83 Huddinge, 08-524 837 52 
E-post: lena.m.rosenberg@ki.se
Medförfattare: Anders Kottorp, Karolinska Institute, Division of occupational therapy, Louise Nygård, Karolinska Institute, 
Division of occupational therapy
In order to participate in activities in home and society, the use of everyday technology such as remote controls, 
automatic telephone services and Internet is commonly required. Today most people with Mild Cognitive Impairment 
(MCI) or dementia in a mild phase remain living at home and hence they are expected to manage everyday technology. 
Since this is an under attended area and there does not exist any tools for assessing the use of everyday technology, 
the Everyday Technology Usage Questionnaire (ETUQ) was developed.  The aim of this study was to evaluate the scale 
validity and person response validity of the ETUQ.  The sample consisted of 154 subjects, and comprised both persons 
with MCI/dementia in a mild phase and persons without cognitive deficits, of 55 years or older. Data was collected with 
the ETUQ using a semi-structured standardized interview. For this study, item and person goodness-of-fit statistics were 
used to evaluate the extent to which the data from the ETUQ contributed to measure the underlying construct: use of 
everyday technology.  The results indicated that the ETUQ can be used to measure use of everyday technology among 
a heterogeneous sample of participants. The detailed output from the Rasch analysis also revealed areas to improve the 
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properties of instrument even further. The results from this study indicate that the ETUQ demonstrate acceptable levels 
of scale and person response validity, supporting the practitioner with a tool that in a valid and reliable manner produces 
a measure of use of everyday technology in people with MCI/dementia in a mild phase living at home.  Instrument 
development, everyday technology, elderly

Förändring av förmåga, upplevd svårighet och hjälpmedelsanvändning: en 4-års 
uppföljning
Författare: Anna-Lisa Thorén Jönsson, Göteborgs universitet, Box 455, 405 30 Göteborg, 031-7735719 
E-post: anna-lisa.thoren-jonsson@gu.se
Bakgrund:Nya behandlingsstrategier har utformats för att tillgodose de behov som personer med polio har, sedan det 
blev känt att mer än 60% utvecklar nya symptom som påverkar förmågan att utföra dagliga aktiviteter. Hjälpmedel 
kan underlätta utförandet, men användning av hjälpmedel är influerad av kulturell innebörd och motstånd mot att 
kompensera med hjälpmedel har rapporterats. Syfte: Att undersöka om förmåga och upplevd svårighet i dagliga 
aktiviteter; användning av hjälpmedel; samt om bostadsförhållanden hade förändrats under en 4-års period. Metod: 
106 personer från en postpoliomottagningdeltog i studien. Samma bedömningsinstrument användes vid undersöknin
gstillfällena: NRH-postpolioklassifikation; ADL-trappan kompletterad med skattning av upplevd svårighet; användning 
av hjälmedel och subjektiv upplevelse av hälsoproblem. Resultat: ingen förändring av beroende i ADL kunde ses, men 
ökad svårighet i dagliga aktiviteter framkom. Användningen av hjälpmedel hade ökat, 40 % hade flyttat till annat 
boende och en fjärdedel av personerna hade bostadsanpassningar. Resultatet tyder på betydelsen av hjälpmedel och 
tillgänglig miljö för att uppehålla oberoende i dagliga aktiviteter. Det visar också att information om lämliga åtgärder 
samt tid för att acceptera dessa livsstilförändringar kan underlätta dagliga aktiviteter. Sökord: dagliga aktiviteter, polio, 
ADL-förmåga

Active wheelchair evaluations by adults with spinal cord injuries
Författare: Aileen Bergström, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala, 018-611 51 89 
E-post: aileen.bergstrom@akademiska.se
Medförfattare: Kersti Samuelsson, Universitetssjukhuset, Linköping
Purpose: The aim of this study was to investigate how adults with spinal cord injury assess their satisfaction regarding 
various aspects and use of their active, manual wheelchair. Method: The Quebec User Evaluation of Satisfaction with 
Assistive Technology (QUEST) together with seven additional questions was sent to 205 adults with SCI. Results: One 
hundred and twenty-four responses were available. The QUEST 2.0 showed a high level of satisfaction with manual 
wheelchair properties. However, the respondents were less satisfied with the services offered. Ease of use and comfort 
were identified as most important. Eighty-nine percent of the respondents rated their level of satisfaction as ‘quite 
satisfied’ or ‘very satisfied’ in ease of using an active, manual wheelchair compared with 68% of the respondents that 
were ‘quite satisfied’ or ‘very satisfied’ with the level of comfort. A greater satisfaction of ease in propulsion indoors 
compared with sitting comfort in various activities was found. Conclusions: A discrepancy was shown between users not 
being as satisfied with comfort in sitting in various activities as opposed to satisfaction with propulsion. This indicates 
the need for increased knowledge and developments concerning individual solutions, incorporating comfort as well 
as ease of use of a manual wheelchair. This abstract was based on a study published in Disability and Rehabilitation: 
Assistive Technology, June 2006; 1 (3): 175-182.

Patienters erfarenheter av erhållna ADL inriktade åtgärder i samband med total 
höftartroplastik
Författare: Marianne Sirkka, Sunderby sjukhus, Luleå, Sunderby sjukhus, 971 80 Luleå, 0920/283779 
E-post: marianne.sirkka@nll.se
Medförfattare: Karin Zingmark, FOU-enheten, Norrbottens läns landsting
Bakgrund: Efter en total höftartroplastik med bakre snitt instrueras patienten att i luxationsprofylaktiskt syfte undvika 
kraftig adduktion i höftleden, inte korsa knän och ej flektera höften över 90 grader under de första tre månaderna. 
Patienten kan behöva kompensera med hjälpmedel efter operation för att underlätta i ADL och för att minska 
risk för luxation. Vid det preoperativa besöket gör Arbetsterapeuten en muntlig bedömning av patentens aktuella 
aktivitetsförmåga, informerar om hur restriktionerna efter operation påverkar deras ADL, vilka kompensatoriska åtgärder 
i form av hjälpmedel patienten kan behöva i bostaden och initierar en kontakt med distriktsarbetsterapeuten. Under 
rehabiliteringstiden på sjukhuset tränar arbetsterapeuten patienten i ADL utifrån restriktionerna i ett nytt sätt att utföra 
och kompenserar med hjälpmedel. Vid utskrivning görs en överrapportering till distriktsarbetsterapeuten. Syftet var att 
studera patienters erfarenheter av information och erhållna ADL inriktade åtgärder i samband med total höftartroplastik. 
Metod Tre fokusgruppintervjuer med fyra personer i varje grupp har genomförts. Deltagarna var mellan 57 och 74 
år (fem män och sju kvinnor). Tiden mellan operation och intervjutillfälle varierade mellan fyra och åtta månader. 
Deltagarna ombads att berätta om ADL- situationen innan operation och hur de uppfattat den arbetsterapeutiska 
informationen och förberedelserna inför operation, erhållna åtgärder undervårdtiden och vidare i vårdkedjan. Samtalen 
har dokumenterats på ljudband, omvandlats till text och bearbetas med en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet är under 
bearbetning och kommer att presenteras vid konferensen.
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Vilken betydelse har hjälpmedel, i den dagliga livsföringen, för personer med ALS. 
Litteraturstudie
Författare: Gunilla Cröde Widsell, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, R 83, 141 86 Stockholm, 
08-585 847 82, 073-620 46 97 E-post: gunilla.crode-widsell@karolinska.se
Amyotrofisk Lateral Skleros, ALS, är en neurologisk sjukdom där de motoriska neuronen i hjärnan, hjärnstammen och 
ryggmärgen förtvinar. Symptomen kan vara förlamning eller spasticitet i armar och/eller ben, tal- och sväljningsvårigheter 
eller nedsatt andningsfunktion. ALS förekommer i hela världen och orsaken till sjukdomen är okänd. I Sverige insjuknar 
ca 200 personer per år och hälften av dessa avlider inom tre år från sjukdomsdebuten. Dessa personer kommer alla att 
ha ett behov av hjälpmedel, i mer eller mindre utsträckning, för att underlätta i sin vardag. Syftet med denna studie var 
att göra en kartläggning av vad som fanns beskrivet i litteraturen om hjälpmedel vid diagnosen ALS. Frågeställningarna 
var vilka hjälpmedel som omnämns i litteraturen, dess effekter på hälsa och livskvalitet samt vilka konsekvenser ett 
uteblivet hjälpmedel fått för dessa patienter med ALS. Sjutton stycken artiklar och tre skönlitterära böcker kom att ingå i 
studien. Det enda hjälpmedel som var utvärderat bland ALS-patienter var användning av manuell rullstol kontra eldriven 
rullstol. Vad som var viktigt att ta hänsyn till vid utprovning av rullstol beskrevs också men övriga hjälpmedel som nämns 
är mest en uppräkning av vilka produkter som kan vara lämpliga vid olika faser av sjukdomen. Genom att använda 
hjälpmedel så ökade patienternas möjlighet att vara delaktiga i det dagliga livets aktiviteter. Huruvida det påverkade 
livskvaliteten var inte tillräckligt undersökt. Ingenting fanns beskrivet i litteraturen om konsekvenser av ett uteblivet 
hjälpmedel för personer med diagnosen ALS. Sökord: ALS, assistive devices, Activities of Daily Living.
               

Klæder skaber folk - et element i rehabilitering Beklædnings betydninger for fysisk 
funktionshæmmede
Författare: Marianne Madsen, CVU-Vest, Esbjerg,  DK, Skolebakken 171, 6705 Esbjerg Ø, 72157605 
E-post: mm@cvu-vest.dk
Mange fysisk funktionshæmmede har svært ved at anvende konfektionssyet tøj. Tøj kan øge funktionshæmmede 
perso¬ners afhængighed af hjælpemidler og personlig hjælp. Dette kan medføre lavt selvværd og en dagligdag, der 
bliver unødig mere belastende. Studiet undersøger, hvilke betydninger anvendelse af individuelt tilpasset tøj har for 
voksne, fysisk funktionshæmmede personer. Der ses på tøjets indflydelse på deres hverdagsliv, på deres selvopfattelse 
og på deres motivation for aktiviteter og deltagelse som del af en igangværende eller fortsat rehabiliteringsproces. 
Der undersøges, hvad der har fremmet eller hæmmet de funktionshæmmedes mulighed for at få kendskab til og 
anskaffe sig individuelt tilpasset tøj. Der foretages individuelle semistrukturerede interview med fire kørestolsbrugere, 
der dagligt anvender individuelt tilpasset tøj. Interviewguide og præsentation af studiets resultater har MOHO samt 
socialpsykologiske aspekter af tøj som teoretiske referencerammer. Studiet viser, at deltagernes tøj, der er fremstillet 
under hensyntagen til den enkelte persons individuelle behov, gør dem i stand til at deltage i aktiviteter, de finder 
værdifulde, og til at leve op til deres ønske om værdighed i møder med andre mennesker, i arbejde såvel som i fritid. 
Tøjet nedsætter kropslige følgevirkninger af funktionsnedsættelsen. Ved hjælp af tøjet kan de minimere fysiske 
og sociale barrierer i deres omgivelser. Ingen af deltagerne var i deres rehabiliteringsforløb blevet præsenteret for 
mulighederne i det individuelt tilpassede tøj. De har adskillige bud på, hvordan tøjet kan integreres som en del af et 
samlet rehabiliteringsforløb. Beklædning, rehabilitering, aktivitet.

Profession i utveckling

Ergoterapeutuddannelsen - et mix af diskurser og- bevægelsen væk fra det kendte
Författare: Tommy Arnløv Jørgensen, CVU-Vest, Esbjerg, DK, Skolebakken 171, 6705 Esbjerg Ø, 72157617 
E-post: tj@cvu-vest.dk
Formålet med masterprojektet var at undersøge sammenhænge dels mellem sundhedspolitiske og uddannelsespolitiske 
diskurser dels mellem disse diskurser og udviklingen i professionens praksisfelt med henblik på at belyse hvilke 
konsekvenser disse diskurser kan få for uddannelsesplanlægningen af Ergoterapeutuddannelsen. projektet er udført på 
baggrund af diskursanalyse af undervisningsministerielle policy-papers. Undersøgelsen viste at der var overensstemmelse 
mellem de sundheds- og uddannelsespolitiske diskurser samt at der kan ses sammenhænge på disse i aktuel udvikling 
i professionens praksisfelt. Professionsudviklingen udfordres radikalt og kærper behovet for en nyorientering af 
fagidentiteten.

KREATIVT VERKSTED -en arbeidsform som utvikler terapeutisk kompetanse hos 
ergoterapeut studentene?
Författare: Rita Jentoft, Tromsø University College, NO, Avdeling for helsefag, 9293 Tromsø, Norge, +47 776 60696 
E-post: Rita.Jentoft@hitos.no
Medförfattare: Vår Mathisen, Tromso University College
Tema for studentene i 4 semester ved Høgskolen i Tromsø omhandler ergoterapi for mennesker som står i fare for, eller 
har utviklet mentale helseproblemer som påvirker deres deltagelse i daglige aktiviteter. I dette arbeidet står tilegnelse 
av relasjonell og terapeutisk kompetanse sentralt. Studentene skal gjennom praktisk arbeid anvende gruppedynamiske 
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prinsipper og utøve lederskap i gruppe. Arbeidsformen er kreativt verksted inspirert av boken til Atkinsons og Wells; 
Creative Therapies; a psycodynamic approach within occupational therapy. 2-3 studenter planlegger, gjennomfører og 
knytter teori til sitt kreative opplegg. Varighet er 6 ganger a 3 timer. Deltakerne i gruppen er medstudenter og lærere, 
som bidrar med metakommunikasjon.  Kreative terapiformer som anvendes er maling, bevegelse, leire, musikk, tekst og 
bruk av omgivelser. Dette er en tilnærming som kan hjelpe studentene til å utforske og uttrykke bevisste og ubevisste 
følelser i en forandringsprosess. Fokus i studentenes læring og utvikling av personlig / terapeutisk kompetanse er: 
forholdet mellom prosessen og produktet, observasjon, kommunikasjon, deltakelse, selvbevissthet, konflikthåndtering, 
instruksjon og veiledning. Læring knyttes også til praksis og arbeid med klienter.  Fremlegget presenterer dette 
undervisningsopplegget og belyser analyse av materiale innhentet gjennom systematisk datainnsamling av studentenes 
refleksjonsnotat, arbeidskrav og med fokusgruppeintervju. To grupper fra ulike årskull er intervjuet. Problemstillingen 
for analysen er: Hvilke erfaringer har studentene opplevd som betydningsfulle gjennom å planlegge, lede, undervise og 
delta på kreativt verksted?

Utvikling av en webbasert database applikasjon for studenters arbeid med ergoterapi 
fagterminologi
Författare: Brian Ellingham, Høgskolen i Oslo, NO, Postboks 4 St.Olavs plass, 0130 Oslo Norge, +47 22452471 
E-post: Brian.Ellingham@hf.hio.no
En viktig del av ergoterapeututdanning er at studenter tilegner seg det nødvendig teoretisk forståelse og beherske 
fagterminologi for å kunne delta i profesjonens indre diskurs og formidle faget. Studenter undervises i sentrale teorier og 
modeller og leser faglitteratur. På tross av dette opplever lærer og sensorer at studenter gjør lite bruk av fagterminologi 
i oppgaver, rapporter og eksamen. Ergoterapeuter vil i fremtiden bli stilt større krav til å begrunne og dokumentere 
tiltak og fremstille bevis for deres effektivitet. Å beherske fagterminologi er sentralt i dette og utdanningen har en 
utfordring i å hjelpe studenter til å tilegne seg og bruke terminologien.  Prosjektet gjennomføres høst 2006 og har to 
hensikter. Den første er å utvikle og teste en internettbasert database applikasjon som studenter bruker til å bygge en 
kollektiv liste av fagtermer som de definerer og diskutere online. Den andre hensikten er å undersøke hvilke termer 
studenter velger å skrive inn i databasen og hvordan disse samsvarer med termene lærerne forventer studentene skulle 
tilegne seg sett i lys av mål for undervisningen.  Metode:  Studenter bruker terminologi applikasjonen i forbindelse 
en 15 ECTS modul som omhandler ergoterapiens teoretisk fundament. For hver av fire gruppeoppgave velger hver 
gruppe term som de oppfatter som sentralt og skriver disse i databasen. Termene defineres og andre studenter kan 
føye til kommentarer.  Resultater:  Applikasjonens funksjonalitet og nytteverdi som pedagogisk verktøy evalueres. Term 
og tekster som studenter registrerer i databasen analyseres og drøftes i relasjon til målsettinger for undervisningen.  
Søkeord:  Terminologi, e-learning

Femton arbetsterapeutstudenters paradigmutveckling genom utbildning och 
yrkespraktik
Författare: Anita Björklund, Hälsohögskolan, Jönköping, Box 1026, 551 11 Jönköping, 036-101265 el. 0708-261250 
E-post: bjan@hhj.hj.se
Medförfattare: Tommy Svensson, Avd. för beteendevetenskap, Linköpings universitet, 581 85 Linköping
Studien handlar om paradigmutveckling hos arbetsterapeutstudenter, senare arbetsterapeuter, under en sexårsperiod. 
Speciellt studeras deras världsbild och verksamhetssyn enligt Törnebohms paradigmteori. Kvalitativ data samlades in 
genom essäfrågor, första veckan och sista terminen på arbetsterapeutprogrammet vid Hälsohögskolan i Jönköping, 
samt efter tre års yrkespraktik. Genom kvalitativ innehållsanalys framträdde informanternas syn på arbetsterapi vilken 
kan karaktäriseras som ”allmänhetens syn” 1995, ”teoretisk” syn 1998 och en ”erfarenhetsbaserad/kontextuell” syn 
2001.

Pedagogiska processer inom hälso- och sjukvården
Författare: Annika Lindh, Hälsouniversitetet, Linköping, Klostergatan 49, 581 83 Linköping, 013-227825 
E-post: annli@inr.liu.se
Bakgrund: Forskare menar att vård och pedagogik har mycket gemensamt och att det finns en pedagogisk dimension 
i hälso-och sjukvårdspersonalens arbete men den problematiseras inte som pedagogisk. Fokus ligger ofta på klienten 
och inte på yrkesutövaren med ett snävt fokus på undervisningssituationen och inte på den pedagogiska kontexten. 
För att kunna planera för någons lärande krävs förståelse av individens förkunskaper, drivkrafter och mål med livet. 
Vidare krävs kunskap om de metoder som står till buds vid information och de sätt på vilket lärandet bäst kan ske. 
Det krävs en förmåga att kunna avläsa en situation rätt. En pedagogisk process innebär att man planerar för och ger 
det stöd som en individ behöver för att lära sig det som är avsett att lära. Intentionerna inom HSL pekar på vikten av 
klientens delaktighet i beslut om åtgärder och det ställer krav på god kommunikativ och pedagogisk färdighet och 
medvetenhet hos yrkesutövaren. Syftet med detta projekt är att identifiera pedagogiska processer i vården och kartlägga 
yrkesutövarens medvetenhet om dessa processer. Metod: Individuella intervjuer gjordes med sex anställda inom hälso- 
och sjukvården (2 AT, 2 Ssk, 2 Läkare) vid tre tillfällen vardera efter arbetsdagens slut för att samtala om dagens arbete 
i syfte att identifiera situationer som kan tänkas rymma en pedagogisk process. Data har kategoriserats och validerats 
genom fokusgruppsintervjuer med respektive yrkeskategori. Resultatet belyser en bild av den pedagogiska dimensionen 
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i intervjupersonernas arbete, hur den tar sig i uttryck samt hur medveten man är om det pedagogiska inslaget i sitt 
arbete. Sökord: Pedagogik, arbetsterapi, professionsutövande

Kommunicera mera

Betydelse av aktivitet och socialt stöd hos personer med afasi
Författare: Birgitta Sjöqvist Nätterlund, Habilitering forskningscentrum, Örebro, Box 1618, 70185 Örebro, 019-6025885 
E-post: birgitta.sjoqvist-natterlund@orebroll.se
Förändringar i en persons liv på grund av förvärvad hjärnskada kan medföra att deras aktivitetsmönster påverkas 
på olika sätt och skapar obalans hos personen. Aktivitet har olika betydelse under olika delar i livet, och begreppet 
aktivitet refererar till engagemang i aktiviteter och roller i syfte att möta krav/behov i samhället. SYFTET är att studera 
aktivitetsmönster och stöd hos personer som drabbats av afasi samt aktivitet och stöd ur ett anhörigperspektiv. METOD 
Deltagarna består av 20 personer med afasi på grund av förvärvad hjärnskada som är aktualiserade vid habiliteringen 
i Örebro län, med en ålder mellan 32-73 år och 12 anhöriga. Studien har sin utgångspunkt i intervjuer av deltagarna 
och anhöriga. Intervjuerna har präglats av den enskildes egna perspektiv och referensram för att få ge en djupare och 
personlig form av kunskap. Intervjuerna har analyserats utifrån latent innehållsanalys. RESULTATET visar aktivitetsmönstret 
har förändrats på olika sätt och afasin orsakar olika begränsningar avseende delaktighet i och utförande av dagliga 
aktiviteter. De upplever att det är svårt att anpassa sig till sin situation och har svårt att släppa sin yrkesroll. De upplever 
att de fått för lite talträning och vill ha mer träning på dator. Det mesta stödet har de fått av sina anhöriga och 
önskar mer stöd från sjukvården. Personer med afasi upplevs ur ett anhörigperspektiv att de behöver mycket praktiskt 
stöd och stöd att bli motiverad till aktivitet. Det har varit frustrerande att inte kunna förstå och tala med varandra. 
Anhöriga upplever att varje dag är väldigt rutinmässiga, ej så innehållsrika för den som drabbats av afasi. SÖKORD afasi, 
aktivitetsmönster, stöd.

Upplevelser av kommunikationshinder
Författare: Inger Larsson, Taltjänst, Göteborg, Järntorget 8, 413 04 Göteborg, 0771-700 900 
E-post: inger.ma.larsson@vgregion.se
Medförfattare: Anna-Lisa Thorén jönsson, Göteborgs Universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, 
rehabiliteringsmedicin, arbetsterapi och sjukgymnastik
Bakgrund: Afasi kan utifrån ICF ses som en störning av psykiska språkfunktioner, men också ur ett delaktighetsperspektiv. 
Bristande kommunikationsförmåga innebär minskade förutsättningar för delaktighet i många sammanhang. Personer 
med afasi bedöms också generellt ha lägre livskvalitet än personer i friska kontrollgrupper. Gruppen utesluts dock ofta ur 
studier, eller får svara på frågor via ombud. Det är angeläget att belysa dessa personers egna upplevelser av sin situation 
genom att anpassa intervjumetoden. Syfte:Syftet med studien var att belysa upplevelser av kommunikationshinder hos 
personer med afasi. Metod: 12 personer med afasi, sju män och fem kvinnor boende i fyra olika landsting i Sverige 
intervjuades om sina upplevelser av afasi, samt hur kommunikationshindret hanterades. Intervjuerna bandinspelades 
och analyserades enligt kvalitativ metod. Resultat: Tema 1 beskriver faktorer i miljön som påverkar upplevelsen av 
kommunikationshindret; bemötande, tempo och komplex kommunikationssituation. Tema 2 beskriver konsekvenser 
av mötet med miljön; känslomässig reaktion, begränsad kommunikation, isolering från mänsklig kontakt, strävan att 
bemästra miljön, delaktighet och rollförändring. Sökord: afasi, delaktighet, intervjustudie.

Alternativ og supplerende kommunikasjon ved amyotrofisk lateral sklerose
Författare: Tove Worren, Ullevål Universitetssykehus, Oslo, NO, Medisinsk ekspedisjon, 0407 Oslo, 22119291 
E-post: towo@uus.no
Medförfattare: Trygve Holmøy, Ullevål Universitetssykehus
Bakgrunn: Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) er en sjelden sykdom som de fleste helsearbeidere har liten erfaring 
med. Dette er en raskt progredierende nevromuskulær sykdom som fører til lammelser i all tverrstripet muskulatur og 
voluntære bevegelser blir svekket og gradvis borte. Det gjelder også muskulatur som styrer taleevnen, og 75% med 
ALS mister taleevnen. I sene stadier av sykdommen mister man også muligheten for å kommunisere gjennom mimikk 
og fakter. Muligheten til å formidle sine tanker og behov har stor betydning for livskvalitet. Sosial isolasjon er en stor 
byrde ved sykdommen. Ulla-Carin Lindquist, reporter i SV TV, døde av ALS i 2004. Hennes datter sa i et intervju med 
Dagbladet: ”Det verste var ikke da sykdommen angrep kroppen, men talen til mamma”. Pasienter med ALS i Oslo blir 
fulgt opp av Nevrologisk avdeling, Ullevål Universitetssykehus v/ALS-teamet fra diagnosetidspunkt til død.  Metode: 
Systematisk registrert bruk av kommunikasjonshjelpemidler hos pasienter behandlet i vårt tverrfaglige ALS-team i 
tidsrommet 1998 – 2005.  Resultater: 62 av 92 pasienter brukte hjelpemidler til kommunikasjon. Kvinner bruker slike 
hjelpemidler forholdsvis hyppigere enn menn. Bortsett fra to pasienter som utviklet demens, kunne alle uttrykke basale 
behov gjennom hele sykdomsforløpet. Noen erfaringer vi har gjort er at alternativ og supplerende kommunikasjon 
(ASK) er et viktig virkemiddel for å øke ALS-pasientenes livskvalitet. Tap av håndfunksjon vanskeliggjør tilpasning av 
ASK. Vi rapporterer omfang og erfaringer knyttet til slik behandling.
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Modell för att arbeta med AKK  inom Vuxenhabilitering
Författare: Eva-Marie Nylander, Vuxenhabiliteringen, Vänersborg, Box 306, 462 23 Vänersborg, 0521-27 52 33 
E-post: eva-marie.nylander@vgregion.se
Medförfattare: Agneta Augustsson, som ovan
Bakgrund Inom vuxenhabiliteringen är arbetsterapeuten tillsammans med logopeden en av de mest framträdande 
yrkesgrupperna i ärenden som berör AKK. Svårigheten att nå bra resultat inom kommunikation är något som ofta 
diskuterats inom verksamheten. En orsak till svårigheterna har varit att det saknats en bra metod för att tidigt i processen 
involvera de viktiga nyckelpersonerna med kunskap om brukaren;så som anhöriga och personal, för ett gemensamt 
arbetssätt i ärendet. Många gånger saknas en gemensam plattform i form av kunskap om AKK hos omgivningen att 
bygga insatserna på. För att utveckla en arbetsmodell söktes och beviljades FoU medel från Handikappförvaltningen i 
FyrBoDal. Syfte Att utarbeta en fungerande arbetsmodell för att möta brukare med behov av AKK för att därigenom 
kunna förbättra förutsättingarna för kommunikation och delaktighet. Metod Anhöriga och personal runt totalt 8 brukare 
deltog i prövningen av modellen. Modellen består av grundläggande utbildning i AKK för nyckelpersonerna, kartläggning 
av brukarnas kommunikation och behov/planering av insatser, följt av nätverksträffar med nyckelpersonerna där arbetet 
med kommunikationen genomförs. Resultat Resultatet visar att samtliga brukare nu har fler sätt att kommunicera på 
än tidigare. Alla brukare kommunicerar mer och tar initiativ i fler situationer. Resultatet visar också att omgivningen har 
blivit bättre på att se brukarens alla sätt att kommunicera, även den kommunikation som brukaren använt tidigare. Efter 
projekttiden ingår modellen i det ordinarie arbetet inom vuxenhabiliteringen. Sökord AKkmodell, kommunikation

COGAIN – communication by gaze interaction – ett ögonstyrningsprojekt inom EU
Författare: Eva Holmqvist, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, Kruthusgatan 17, 411 04 Göteborg, 
031-739 80 88 E-post: eva.holmqvist@vgregion.se
Medförfattare: Margret Buchholz, SU /DART
Bakgrund Idag är datorer hjälpmedel som används av de flesta. Krav på datortillgång höjs då många använder dator 
för att kommunicera och ta del av samhällstjänster - en rättighet även för personer med funktionshinder. COGAIN är 
ett nätverksprojekt finansierat via EU. Från Sverige deltar DART, kommunikations- och dataresurscenter i Västsverige 
för personer med funktionshinder.  Syfte Projektet ska utveckla ny teknik, förbättra existerande system och verka 
för effektivare integrering av ögonstyrningssystem i vardagen för personer med funktionshinder. En viktig del är att 
användare deltar i testning och utvärdering av ögonstyrningssystem.  Metod Informationsspridning via demonstrationer 
för olika yrkeskategorier. Informationen har nått såväl brukare som anhöriga och professionella. Tester har innefattat 
brukare i ålder 2 till 63 år, med skiftande diagnoser som svår cerebral pares, MS, ALS, SMA (spinal muskelatrofi) samt 
förvärvade hjärnskador. Inför test har skriftlig projektinformation givits. Inledande intervju kring användarprofil och 
datorvana har gjorts. Brukarna har fått testa systemet med enkla anpassningar för att lära känna systemet och förstå 
hur användningen går till. Utifrån brukarens förmåga, intresse och ålder har sedan olika anpassningar använts – t ex 
leka, välja olika melodier, skriva med symboler eller text, skicka e-post. Ytterligare intervju har gjorts om upplevelse och 
åsikter kring systemet. Intervjuerna har anpassats efter brukarens kommunikativa och kognitiva förmåga.  Resultat Vid 
föreläsningen kommer projektresultat och fallbeskrivningar att presenteras.   Sökord: eye gaze interaction, computer 
access,

Att intervjua personer med utvecklingsstörning – en utmaning för arbetsterapeuten
Författare: Ida Kåhlin, Hälsouniversitetet, Linköping, Arbetsterapeututbildningen, 581 83 Linköping, 013227811 
E-post: ida.kahlin@inr.liu.se
Bakgrund: I arbetsterapeutisk litteratur beskrivs datainsamlingen som en mycket viktig del av arbetsterapiprocessen. 
Observation i aktivitet är ett viktigt redskap som möjliggör insamlandet av data kring observerbara motoriska färdigheter, 
processfärdigheter samt kommunikations- och interaktionsfärdigheter. För att få en heltäckande bild av personens 
aktivitetsförmåga är det även nödvändigt att använda metoder som ger information om vad personen själv känner, 
önskar, vill och upplever kring aktivitetsutförandet. Intervju är således en viktig del i arbetsterapeutens datainsamling. 
Arbetsterapeuter inom kommunal handikappomsorg möter personer med grav till lindrig utvecklingsstörning i deras 
bostäder och på deras arbetsplatser. I det professionella yrkesutövande kan det ofta upplevas problematiskt att genom 
intervju försöka fånga brukarens motivation till och organisation av aktivitet. Syfte: Beskriva faktorer som kan påverka 
arbetsterapeutens användande av intervju i det professionella mötet med personer med utvecklingsstörning. Metod: 
Litteraturstudie Resultat: Intervjuer med personer med utvecklingsstörning bör genomföras i en miljö som stödjer 
personens tänkande och handlande i förhållande det som intervjuaren ska samla in information kring. Det är även 
viktigt att arbetsterapeuten har förförståelse kring problematiken att leva med en utvecklingsstörning så att frågorna 
kan konkretiseras och göras mer förståeliga för personen. Bilder kan användas som ett komplement till det talade 
språket. Dessa kan fungera som förstärkare och konkretisera det som personen har svårt att tolka i informationsutbytet. 
Sökord: utvecklingsstörning; utredning; intervju
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Begreppsutveckling

På jakten efter den finlandssvenska ergoterapin
Författare: Greta Häggblom Kronlöf, Jakobstad, FI
Medförfattare: Virpi Aralinna, Finlands Ergoterapeutförbund rf
Bakgrund: Ergoterapeutförbundet i Finland har i samarbete med Kommunförbundet uppdaterat och publicerat 
ergoterapins yrkesterminologi - Toimintaterapianimikkeistö – år 2003. Terminologin har sin utgångspunkt i ergoterapins 
arbetsprocess och ICF modellen. Den redogör för den finska ergoterapins grundantaganden och för yrkesutövandet 
i sex avsnitt vilka berör bedömning, befrämjande åtgärder, rådgivning, övrigt klientrelaterat arbete, sakkunniga 
uppdrag samt ledarskap.  Syftet med projektet var att översätta den finska ergoterapins befintliga terminologi till 
finlandssvenska. Genom att fastställa finlandssvenska termer och begrepp för ergoterapeutens arbete, dokumentation, 
undervisning etc. kan yrkets professionalitet och identitet stärkas.  Metod: En arbetsgrupp har träffats regelbundet 
för att översätta dokumentet. Arbetet har bedrivits genom att diskutera sig fram till centrala begrepp och termers 
innebörd anpassade för finlandssvenskt språkbruk. Gruppen har bestått av personer tillhörande olika språkgrupper, 
med varierande arbetsbakgrund och utbildning  Resultat: Arbetet kring den finlandssvenska ergoterapi terminologi 
har varit en dynamisk, spännande och berikande process. Ord och begrepps innebörd, förankrade i olika kulturer, 
språkgrupper och hälso- och sjukvårdstraditioner, har tydliggjorts. Gruppen har använt sej av finsk, rikssvensk och 
engelsk ergoterapiteorier, praxiskunskap och forskning för att finna det yrkesspråk som passar för den svensktalande 
ergoterapeuten, verksam i den finländska hälso- och sjukvården. Arbetet har inneburit en multikulturell och multispråklig 
resa i den ergoterapeutiska begreppsvärlden.  Sökord:yrkesspråk, kultur, ergoterapi

Innehåll och mening i begreppet aktivitet - en integrerad analys
Författare: Ann-Britt Ivarsson, Örebro universitet, Hälsovetenskapliga inst, 701 82 Örebro, 019-303760 
E-post: ann-britt.ivarsson@hi.oru.se
Medförfattare: Maria Müllersdorf, Mälardalens högskola
En avsikt med forskning inom arbetsterapi är att undersöka relationen mellan mänsklig aktivitet och hälsa. Det kan 
konstateras att få empiriska studier presenterar denna relation. Orsaker kan vara svårigheter att undersöka och beskriva 
det komplexa begreppet aktivitet eller frånvaron av gemensam definition av detta och relaterade centrala begrepp. 
Aktivitet eller sysselsättning används i Sverige som översättning av begreppet ”occupation” men det finns ingen 
konsensus över vilket som är det bästa för att översätta ” occupation”. En tydligare beskrivning av innehållet i dessa 
begrepp skulle även underlätta kommunikationen med patienter, kollegor, annan vårdpersonal och samhällsföreträdare. 
Syftet med denna studie var att undersöka i internationell arbetsterapilitteratur hur innebörden av begreppet occupation 
beskrivs samt undersöka vilket svenskt begrepp som bäst fångar innebörden i begreppet. En systematisk sökning 
efter beskrivningar av begreppet occupation i vetenskapliga artiklar genomfördes. Därefter gjordes en genomgång av 
svenska ordböcker för att undersöka den semantiska betydelsen av orden aktivitet, sysselsättning, uppgift och görande. 
Genom innehållsanalys av funna definitioner av begreppet occupation framkom det övergripande temat ”Occupation” 
är: Ett grundläggande mänskligt behov med de tre under- dimensionerna: Kännetecken, Inverkan och utfall samt 
Ett arbetsterapibegrepp. Resultatet av den semantiska analysen visade att det svenska ordet aktivitet var relaterat till 
görande med synonymer som förehavande och handlingskraft medan ordet sysselsättning var relaterat till arbete med 
synonymer som förrättning och uppdrag. Sökord: Begreppsanalys, aktivite

Aktivitet såsom nyantagna arbetsterapistuderande i Sverige beskriver det
Författare: Maria Müllersdorf, Mälardalens Högskola, Eskilstuna, Box 325, 631 05 Eskilstuna, 016-15 32 25; 
0708-200 930 E-post: maria.mullersdorf@mdh.se
Medförfattare: Ann-Britt Ivarsson, Örebro Universitet
Bakgrund: Det grundläggande antagandet i arbetsterapi är att aktivitet bidrar till människans hälsa. Denna studie är 
en av ett antal planerade studier som skall genomföras i Sverige, med det övergripande syftet att utveckla en teori 
som baserar sig på empiriska studier och för att tydliggöra olika dimensioner av aktivitet som kan vara användbart 
inom arbetsterapi. Syfte: Det specifika syftet för denna studie var att undersöka hur nyantagna arbetsterapistuderande 
uppfattade olika dimensioner av begreppet aktivitet. Metod: Grounded Theory valdes som metod. Datainsamlingen 
skedde bland nyantagna arbetsterapistuderande. Studenterna skrev spontant ned vad de uppfattade ingå i begreppet 
aktivitet. Resultat: En preliminär kärnkategori ”Vad, varför och hur om begreppet aktivitet” samt följande fem 
kategorier framkom ur analysen (1) Görande och kontexten kring aktivitet; (2) Motiv för aktivitet; (3) Tid och plats 
för aktivitet; (4) Typ av deltagande samt (5) Resultat av aktivitet. Det framkom samband mellan kategorierna motiv 
för aktivitet och resultat av aktivitet vilket konstituerar en form av förutsättning för aktivitet. De tre återstående 
kategorierna: Görande och kontexten kring aktivitet; tid och plats för aktivitet och typ av deltagande etablerade en 
form för aktivitet. Sammanfattningsvis belyste denna studie den mångfald som kan innefattas i begreppet aktivitet och 
stöder grundantagandet i arbetsterapi att aktivitet befrämjar hälsa. Nyckelord: grounded theory, mänsklig aktivitet och 
aktivitet.
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Er det mulig å være forberedt på hverdagens kaos? Ergoterapi inspirert av Brannagans 
metode
Författare: Inger Seip, Ullevål universitetssykehus, Oslo, NO, Kirkeveien 166, 0407 Oslo, +4722118724 
E-post: inger.seip@ulleval.no
Medförfattare: Malin Mongs, Ullevål Universitetssykehus
Bakgrunn I rehabilitering av pasienter med hodeskade er vi godt kjent med å bruke struktur som et hjelpemiddel til å 
få gode kartleggingssituasjoner. Pasienten kan mestre strukturerte aktiviteter i et strukturert sykehusmiljø. Vanskene 
oppstår når oppgavene blir komplekse og det stilles krav til planlegging, struktur og rekkefølge. Handlingene skal også 
organiseres i tid og det skal være en fremdrift og en ”timing”. Hjemme skal dagen fylles med innhold, personen må ta 
hensyn til egen kapasitet og samtidig til samhandling med sine nærmeste.  Hensikt Målet med dette framlegget er å 
inspirere ergoterapeuter til å åpne for å bruke aktiviteter som gir utfordringer til de executive funksjonene hos personen. 
Kan dette påvirke pasienter i en prosess hvor de frigjør seg fra strukturen i den tidlige rehabiliteringsfasen, til å mestre 
det åpne og ustrukturerte hverdagslivet? Vil dette bidra til å forberede pasienter på det dagliglivets kaos som venter 
dem?  Metode Det gis en kort innføring i en fremgangsmåte som er inspirert av Anne Brannagans ”An assessment for 
individuals with executive problems following brain injury” fra 1998. Metoden gir en bakgrunn for hvorfor og hvordan 
ergoterapeuter kan arbeide med de executive funksjoner hos personer med hodeskade. Vi belyser hvordan vi har brukt 
metoden i vår avdeling gjennom kasuistikker.  Resultat/konklusjon Dette er en metode som synes å gi gode allianser 
med pasientene. Oppgavene utformes individuelt og pasienten synes å få et eierforhold til oppgavene. Terapeuten 
flytter fokus mot de selvstendige steg personen tar i prosessen.

Värdet av Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) inom 
arbetsterapi
Författare: Anette Kjellberg, Hälsouniversitetet, Linköping, Klostergatan 49, 581 83 Linköping, 013 22 78 17 
E-post: anette.kjellberg@inr.liu.se
Medförfattare: Lena Haglund, INR, Avd Arbetsterapi, Hälsouniversitetet, Linköping
Bakgrund Ett professionellt förhållningssätt inkluderar en kritisk analys av kunskap och andra dokument som används 
i yrkesutövandet. Det är därför av vikt att värdera ICF i förhållande till paradigm och modeller inom arbetsterapi. Hur 
beskrivs tex begreppet hälsa i ICF och är det förenligt med såsom begreppet beskrivs inom arbetsterapins sfär och dess 
tillämpning i praxis. Aktuell lagstiftning inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst påverkar också yrkesutövandet och 
måste beaktas i förhållande till ICF.  Syfte Att kritiskt värdera användbarheten av ICF inom arbetsterapi  Metod Analys 
och värdering av paradigm, modeller och dokument som styr det professionella yrkesutövandet som arbetsterapeut 
i relation till ICF.  Resultat Den kritiska analysen visar att det finns problem med att tillämpa ICF i praxis. En svårighet 
gäller tex brukarorienterat arbetssätt som inte framträder lika tydligt i ICF som i arbetsterapins paradigm och modeller. 
ICF bör inte tillämpas isolerat utan övrig professionell kunskap som exempelvis Model of Human Occupation måste 
komplettera ICF i vardagens arbete. ICF ger dock arbetsterapeuten ett gott stöd vad gäller synen på hälsa och en 
uppsättning av användbara begrepp i arbetet tillsammans med klienten och i teamet.   Sökord ICF, Brukarorienterat 
arbetssätt, Paradigm

Sett ur klientens perspektiv

Client-therapist relationships and occupational outcomes in rehabilitation
Författare: Gudrun Palmadottir, University of Akureyri, IS, v / Nordurslod, 600 Akureyri, Island, (354) 460 8466 
E-post: gudrunp@unak.is
The importance of the client-therapist relationship has been recognized from the early days of occupational therapy 
practice. During the later years the concept has received increased attention, following the profession’s emphasis on 
client-centred practice. Existing evidence suggests that the client-therapist relationship is central to client’s satisfaction 
with service and related to functional outcomes. In changing health care systems with heavier workloads and ever 
increasing demands for efficiency and productivity this fundamental aspect of therapy might be at stake. The purpose 
of this study was to explore clients´ perception of the relationship they formed with their occupational therapists in 
the context of rehabilitation. Twenty clients with varied health problems were interviewed. Analysis of data revealed 
three main categories, therapist role, power, and connection, as pertaining to the characteristics of the client-therapist 
relationship. From these categories the relationship dimensions of concern, direction, fellowship, guidance, coalition, 
detachment, and rejection were identified and hierarchically arranged. The dimensions paralleled occupational therapy 
outcomes as perceived by the clients. Occupational therapists are encouraged to consider their own attitudes, needs, 
and boundaries when it comes to establishing close connections and share power with their clients. Furthermore, 
therapists must explore which form of relationship and participation each client prefers in order to establish an effective 
collaborative relationship. Keywords: client-therapist relationship, occupational outcomes, rehabilitation
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Brugernes syn på hjælpemidler
Författare: Lilly Jensen, Hjælpemiddelinstituttet, Taastrup, DK, Gregersensvej 38, 2630 Taastrup, + 45 43322210 
E-post: lje@hmi.dk
Det er vigtigt for ergoterapeuter at kende til om, hvordan borgere, der ønsker et hjælpemiddel, ser på hjælpemidler, 
eller kort sagt: hvad indeholder begrebet hjælpemiddel for den borger, der oplever at have brug for det? En sådan 
viden kan være med til at kvalificere processen med at finde velfungerende hjælpemidler til de enkelte ansøgere. 
Hjælpemiddelinstituttet gennemførte i 2005 en kvalitativ undersøgelse af 55 klagebreve sendt til de danske statsamter 
fra 33 borgere for at afdække brugernes syn på eller ”konstruktion” af hjælpemidler. Målet var at finde, hvilke elementer 
brugerne tillægger hjælpemidler og hvordan disse elementer er relateret til hinanden Der blev gennemført en deduktiv 
indholdsanalyse og en induktiv tematisk analyse af brevene. Resultaterne antyder, at for hjælpemiddelbrugerne er 
mestring af livssituationer det mest centrale element, og brugerne mener, at hjælpemidler kan styrke dette. Desuden 
mener brugerne, at hjælpemidler kan medføre Sundhedsfremme, fordi de ser ud til at bidrage til håndterbarhed, 
meningsfuldhed og forudsigelighed i hverdagslivet. Personlige aktiviteter og deltagelsesaspekter er også vigtige 
elementer i brugernes syn på hjælpemidler. Derfor burde hjælpemidler til alle slags hverdagsaktiviteter og livssituationer 
kunne bevilliges, så borgernes livskvalitet kan bevares. Det kan fx dreje sig om hjælpemidler til fritidsaktiviteter og sociale 
deltagelsesaspekter samt til selvrealisering og samvær. Resultaterne antyder desuden, at brugen af et hjælpemiddel også 
er et spørgsmål om rolle og identitet. Derfor bør hjælpemiddelformidlingen have ekstra fokus på sociale og psykologiske 
faktorer som fx roller, værdighed og frihed.

Brukarlösningar ger egenmakt – en databas av och för personer med ryggmärgsskada
Författare: Dorothee Riedel-Ratzka, Karolinska universitetssjukhuset, Solna, Rehab Station Stockholm, 169 89 Stockholm, 
08-555 44 283 E-post: dorothee.riedel@spinalis.se
Medförfattare: Elisabeth Lagerkrans, Stiftelse Spinalis, rehab Station Stockholm, 16989 Stockholm
Bakgrund: Lämpliga hjälpmedel och anpassningen av bostaden är en viktig del av rehabilitering av personer med 
ryggmärgsskada och avgörande för en bra livskvalitet. Många personer med ryggmärgsskada har blivit experter på 
sitt funktionshinder. Många är mycket uppfinningsrika och påhittiga när det gäller hjälpmedel, anpassningar och 
personliga tillvägagångssätt som underlättar vardagen. De använder tekniska hjälpmedel eller standardprodukter på 
sitt individuella sätt, modifierar de till sina egna behov eller uppfinner helt nya egna hjälpmedel. Ofta utvecklas dessa 
individuella lösningar också i samarbete mellan användarna och arbetsterapeuter.  Syfte: Att inventera och dokumentera 
befintliga hjälpmedel och individuella lösningar i en databas. Därmed kan personer med ryggmärgsskada ser hur andra 
personer i liknande situation klarar sin vardag. De kan skaffa sig förebilder, få intresse att själv utveckla egna lösningar 
och se på sig själv och andra personer med funktionshinder som experter som tar eget ansvar. Arbetsterapeuter får ett 
verktyg för erfarenhetsutbyte och diskussion.  Metod: - Förstudie med syftet att utveckla en databas, som kan fyllas 
med tips och idéer - Sprida informationen om databasen för att hitta personer som har egna lösningar - Dokumentera 
dessa lösningar - Marknadsföra hemsidan  Resultat: Resultatet är ’Spinalistips - En databas av och för personer med 
ryggmärgsskada, för anhöriga och rehabiliteringspersonal’, se www.spinalis.se/tips. Databasen finns på nätet sedan 
april i år och kompletteras kontiunuerligt. Databasen drivs i projektform av Stiftelsen Spinalis med medel från Allmänna 
Arvsfonden.  Sökord: Hjälpmedel, anpassningar, ryggmärgsskada

Viktiga behandlingsresultat utifrån RA patienters perspektiv - kopplade till ICF
Författare: Ulla Nordenskiöld, Göteborgs universitet, Guldhedsgatan 19, 413 45 Göteborg, 031- 342 24 14 
E-post: ulla.nordenskiold@medfak.gu.se
Medförfattare: Monica Ahlmen, Reumatologiska avd Sahlgrenska universitetssjukhuset 413 45 Göteborg
Syften: Att identifiera viktiga resultat av behandling, nöjdhet/missnöjdhet ur pat. perspektiv och analysera om 
patientuppfattningarna kan kopplas till ICF. Metod: Tre intervjufrågor i focusgrupper användes där 25 pat. med 
reumatoid artrit (16 kvinnor) deltog, medelålder 55(32-77). Resultat: Patienternas tankar och känslor om de viktigaste 
behandlingarna och om dessa fungerar indelades i teman: Normalt liv, Funktionsförmåga, Oberoende/Välbefinnande 
”att kunna leva det liv jag levde förut”, ”minskad smärta, stelhet och trötthet”, ”klara dagliga aktiviteter för mig och 
min familj, kunna arbeta och ha ett aktivt socialt liv” fanns bland svaren. Nöjd/missnöjd med en beh. def. som: Nytta av 
beh., Kommunikation med personalen, Ta eget ansvar och resurser/tillgänglighet till reumavården. Detta inkl.: ”började 
notera förbättring efter tre månader”, ”om kommunikationen inte fungerar då fungerar heller inte behandlingen”, ”bli 
accepterad som expert på att leva med RA” och ”blev tidigt remitterad till reumatolog kunde använda alla resurserna”. 
Det var möjligt att koda patientuppfattningarna till ICF:s komponenter kroppsfunktioner, aktiviter/delaktighet och 
omgivningsfaktorer. Uppfattningarna var relaterade till smärta och trötthet, intresse av att klara dagliga aktiviteter, 
uppehålla ömsesidig kommunikation med rehabpersonal, att ha tillgång till expertbeh. på reumatologavd. och bli 
accepterad som expert på att leva med artrit. Konklusion: Patientuppfattningar kunde kodas till ICF. Detta belyser att 
både pat. hälsokondition och den fysiska och sociala kontext i vilken de lever identifierades. Kommunikation mellan 
personer med funktionshinder och hälsopers. är ett av syftena med ICF.
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Utvärdering av en ny klientcentrerad ADL-intervention efter stroke. En RCT-pilot studie
Författare: Susanne Guidetti, Karolinska universitetssjukhuset, Solna 
En pilotstudie startade i augusti 2006 av en ny klientcentrerad ADL-intervention för personer med stroke som syftar till att 
förbättra patientens självständighet i ADL. Interventionen förväntas leda till en förbättrad funktion i vardagens aktiviteter 
samt att närståendes upplevelse av belastning och ofrihet i vardagens aktiviteter minskar. Syftet är att undersöka design, 
metod och beräkna urvalsgrupp inför genomförandet av en större randomiserad kontrollerad studie (RCT) som syftar 
till att utvärdera effekten av en ny klientcentrerad ADL-intervention efter stroke. Deltagarna (n=20) randomiserats in i 
en interventionsgrupp (IG) och deltar i en ny klientcentrerad ADL-intervention (10 tillfällen x 45 min, 1-2 veckor efter 
insjuknandet) genomförd av arbetsterapeuter från tre rehabiliteringskliniker och som genomgått en 5-dagars kurs. 
Interventionsprogrammet är baserat på våra tidigare studier, annan aktuell forskning inom området samt utvecklat 
med Pacipatory Action Research. Patienterna (n=20) i kontrollgruppen (KG) erhåller sk konventionell ADL-träning 
vilket innebär en variation (omfattning/metodik) i enlighet med praxis och arbetsterapeuternas beprövade erfarenhet. 
Alla deltagare bedöms före/efter ADL-intervention samt 3, 6,12 månader efter insjuknandet i stroke (patienter och 
närstående). Ett flertal standardiserade instrument används för att undersöka patienternas självständighet i ADL, funktion 
i vardagslivet samt närståendes upplevelse av depresion, börda i vardagen samt patienters och närståendes upplevelse 
av livstillfredsställelse. Resultatet förväntas ligga till grund för genomförandet av en RCT-studie samt utvecklingen av en 
evidensbaserad modell för rehabilitering.

Anerkender ergoterapeuten i socialpsykiatrien brugeren som en samarbejdspartner?
Författare: Pia Even Hansen, JCVU, Risskov, DK, Skejbyvej 15, 8240 Risskov, Danmark, 86211188 E-post: jcvu@dk
Ergoterapeuter taler om klientcentrering, når de planlægger at løse hverdagslivets problemer med sindslidende. 
Sindslidende taler om mangelnde respekt og anerkendelse fra behandlerne inden for psykiatrien. Dette paradoks danner 
baggrund for et litteraturstudie i min afsluttende opgave på studiet: Master i Humanistisk Sundhedsvidenskab og 
praksisudvikling fra Århus Universitet i Danmark i februar 2006. Under temaet: Tænke kritisk men handle traditionelt, 
tager jeg udgangspunkt i ergoterapeutiske undersøgelser, som viser, at ergoterapeuter arbejder ud fra et klientcentreret 
perspektiv. Ergoterapi tilbyder former for behandling, hvor der lægges op til et samarbejde med sindslidende som 
aktive handlende og ansvarlige mennesker og ikke som passiviserende og umyndiggjorte patienter. Nye undersøgelser 
viser dog, at sindlidende ikke altid får den hjælp, de beder om. Derfor kan det give mening at se kritisk på relationen 
i samarbejdet mellem ergoterapeut og sindslidende. Kan den forklare en manglende anerkendelse af sindslidende? Til 
det formål har jeg valgt se på begrebet: Anerkendelse ud fra den tyske socialfilosof Axel Honneths ide om anerkendelse. 
Honneth belyser anerkendelse ud fra betydningen: Opbygning af den menneskelige identitet og tilsvarende nedbrydning 
af den menneskelige identitet, hvis anerkendelse ikke er tilstede. Udover betydning for den menneskelige identitet 
påpeger Honneth, at anerkendelse tillige rummer en forklaring på, hvorfor sociale konfklifter opstår: Nemlig i kampen 
om anerkendelse. Med denne indsigt i begrebet anerkendelse diskuteres i min opgave vigtigheden i at få filosofien ind 
i hverdagen, når ergterapeuter skal kritisk på eget arbejde

Creativity and subjective experiences of well being in everyday life of people with 
advanced cancer
Författare: Karen la Cour, CVU-Syd Næstved, DK, Parkvej 190, 4700 Næstved, +4521481044 
E-post: karen.lacour@cvusyd.dk
Medförfattare: Helle Johannessen, Institute of Public Health, Research unit Health, Man and Society, University of 
Southern Denmark, Staffan Josephsson, Karolinska Institute, Department of Neurobiology, Health Science & Society, 
Division of Occupational Therapy, Stockholm, Sweden.
Background: Research on creativity as a mean for people with advanced cancer has primarily been conducted in 
institutional settings and there is little knowledge about the potentials of creativity in everyday life. As increasing numbers 
of people with advanced cancer live at home for as long as possible towards the end of life it raises a need for research 
based on theses peoples own perspective of the demands and challenges in everyday life with severe illness. Objectives: 
The aim of this study was to describe the occupations that comprise the everyday life of people with advanced cancer 
and to understand how creativity is experienced and relates to subjective well-being in daily life. Methods: Persons with 
advanced cancer are sampled from an oncological out-patient department. The Time Geographical Method (TGM) 
which includes a structured self-completed diary is used to collect data in conjunction with qualitative interviews and 
participant observations. For data analysis a descriptive statistics programme developed for the TGM (1) is used to expose 
patterns of daily occupations. Qualitative analysis of the data from the diaries, interviews and participant observations is 
conducted using a constant comparative approach. To date 30 participants, 15 women and 15 men have written a diary 
for 1-3 days in total 78 days. Results: The result of this study indicate creativity as a key capacity for creating meaning 
and content in remaining life for people facing imminent death. The study expands to contemporary understandings of 
creativity from an occupational perspective. Key words: Creativity, Advanced cancer, Everyday life
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The impact of COPM on ADL after spinal fusion. A prospective randomized clinical 
study
Författare: Lisa Østergaard, University Hospital of Aarhus, DK, Nørrebrogade 44 Byg. 3, 1., 8000 Århus C, DK, 
+0045 89492210 E-post: lgreg@as.aaa.dk
Background: The activity level of patients, who have undergone a lumbar spinal fusion, has only been examined in 
a few studies. These studies solely refer to ADL carried out at least two years after surgery, and none of them have 
examined use of the COPM. The aim of the present study was to examine COPM’s impact on: 1. Defining the ADL 
problems most important to the patients, 2. The number of defined ADL problems, treatment goals and plans of 
action, 3. The patients’ evaluation of their ADL performance during the post-discharge period, and their satisfaction 
with this performance, 4 The patients’ satisfaction with their post-discharge interview with the occupational therapist. 
Method: From September 15, 2003, through June 15, 2004, a total of 87 patients who had undergone a lumbar spinal 
fusion caused by degenerative diseases, were randomly assigned either to an experimental group, in which the COPM 
was used, or to a standard treatment group. Results: The use of COPM was found to identify the ADL problems most 
important to the patients within self-care, household work and work outside the home (p<0.05). Furthermore, by using 
COPM, more ADL problems were defined (p<0.05), and within more categories of ADL (p<000.1). Additionally, more 
treatment goals (p<000.1) and plans of action (p<0.05) were defined within the experimental group. Use of COPM 
did not influence the patients’ satisfaction with their post-discharge interview (p>0.05). Similarly, COPM caused no 
significant difference in neither the patients’ evaluation of ADL performance during the post-discharge period, nor in 
their satisfaction with this performance (p>0.05). Key words: COPM, Spine, ADL

Upplevelser av vardagen i det svenska samhället hos immigranter med funktionshinder 
efter polio
Författare: Tavares Iolanda, Göteborgs universitet, Guldhedsgatan-19, 3 vån, 413 45 Göteborg, 031-342 33 44 
E-post: iolanda.santos-tavares@vgregion.se
Medförfattare: Anna - Lisa Thorén Jönsson, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Bakgrund: Global migration har inneburit förändrad befolkningssammansättning. Sverige är nu ett mångkulturellt 
land vilket ställer krav på samhällets bemötande. Personer med utländskbakgrund har sämre hälsa än svenskar och 
att ha funktionshinder beskrivs ge en särskild utsatthet. Bland personer som har haft polio finns idag ett ökande 
antal immigranter. Syfte: Att beskriva hur immigranter med sena effekter efter polio, upplever vardagen i det svenska 
samhället utifrån möjligheter till delaktighet i dagliga aktiviteter. Metod: Kvalitativ analys av intervjuer med tolv personer 
(20-42 år) från Afrikas horn och med sena effekter efter polio. Resultat: Upplevelser av delaktighet i vardagliga aktiviteter 
präglas av sociala sammanhang som personerna lever i. Detta sker inom privat och offentlig sfär med upplevelser av 
såväl gemenskap som utanförskap. Inom den privata sfären framkommer att delaktighet i aktiviteter gynnas av roll-, 
släkt-, kultur- och invandrargemenskap samt en gemenskap med andra med funktionshinder. Inom den offentliga 
sfären dominerar kontakt med myndigheter, där vägledning om samhällsservice kan hjälpa personer att övervinna 
begränsningar i vardagen, men kontakterna präglas även av okunskap, misstro och låga förväntningar som leder till 
begränsad delaktighet och känsla av underläge. Sammanfattning: Möten i den sociala miljön är betydelsefulla för 
upplevelser av gemenskap och delaktighet i vardagliga aktiviteter och tillgången till förvärvsarbete poängteras. Vikten av 
information, vägledning i svenskt samhällssystem och dess strukturella villkor framkommer. Sökord: dagliga aktiviteter, 
bemötande, invandrarskap

Aktivitetsønsker for ældre mænd fra etniske minoriteter
Författare: Janna Sylvestersen, JCVU, Risskov, DK, Skejbyvej 15, 8240 Risskov, 86211188 E-post: jas@jcvu.dk
Medförfattare: Ane Andersen, JCVU-Ergoterapeutuddannelsen
Man ved i Danmark meget lidt om ældre mænds ønsker og behov for aktiverende og forebyggende indsatser. En 
ny undersøgelse viser at etniske danske mænd i 50-60 års alderen gerne vil lave aktiviteter der ligner arbejdslivet: 
værkstedsaktiviteter, aktiviteter der giver indflydelse og mandlige sports- og motionsformer med konkurrencer, og 
flere mandlige aktivitetsfællesskaber. Formålet med vores projekt er: - dokumentere viden om etniske ældre mænds 
aktivitetsønsker med henblik på formidling til ergoterapeuter og interesserede organisationer for etniske minoriteter 
- afprøve KAWA-modellens forståelse af et vestligt og et østligt perspektiv i forhold til etniske ældre mænd  Metode: 
Litteraturstudie Casestudier på baggrund af ca. 15 kvalitative interviews med udgangspunkt i bl.a. OPHI-II og feltstudier. 
Analysen foregår ved kodning og katagorisering.

Äldres vardag

De allra äldstas görande i vardagen
Författare: Åsa Larsson, Linköpings universitet, Norrköping, Tema Äldre och åldrande, ISV, 601 74 Norrköping, 
011 - 36 33 92 E-post: asala@isv.liu.se
Medförfattare: Lena Haglund, Avdelningen för arbetsterapi, Linköpings universitet, Jan-Erik Hagberg, Tema Äldre och 
åldrande, Linköpings universitet
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Bakgrund: De allra äldsta (85+) är den grupp av äldre som ökar snabbast i de flesta västerländska länder idag. I Sverige 
är den ledande principen för äldre politiken att äldre personer skall kunna leva oberoende med hög livskvalitet. Ett av 
de viktigaste medlen för att nå detta är den s.k. kvarboendeprincipen där äldre ska ges möjlighet att bo kvar i sina egna 
hem så länge som möjligt. Vid vård och omsorgsbehov ska detta erbjudas i det egna hemmet. Ny teknik förväntas 
medföra ökade möjligheter till oberoende, delaktighet och personlig utveckling samt bidra till ökad trygghet och 
mobilitet för de äldre. Kunskap saknas om hur äldre i eget boende påverkas av teknikutvecklingen i samhället vilket på 
olika vis kan påverka det dagliga görandet. Inom äldreforskningen är det vanligare med studier inom olika institutioner 
eller vårdformer och om sjukdomar och funktionsnedsättningar som bidrar till beroende än studier som beskriver hur 
hemmaboende äldre lever sina dagliga liv. För att bättre förstå de val de äldsta gör behövs forskningsgrundad kunskap 
om hur deras vardagliga liv kan te sig och hur de upplever det. Syfte: att dokumentera det vardagliga livet för de 
allra äldsta så som de själva beskriver det och analysera deras görande, sociala kontakter och vardagsteknik. Metod: 
Kvalitativa intervjuer och observationer har genomförts med arton personer, 85 år och äldre, alla boende i eget boende. 
Tre möten med varje informant har genomförts; två konversationsliknande intervjuer samt en deltagande observation 
där görandet i vardagen observerades. Resultat: Databearbetning med kvalitativ metod pågår, resultatet presenteras vid 
kongressen. Sökord: Äldre, görande, vardagsteknik

Att utvärdera balans i aktivitetsengagemang
Författare: Ingeborg Nilsson, Umeå universitet, Vårdvetarhuset, 901 87 Umeå, 090-786 9811 
E-post: ingeborg.nilsson@occupther.umu.se
Medförfattare: Anne G. Fisher, Umeå Universitet, Inst för Samhällsmedicin & Rehabilitering, Arbetsterapi, Britta Löfgren, 
Umeå Universitet, Inst för Samhällsmedicin & Rehabilitering, Arbetsterapi
Bakgrund: Inom arbetsterapi är ett grundantagande att det finns en relation mellan en persons välmående eller hälsa och 
balans i engagemang i aktiviteter. Detta antagande, om balans och hälsa, är något arbetsterapeuter ofta diskuterar och 
det belyses frekvent i litteraturen. Det är dock mindre känt hur denna balans konkret kan mätas och utvärderas. Syftet 
med studien var att belysa aktuell forskning inom området att mäta balans i aktivitetsengagemang och att beskriva hur 
balans i aktivitetsengagemang kan mätas med hjälp av modern test-teori. Metod: Genom en litteraturundersökning 
i området skall forskningsläget beskrivas. Med hjälp av material från en populationsstudie omfattande de allra äldsta 
(Umeå 85+ studien), kommer metoder att mäta balans i aktivitetsengagemang att belysas. I samband med hembesök 
och intervjuer hos personer 85 år och äldre (n= ca 220) i stads- och inlandskommuner i Norrland kommer material att 
inhämtas om de allra äldstas engagemang i aktiviteter i dagliga livet och fritidsaktiviteteter. Instrumenten som används 
är ADL-taxonomin samt MNPS intressechecklista. Materialet kommer vidare att bearbetats med hjälp av Rasch analys 
och sedan traditionell parametrisk statistik. Balansen i aktivitetsengagemang kommer att studeras närmare genom 
förhållandet mellan personers motivation och utförandet. Resultat: Förväntade resultat av studien kan vara metoder som 
arbetsterapeuter kan använda för att på ett tillförlitligt sätt skaffa sig kunskaper om en klients balans i sitt engagemang 
i aktiviteter. Vidare kan studien ge svar på vilken kunskap som saknas inom området. Sökord: engagemang, utvärdera, 
äldre

Hukommelsesvurdering hos eldre – er Rivermead Behavioural Memory Test (RBMT) 
egnet?
Författare: Ragna I. Gjone, Ullevål Universitetssykehus, Oslo, NO, Kirkeveien 166, 0407 Oslo, +4722118754 
E-post: RagnaIngeborg.Gjone@ulleval.no
Medförfattare: Thea C. Knudsen, Ullevål universitetssykehus, Camilla Nadheim, Aker universitetssykehus, Turid 
Axelsen, Aker universitetssykehus, Knut Engedal, Ullevål universitetssykehus, universitetsenheten, Unni Sveen, Ullevål 
universitetssykehus, universitetsenheten
Bakgrunn/hensikt RBMT ble utviklet for å kartlegge hukommelsesvansker slik de kan arte seg i hverdagen. I Norge 
anvendes den av ergoterapeuter ved Universitetssykehusene Aker og Ullevål som en del av den kognitive utredningen. 
Det finnes lite forskning rundt testens egnethet i forhold til utredning av demens/kognitiv svikt. RBMT deler scoreskalaen 
inn i 4. Vi opplever at mange faller innenfor de to laveste kategoriene (moderate/alvorlige hukommelsesvansker), mens 
dette ikke synes å stemme med annen informasjon. Vi ser nærmere på cut-off i forhold til geriatriske pasienter. Egner 
testen seg til utredning av hukommelsessvikt hos eldre, er den reliabel og valid?  Metode Reliabilitetsstudien skal 
inkludere 30 pasienter og valideringsstudien inkluderer 80 pasienter ved geriatriske avdelinger. Pasientene er mellom 65 
og 95 år, har en MMS score på minst 15 og har ulike diagnoser. Pasientene ble vurdert av tverrfaglig team på posten 
som tok stilling til om det forelå kognitiv svikt, lege vurderte demensdiagnose. Resultatet på RBMT ble vurdert mot 
følgende; demenssykdom, MCI eller ingen demenssykdom.  Resultat/konklusjon Vi vil presentere valideringsstudien 
med en drøfting av om testen er egnet til vurdering av eldres hukommelse og som bidrag til å stille demensdiagnose. 
Analyseresultater av testens sensitivitet og spesifisitet blir presentert. Med den originale cut-off viste det seg at testen 
ga lav spesifisitet og dermed fanget opp mange falske positive. Vi gir en anbefaling for cut-off som gir en akseptabel 
sensitivitet og spesifisitet i forhold til diagnosen demens/ingen demens. Testen egner seg som et bidrag i demensutredning 
og gir nyttig informasjon for planlegging
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Äldre och färdtjänstberättigade personers resor i tätorter
Författare: Gunilla Carlsson, Vårdalinstitutet och Lunds universitet, Box 157, 221 00 Lund, 046-222 19 96 
E-post: gunilla.carlsson@med.lu.se
Medförfattare: Agneta Ståhl, Inst f teknik och samhälle. LTH
Många aktiviteter i vardagen förutsätter resor av något slag och för att personer med begränsad funktionell kapacitet 
ska kunna delta, är det viktigt med tillgängliga transportsystem. Trots att traditionell kollektivtrafik utvecklats och 
tillgängligheten ökat under senare år, är det fortfarande svårt för äldre personer och personer med funktionsnedsättningar 
att resa med denna trafik. Parallellt med utvecklingen i den traditionella kollektivtrafiken har nya transportsystem 
introducerats för att bättre möta svaga gruppers behov. Servicelinje- och flextrafik är två sådana system. Syftet med denna 
studie var att undersöka resandet bland äldre och färdtjänstberättigade personer i områden med servicelinje- respektive 
flextrafik. Ca 2000 personer som var 75 år eller äldre, samt ca 1000 färdtjänstberättigade personer besvarade enkäten 
i studien. Analyserna visade att andelen äldre personer som reste med servicelinjetrafik var högre än de som reste med 
flextrafik. Denna skillnad återfanns inte bland de färdtjänstberättigade personerna. Däremot reste färdtjänstberättigade 
personer oftare med flextrafik än med servicelinjetrafik. Både äldre och färdtjänstberättigade personer använde även 
andra transportalternativ i hög grad, men framför allt var äldre personer ute oftare oavsett om de bodde i servicelinje- 
eller flextrafik områden. Generellt sett tycks servicelinjetrafiken möta äldre personers behov bättre, medan flextrafiken 
tycks ha bättre förutsättningar att möta färdtjänstberättigade personers behov. Sökord: Förflyttning, kollektivtrafik, 
transport

Hjälpmedel - en motsägelsefull realitet i äldre personers vardagsliv
Författare: Greta Häggblom Kronlöf, Göteborgs universitet, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Mölndal S3, 
431 80 Mölndal, - E-post: greta.haggblom-kronlof@pp.inet.fi
Medförfattare: Ulla Sonn, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet, Avd f samhällsmedicin och folkhälsa/
Geriatrik och Institutionen för arbetsterapi och fysioterapi.
Bakgrund: Användning av och användarens erfarenheter av hjälpmedel är två viktiga aspekter för att klara av vardagens 
sysslor för många äldre personer. Hjälpmedel benämns ibland för hälsoteknik, vilket visar på betydelse av hjälpmedel 
som en upprätthållande faktor av den äldre befolkningens hälsa. Detta förutsätter att hjälpmedlen fungerar optimalt 
och fyller sin funktion hos användaren. Syfte med studien var att i en generell befolkning undersöka äldres användning 
och erfarenhet av hjälpmedel i vardagliga sysslor. Metod: I en populationsstudien H70, undersöktes hemmaboende 86-
åringar (n=205) i en tvärsnittsstudie samt retrospektivt longitudinellt mellan 76-86 år. Förekomst av samt erfarenheter 
från användning av hjälpmedel studerades. Data insamlades genom strukturerade och öppna frågor vid ett hembesök. 
Data bearbetades dels med beskrivande statistik och kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Bland 86 åringar var 70 % 
hjälpmedelsbrukare, fler kvinnor än män. Flest personer använde hjälpmedel vid förflyttning (61%) och vid skötsel av 
hygien (54%). Longitudinellt var andelen nya hjälpmedelsbrukare 34%, 5% före detta brukare, 34 % brukare både vid 
76 och 86 år. Fördelen med hjälpmedel var främst upplevelsen av trygghet i det man gjorde samt mindre ansträngning i 
utförandet. Att vara användare upplevdes ofta som motsägelsefullt genom personliga, praktiska och sociala erfarenheter. 
Studien visar att hjälpmedel är en realitet i de flesta äldre personers vardag. Användarens motsägelsefulla erfarenheter 
bör ge arbetsterapeuten viktiga utgångspunkter för intervention och ökad förståelse av meningen och värdet av att 
använda hjälpmedel. Sökord: Äldre, erfarenheter, hjälpmedel

Hvordan influerer omgivelsene inn på eldres mulighet for deltakelse? - eldres 
erfaringer
Författare: Kjersti Vik, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Trondheim, NO, Ranheimsveien 10, 7005 Trondheim, 73559000 
E-post: Kjersti.Vik@hist.no
Medförfattare: Margareta Lilja, Karolinska Institutet, Louise Nygard, Karolinska Instituet
Deltakelse i samfunnet har vært et mål for rehabiliteringstjenester og ergoterapi i flere tiår. Til tross for dette viser det 
seg at mennesker med funksjonshemming har mindre mulighet til samfunns deltakelse enn andre. Omgivelsesmessige 
forhold er blitt framholdt som en hovedgrunn som hindrer deltakelse. Forskning relatert til funksjonshemming og 
deltakelse har i stor grad vært knyttet til yngre mennesker med en funksjonshemming. Forskning om eldre og omgivelser 
har hatt fokus på fysiske omgivelser i og i nærheten av hjemmet ofte med vekt på mestring av ADL og ikke med et 
deltakelses perspektiv.  Målet med studie var å identifisere hvordan eldre som har mottatt rehabiliteringstjeneste vurdere 
hvordan omgivelsesfaktorer innvirker for deres mulighet for deltakelse  Respondentene var totalpopulasjonen av eldre 
personer over 65 år som hadde fått hjemmebasert rehabilitering i Trondheim i 2001-2002. Respondentene ble intervjuet 
hjemme med ”Measure of the Quality of the Environments” (MQE) som baserer seg på ICF, og tar for seg sosiale, 
holdningsmessige og fysiske omgivelser  Denne populasjonen eldre erfarte at det var få omgivelsesmessige faktorer 
innvirket på deres mulige for deltakelse, videre at få omgivelsesmessige forhold ble vurdert som negative. Disse funnene 
står i motsetning til forskning basert på fra yngre personer med funksjonshemming noe som kan tyde på yngre og eldre 
har ulik vurdering av omgivelsesmessige forhold som virker inn på deltakelse. Faktorer de eldre vurderte som positive 
var sosialt nettverk, helse og sosial systemet og service fra butikk og handlestand, samt tilrettelagt hjem og tekniske 
hjelpemidler.   Omgivelser, deltakelse, rehabiliter
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”Gråboprojektet” - ett förbättrat rehabiliterande synsätt inom särskilt boende
Författare: Anna Malkan Nelson, Gotlands kommun, Visby, Brömsebroväg 8, 621 84 Visby, 0498-269947
E-post: anna.nelson@hsf.gotland.se
På Gotland har social- och omsorgsförvaltningen intentionen att arbetssättet inom äldreomsorgen ska präglas av ett 
rehabiliterande synsätt. Då man önskade förbättra detta bestämdes att en riktad satsning skulle göras inom ramen för 
särskilt boende. En arbetsterapeut och en sjukgymnast fick uppdraget att under två år arbeta med detta i projektform.  
Syfte Att skapa ett särskilt boende som präglas av ett rehabiliterande synsätt. Mål Att hitta ett framgångsrikt arbetssätt 
som kan överföras till andra särskilda boenden.  Metod: datainsamling utifrån följande punkter: - vårdtyngd - 
hjälpmedelskostnader - fallfrekvens - statistik - nuvarande bland kompetens bland personalen i rehabfrågor - forum för 
samarbete i dag - system för rehabombud - rutiner kring rehabfrågor.  Resultat Minskade hemtjänsttimmar, minskade 
hjälpmedelskostnader och ökad kunskap hos baspersonal kring rehabfrågor är några av resultaten när det tvååriga 
projektet utvärderades. Framgångsfaktorer som lyftes fram av baspersonalen i fokusintervjuer i utvärderingsskedet av 
detta projekt var: - närheten till arbetsterapeut och sjukgymnast, vardagliga kontakter, ny kontaktväg mellan baspersonal 
och rehabpersonal, rätt hjälpmedel, stöd och handledning samt uppföljningar. Projektets utvärdering innehåller även 
en slutsatsdel innehållande framgångsfaktorer för att ett boende skall präglas av ett rehabiliterande synsätt samt 
framgångsfaktorer vad gäller arbetsterapeutens roll som handledare av baspersonal.  Sökord: rehabiliterande synsätt, 
handledning, särskilt boende.

”I am not THAT old” - experiences of thriving and threat in a senior centre
Författare: Anne Lund, Oslo University College, NO, Postbx 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo, +47 22452852 
E-post: Anne.Lund@hf.hio.no
The objective of this study was to explore how the senior users experience being at a senior centre. The method used, 
is participant observation at a senior centre in Norway. A phenomenological life world approach where the senior 
users’ lived experiences, are seriously explored in the context of our consumer society with focus on youthfulness and 
fitness. The results contribute to an understanding of the senior users’ experiences while being at the senior centre. 
These experiences may be placed in a tension between thriving and threat. Thriving deals with the sense of community 
and belonging, social network, rhythm and continuity, nice food, dependency, social credit “to feel useful” and “to 
have something to do”. Threats are elicited in topics such as preconceptions of the centre as a place for old and sick 
people. Some experiences pay attention to the deficits of others directed towards external signs of ageing. The users’ 
experiences deal with distancing processes from those they perceive as more frail than themselves, ageing as palpably 
inevitable and the meaning of maintenance of youthfulness. The phenomenon “ageism” seems to be maintained 
which might be considered as stigmatizing of older people in the society. The study is a contribution to the discussion of 
what kind of views and attitudes towards older people that exist in current literature, in the media and amongst older 
people themselves. Another discussion is how older people contribute maintaining these views themselves. Further 
considerations are how to create “meeting points” in the future with focus on the prevention of “ageism”, social 
isolation and loneliness. SENIOR CENTRE, AGEISM

Vardagsliv och demens

Activities of daily living - variation in the interpretation of the concept
Författare: Tuula Hurnasti, Stakes Helsingfors, FI, Box 220, 00531 Helsingfors, +358939672107 
E-post: tuula.hurnasti@stakes.fi
Background According to the Finnish Decree on Medical Rehabilitation, assistive devices in medical rehabilitation 
are devices which persons with disabilities necessarily need in their daily life activities. A more detailed definition of 
assistive devices in health care does not exist. The interpretation of the activities of daily living-concept is thus crucial 
for provision of assistive devices in Finnish health care.  Objective The aim of the study was to investigate how Finnish 
medical rehabilitation personnel (doctors, physiotherapists, occupational therapists and speech therapists) interpret the 
concept of activities of daily living (ADL) in the Decree on Medical Rehabilitation.  Method The data of the study were 
collected with Finnish- and Swedish-language questionnaires created for this study. The data were analyzed statistically 
counting frequencies and by examining statistical dependencies between the answers of medical doctors, occupational 
therapists, physiotherapists and speech therapists and between provinces.  Results The study show that amongst the 
Finnish rehabilitation personnel the interpretation of the concept of ADL differs. Statistically significant differences 
were found both between individuals and between professional groups, but not between different geographical areas. 
Different understanding of the ADL concept may be one of the reasons why there are differences in provision of assistive 
devices in Finnish health care.  Keywords: assistive technology, ADL, medical rehabilitation
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Brug af kognitive hjælpemidler i hverdagen hos mennesker med demenssymptomer
Författare: Ingela Månsson, Hjälpmedelsinstitutet, Vällingby, Box 510, 162 15 Vällingby, 08-620 18 17 
E-post: ingela.mansson@hi.se
Medförfattare: Lilly Jensen, Hjaelpemiddelinstituttet, Gregersensvej 38, 2630 Taastrup, Danmark, Torhild Holthe, 
Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens., Tuula Hurnasti, Stakes, Berglind Indriðadóttir, LSH – Landakoti.
Nordiske Udviklingscentret for Handicaphjälpmedel (NUH) og række nordiske institutioner inden for hjælpemiddel- 
og demensområdet gennemfører denne undersøgelse om demente menneskers brug af kognitive hjælpemidler. 
Projektets navn er Demens og Teknik i Norden. Målet med undersøgelsen er at få viden om brug af hjælpemidler 
samt om hvilke forhold, der er vigtige at tage højde for i formidlingsprocessen vedrørende mennesker med kognitive 
funktionsnedsættelser forårsaget af demens. Formålet er på længere sigt at kunne kvalificere ergoterapeuters arbejde 
med at formidle og implementere hjælpemidler inden for demensområdet. I projektets interviewes ca. 25 personer 
med demenssymptomer, deres pårørende samt hjælpemiddelformidlere om deres erfaringer med behovsanalyse, 
implementering og brug af kognitive hjælpemidler. Resultatet af undersøgelsen bliver præsenteret som casebeskrivelser 
sammen med en sammenfatning af en kvalitativ tematisk analyse af indholdet i casene. Det tilstræbes, at sammenfatningen 
bliver formuleret som pejlepunkter for formidling af kognitive hjælpemidler til mennesker med demens. Undersøgelsen 
er startet maj 2006 og afsluttes januar 2008. I april 2007 kan undersøgelsens opbygning og planlægning præsenteres, 
samt foreløbige resultater fra de indsamlede data.

Nya doktorers forskning

Daglig sysselsättning hos psykiskt störda lagöverträdare i Sverige
Författare: Helena Lindstedt, Uppsala universitet, Dag Hammarskjöldsväg 10 b, 75183 Uppsala, 018 4717697 
E-post: helena.lindstedt@pubcare.uu.se
I Sverige finns c:a 1000 psykiskt störda lagöverträdare (PSL) med problem att leva samhällsliv. Syftet var att undersöka 
PSLs dagliga sysselsättning definierad som aktivitetsutförande (AU) och socialt deltagande (SD) med beskrivande, 
jämförande och longitudinell design. Metod: 74 konsekutivt rekryterade manliga PSL besöktes på rättspsykiatriska 
sjukhus för datainsamling. Bedömningsinstrument: Capability to Perform Daily Occupations, Self-Efficacy Scale, 
Importance scale, Allen Cognitive Level Screen, Interview Schedule for Social Interaction, Manchester Short Assessment 
of Quality of Life, Psykosociala Problem Relaterade till Livsomständigheter, Global Funktionsskattningsskala, bedömning 
enligt Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och Karolinska Scales of Personality. Resultatet antyder att 
PSL hade motsägelsefulla problem avseende AU och SD och låg insikt om AU problem. PSL och professionella hade 
olika uppfattningar om PSLs AU och SD. PSL med schizofreni, missbrukare och PSL med psykopatiska personlighetsdrag 
skiljde sig från övriga grupper avseende AU och SD. Låg socialisation, hög ångest och psykopatiska personlighetsdrag 
påverkade AU och SD. Efter ett år var 60 % av gruppen (n=36) ännu intagna och 40 % i öppenvård. De var då 
mer nöjda med AU och SD, 1 PSL värderade dagliga aktiviteter högre och 5 rapporterade mer socialt deltagande. 
Trots metodologiska svagheter (stort bortfall) kan avhandlingens unika resultat beaktas. Avslutningsvis kan sägas att 
vårdperioder längre än ett år, fokusering på daglig sysselsättning och individuellt stöd är nödvändigt för överflyttning till 
samhället för denna grupp. Rättspsykiatri, aktivitetsutförande, deltagande

Hälsa och arbetsvillkor bland lågutbildade kvinnor
Författare: Raymond Dahlberg, Karolinska Institutet, Solna, Studentplan 1, Hus A, 831 40 Östersund, 063-55 13 12 
E-post: raymond.dahlberg@arbetslivsinstitutet.se
Syftet med detta avhandlingsarbete var att få en djupare förståelse för lågutbildade kvinnors villkor på arbetet och i 
hemmet och hur dessa villkor påverkar hälsan. I studie, studerades skillnader i hälsa och exponering mellan kvinnor 
och män med samma utbildningslängd. I studie 2, jämfördes kvinnor och män som utförde samma arbetsuppgifter. 
Arbetsteknik observerades och prevalens av besvär i rörelseorganen jämfördes. I studie 3, studerades fysiska och 
psykosociala arbetsvillkor hos en grupp matdistributörer och förbättringsåtgärder föreslogs. I studie 4, kombinerades 
intervjuer med enkätdata och konditionsvärden för att finna faktorer som kan ha samband med god självskattad hälsa. 
Resultat: Kvinnor med samma utbildningslängd som män är olika exponerade både i betalt och obetalt arbete på grund 
av den segregerade arbetsmarknaden och den ojämlika fördelningen av det obetalda arbetet. Kvinnor rapporterade 
högre prevalens av muskoskeletala symptom jämfört med män. Även när kvinnor utförde samma arbetsuppgifter som 
män rapporterade fler högre prevalens av muskuloskeletala symptom. Förutom skillnader i arbetsteknik, som delvis kan 
förklaras med arbetsplatsens utformning, visade skillnader av spenderad tid i obetalt arbete. Ergonomiska mätmetoder 
av de fysiska arbetsvillkoren samt intervjuer för att fånga psykosociala aspekter av arbetsvillkoren visade sig vara 
användbara metoder för att synliggöra svåra arbetsförhållanden. Organisatoriska interventioner i syfte att reducera den 
fysiska och psykosociala arbetsbelastningen visades vara effektiva. Att vara fysiskt aktiv har samband med självskattad 
god hälsa hos lågutbildade yrkesverksamma kvinnor.
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Sjukskrivnas resurser och hinder för återgång i arbete, viktiga faktorer för tidig 
bedömning
Författare: Annie Hansen Falkdal, Umeå universitet, Arbetsterapi, 901 87 Umeå, 
Bakgrund: Fysiska, psykiska och sociala faktorer är delar av komplexiteten när det gäller sjukskrivning och sjukskrivna.
Syfte: Syftet var att identifiera faktorer som tidigt i en sjukskrivning kan visa en persons resurser och hinder för återgång 
i arbete, och som kan förutsäga behov av professionellt stöd genom sjukskrivningsprocessen för att ge ett positivt 
resultat för personen. Metod: Etthundratrettiofem personer i norra Sveriges följdes under fem år. De svarade på en 
enkät 28 dagar efter nysjukskrivning omkring: sociodemografiska faktorer, diagnos, egenskattade symtom, tidigare 
sjukskrivningsperioder, konsekvenser i dagliga livet, egen tro om möjlighet att återgå i arbete, livstillfredsställelse, 
locus of control, känsla av sammanhang och coping resurser. Jämförelser med normalpopulationer, intervjuer, princi
palcomponentanalys, och journalstudie på försäkringskassan journaler har också genomförts. Resultat: Bland annat 
visades att studiegruppen hade signifikant lägre livstillfredsställelse och psykosociala resurser än referensgrupperna. 
Viktiga prediktiva faktorer var egen tro om framtida möjlighet att arbeta, antalet tidigare sjukskrivningsdagar, 
självskattade symtom, livstillfredsställelse och känsla av sammanhang i livet, konsekvenser i dagliga livet, utbildning 
och arbetssektor. Intervjustudien tillförde upplevelse av bekräftelse, stöd, delaktighet, och kontextuella faktorer. Fyra 
idealtyper utkristaliserades som kan upptäckas tidigt i en sjukskrivningsprocess. Forskningsresultaten kan användas vid 
tidig bedömning i samband med sjukskrivning, men också vid riskbedömning för sjukskrivning, och för att bedöma en 
persons behov av stöd i en sjukskrivningsprocess. Sökord: Sjukskrivning, arbetsåtergång , psykosociala faktorer

Engagemang i vardagslivets aktiviteter bland kvinnor i arbetsför ålder hälso- och 
stressindikator
Författare: Carita Håkansson, Göteborgs universitet221 00 Lund, 046-222 19 46 E-post: carita.hakansson@med.lu.se
Det övergripande syftet med avhandlingen var att öka kunskapen om kvinnors engagemang i vardagslivets aktiviteter samt 
att identifiera hälso- och stressindikatorer. I avhandlingen ingår tre tvärsnittsstudier där två olika normalpopulationer med 
kvinnor i arbetsför ålder ingår. Enkäter besvarades av 1173 kvinnor. Vidare ingår en fokusgruppsstudie med 19 kvinnor 
som drabbats av stressrelaterad ohälsa. De aktivitetsroller som de studerade kvinnorna värderade högst var arbetsrollen, 
rollen som ansvarig för hem- och hushållssysslor samt rollen som familjemedlem. Kvinnorna som arbetade skattade sin 
hälsa högre samt upplevde högre välbefinnande och mindre stress än kvinnorna som inte arbetade. En förutsättning för 
att de studerade kvinnorna skulle uppleva välbefinnande var att de upplevde att de hade strategier för att hantera och 
kontrollera vardagslivets aktiviteter. Vidare var det viktigt att de upplevde vardagslivets aktiviteter som meningsfulla samt 
att de respekterade de aktiviteter som var viktiga för dem själva men också att de respekterade att deras ork inte räckte 
till hur mycket som helst. De hälsoindikatorer som identifierades var att arbeta, att uppleva vardagslivets aktiviteter som 
hanterbara och meningsfulla, att uppleva aktivitetsbalans samt att ha en hög känsla av sammanhang. Att inte uppleva 
vardagslivets aktiviteter som hanterbara eller meningsfulla samt att inte uppleva aktivitetsbalans var stressindikatorer. 
Resultatet visar att det är viktigt för arbetsterapeuter att fokusera på dessa indikatorer samt på kvinnors engagemang i 
vardagslivets alla aktiviteter i hälsofrämjande och rehabiliterande arbete. Sökord: Kvinnor, aktivitetsupplevelser, hälsa

Arbetsterapeutisk träning efter höftfraktur - aktivitetsförmåga och hälsorelaterad 
livskvalitet
Författare: Birgit Hagsten, Karolinska Institutet, Solna, 
Bakgrund Höftfraktur är en vanlig skada som ofta ger betydande funktionsnedsättning. Någon kontrollerad studie som 
beskrev effekter av arbetsterapi och arbetsterapeutiska interventioner för patienter efter höftfraktur fanns veterligen 
inte när denna studie påbörjades.Syfte Huvudsyftet med avhandlingsarbetet var att genom en randomiserad prövning 
studera effekten av ett tidigt insatt individuellt anpassat arbetsterapeutiskt träningsprogram avseende postoperativ 
förmåga till ADL och IADL, att undersöka patienternas självskattade hälsorelaterade livskvalitet (HRQL) och självskattade 
förmåga till ADL och IADL samt patienternas upplevda rädsla och smärta för att utföra dagliga aktiviteter.I det sista 
delarbetet görs en uppföljning av patienternas förmåga till ADL, IADL, självskattad HRQL och sociala situation 8 år efter 
höftfrakturen. Metod 100 patienter inkluderades konsekutivt 50 till träningsgrupp (AT-grupp)och 50 till kontrollgrupp 
(K-grupp). Alla patienter bedömdes av arbetsterapeut med Klein-Bell ADL skala vid 3 tillfällen (3-4 dagar efter operation, 
vid utskrivning och 2 månader efter frakturen) vid samma tillfällen besvarades 2 frågeformulär: en modifierad version av 
the Disability Rating Index och HRQL.Resultat Klein-Bell ADL skala visade vid utskrivning att AT-gruppen hade signifikant 
bättre förmåga att självständigt kunna klä sig, sköta personlig hygien och att klara toalettbestyr. Båda grupperna 
förbättrade sin ADL- förmåga över tid. Patienternas självskattning av ADL och IADL aktiviteter i uppföljningsstudien efter 
8 år visade att patienterna hade en god aktivitetsförmåga och att de ansåg att de kunde utföra de flesta av aktiviteter 
som efterfrågades i DRI.Ingen skillnad i HRQL fanns mellan AT- och K-gruppen vid utskrivning eller 2 månader efter 
frakturen. De flesta av de 28 patienterna i uppföljningsstudien hade nedsatt förmåga till förflyttningar inomhus och 
/eller utomhus men kompenserade detta med hjälpmedel. Detta är en trolig förklaring till att de inte hade en signifikant 
försämrad HRQL jämfört med 8 år tidigare. Sökord: Arbetsterapi, höftfraktur, livskvalitet
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Sjukdomsaktivitet och funktionshinder vid nydebuterad RA. En 3-årsuppföljning av 
kvinnor och män
Författare: Ingrid Thyberg, Linköpings universitet, Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping, 013-221471 
E-post: ingrid.thyberg@lio.se
Medförfattare: Thomas Skogh, Linköpings universitet, Ursula Hass, Linköpings universitet, Ulla Nordenskiöld, Göteborgs 
universitet, Björn Gerdle, Linköpings universitet, Mathilda Björk, Linköpings universitet
Introduktion. Tidigt insatt behandling är av största vikt efter debut av reumatoid artrit (RA) för att minska sjukdomens 
konsekvenser. Under 1996 startade ‘Tidiga insatser vid nydebute-rad reumatoid artrit’ TIRA, ett multiprofessionellt 
projektet i sydöstra Sverige. Huvudsyftet var att ställa RA-diagnos och starta multiprofessionell behandling tidigt efter 
symptomdebut. Syftet var också att samla data (genetiska markörer, exposition, livsstilsfaktorer, sjukdomsaktivitet, 
funktionshinder, livskvalitet och kostnader) för framtida forskning. Syftet med föreliggande studie var att studera i) 
relationen mellan objektiva kliniska variabler och självrapporterad livskvalitet ii) utvecklingen av greppstyrka och 
handfunktion under tre år iii) relationen mellan greppstryka och aktivitetsnedsättning samt användningsfrekvens och 
effekt av hjälpmedel. Metod. Föreliggande studie bygger på data avseende sjukdomsaktivitet, funktionshinder, och 
livskvalitet under 3 år från diagnos för de 320 patienterna som inkluderades i TIRA. Resultat. Relationen mellan kliniska 
och självrapporterade variabler var svag. Vid diagnos var greppstyrkan reducerad med 70% i relation till referenser. 
Kvinnorna med RA hade ca hälften av den greppstyrka som männen med RA hade i likhet med skillnader mellan kvinnor 
och män i referensgruppen. Handfunktionen var reducerad vid diagnos, förbättrades efter 3 måna-der och var sedan 
stabilt reducerad under de 3 åren. Kvinnor hade mer svårigheter än män att utföra aktiviteter och aktivitetsnedsättningen 
var relaterad till greppstyrka oberoende av kön. Kvinnor använde fler hjälpmedel än män och hjälpmedel minskade 
svårigheter i aktiviteter för både kvinnor och män.

Characteristics of the Functional Independence Measure
Författare: Åsa Lundgren Nilsson, Göteborgs universitet, Inst. För Neuro och Rehab med. Sahlgrenska Academy, 
413 45 Göteborg, 
Background: The Functional Indepencence Measure (FIM) is an internationally widely used outcome measure, measuring 
disability in terms of dependence or need of assistance. Aim: The aim of this study was to evaluate the structural 
characteristics of FIM using the Rasch model, with regard to scoring function, cross-cultural validity in Europe and cross-
diagnostic validity within rehabilitation units in Scandinavia. The requirement for comparison of sum scores between 
units was also emphasised. Method: A detailed analysis of scoring functions of the seven categories of the FIM items 
of inhospital data was undertaken prior to testing the fit to the model. Data from patients with stroke, spinal cord 
injury an patients with traumatic brain injury was used. Analysis of Differential Item Functioning between countries 
was undertaken för patients with stroke and spinal cord injured patients. Analyses of cross-diagnostic differences were 
undertaken well as analyses of differences between units within the same country. Results: Disordered thresholds were 
found on most items when using seven categories. Fit to the Rasch-model varied. By decreasing the number of categories 
in the scale the problem of disordered thresholds could be solved. The problem of misfit was not fully resolved by re-
scoring. DIF was found by country for most motor items for SCI and Stroke, but only in the social-cognitive items for 
stroke. Cross-diagnostic DIF in the FIM motor items was also found for Spinal Cord Injury, compared with stroke and 
traumatic brain jury. Cross-clinical DIF was also shown to be a problem. Comparison of low sum scores between clinics 
should be done with caution. Key words: rehabilitation, measurement, item response theory

Effektevaluering af rollator- og elkørestolsinterventioner: Brugertilfredshed og 
deltagelsesaspekter
Författare: Åse Brandt, Lunds universitet, P.P.Ørumsgade 11, Bygning 3, 8000 Århus C, +45 87 412 407 
E-post: aab@hmi.dk
Baggrund Ergoterapeuter anvender ofte mobilitetshjælpemiddel (MH) interventioner. Alligevel er effekter m.h.t. 
brugertilfredshed og mobilitets-relateret deltagelse (MRD) i hverdags- og samfundslivet kun dokumenteret i begrænset 
omfang, bl.a. på grund af manglende relevante redskaber. Formål • At oversætte og tilpasse QUEST, et redskab til 
evaluering af brugertilfredshed med hjælpemidler • At undersøge effekter af MH, samt barrierer og determinanter 
herfor • At udforske begreberne brugertilfredshed og MRD Metoder QUEST blev oversat og tilpasset til dansk, og 
indholdsvaliditet og sproglig ækvivalens blev undersøgt. Brugertilfredshed med rollatorer blev undersøgt ved et 
opfølgningsstudie (N=77/55), og brugertilfredshed og brug af el-kørestol blandt ældre blev undersøgt ved strukturerede 
interviews (N=111). Data blev fortrinsvis analyseret statistisk. Resultater Brugertilfredsheden med såvel rollatorer som 
elkørestole var høj, og alle hjælpemidler blev anvendt. Interventionerne kan derfor anses for nyttige ud fra såvel bruger- 
som samfundsperspektiv. Alligevel oplevedes problemer med rollatorbrug, og alle var ikke tilfredse i alle henseende, 
ligesom elkørestolsbrugerne ikke altid kunne anvende deres hjælpemiddel til at udføre ønskede aktiviteter. Barrierer 
og determinanter for brug blev identificeret. På baggrund af resultaterne gives der implikationer for praksis. Problemer 
m.h.t. oversættelse af QUEST blev identificeret. Endelig kunne det konstateres, at begreberne brugertilfredshed og MRD 
kun i begrænset omfang er relaterede, og at især MRD kræver yderligere udforskning. Søgeord Mobilitetshjælpemidler, 
effektevaluering, redskab
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Vad betyder det för den enskilde individen att använda hjälpmedel i vardagen?
Författare: Ingvor Petterson, Örebro universitet, Hälsovetenskapliga inst., 701 82 Örebro, 019-303746 
E-post: ingvor.pettersson@hi.oru.se
Mitt avhandlingsarbetete handlar om betydelsen av att använda hjälpmedel i vardagslivet sett ur personers med stroke 
och deras närståendes perspektiv. De specifika syftena för de olika delstudierna är att: -studera hur personer med 
funktionshinder efter stroke (studie 1) och deras närstående (studie 2) beskriver sina levda erfarenheter i relation till 
användning av hjälpmedel i sin vardag. -beskriva och jämföra aktivitets- och delaktighetsbegränsningar (studie 3) samt 
livskvalitet (studie 4) hos personer med stroke före och efter användning av en eldriven rullstol för utomhusbruk.  
Tjugotvå personer med stroke (studie 1) och deras 12 närstående (studie 2) intervjuades. Materialet bearbetades enligt 
en fenomenologisk livsvärldsansats. I studie 3 och 4 intervjuades 32 personer med stroke dels före förskrivning av en 
eldriven rullstol för utomhusbruk, dels efter ca 4 månaders användning. Olika instrument för aktivitet, delaktighet (IPPA, 
WHODAS II) och livskvalitet (PIADS, Euroqol 5-D) användes. ICF användes för att klassificera personernas aktivitetsbegr
änsningar.  Resultatet i studie 1 och 2 visade att användning av hjälpmedel ofta innebar upplevelser av dubbelhet, både 
positiva och negativa aspekter samtidigt. Resultatet redovisas i relation till fyra livsvärldsexistentialer, levd kropp, levd tid, 
levt rum och levda relationer.  Resultatet visade också att elrullstolen hade en stor positiv effekt avseende att övervinna 
eller minska olika aktivitetsproblem i vardagen (studie 3). Den hade också för det mesta en positiv effekt på livskvaliteten 
(studie 4).  Sökord: stroke, hjälpmedel, närstående

Armreduktionsmissbildning och användning av myoelektrisk protes
Författare: Liselotte Hermansson, Karolinska Institutet, Solna, Barn- och ungdomskliniken, SE 701 85 Örebro, 
+46 19 602 10 00 E-post: liselotte.hermansson@orebroll.se
Bakgrund Armreduktionsmissbildning (ARM) kan leda till praktiska svårigheter, sociala begränsningar och fysiska problem. 
Barn med transversell ARM får ofta en myoelektrisk (elektrisk, muskelstyrd) protes för att kompensera, både för funktion 
och utseende, för avsaknaden av en hand. Arbetsterapeuter tränar barnen i att lära sig kontrollera och sedan använda 
protesen i vardagliga aktiviteter.  Syfte Det övergripande syftet med avhandlingen var att öka kunskapen om barn med 
ARM från tre perspektiv: missbildningen, protesanvändningen och psykosocial hälsa.  Metod Registerdata för 15 år 
jämfördes genom kappa-statistik. Förekomst av skolios och bålasymmetri studerades hos 60 personer. En ny metod, 
Assessment of Capacity for Myoelectric Control (ACMC) utvecklades: 210 bedömningar bearbetades med Rasch-analys, 
tre arbetsterapeuters bedömningar av 27 video-inspelade test-situationer jämfördes med kappa-statistik. 62 föräldrar 
och 37 ungdomar svarade på Child Behavior Check List/Youth Self Report och Childrens’ Depression Inventory, vilket 
jämfördes med svenska normdata.  Resultat Det finns en under-rapportering på 6% till missbildningsregistret. 31% av 
personer med transversell ARM har skolios mellan 10 och 19º. ACMC visade god validitet. Samstämmighet inom och 
mellan erfarna bedömare av ACMC var excellent till god. Barn med ARM har generellt sett en lika god hälsa som andra 
barn. Ett socialt stigmata relaterat till ARM gör att pojkar och flickor behöver olika stöd. De flesta (79%) barn som fått 
myoelektrisk protes som barn fortsätter att använda den.  Sökord Barn, Arm, Protes

Vardagsliv och psykiskt funktionshinder

Application of research results to practice
Författare: Elin Ebba Asmundsdottir, Universitetet Akureyri, IS, Solborg, 600 Akureyri, + 354 8245794 
E-post: ebba@landspitali.is
Research on recovery and resilience of clients challenged by mental health illness is gradually emerging. A study was 
conducted to explore clients´ perspectives on recovery. Study findings were used to improve current polices and services 
in mental health. A combination of qualitative research methods was used: in-dept interviews, group-interviews and 
participation observation. Subjects were from a diverse cross-section of people who considered themselves “survivors” 
of mental illness. Interviews (n=25) were analyzed according to the hermeneutic-phenomenological approach, grounded 
theory and discourse analysis. Recovery was described as a unique and personal journey; a way of living, satisfied, 
hopeful and contributing to society despite limitations caused by illness. An active group of “consumers” of mental 
health service worked with occupational therapists to utilize and apply the research results. The groups primary goal was 
to influence the mental health system by developing new services in partnership with professionals. A key successful 
project was conducted by the group: The quality assurance project called “Consumers Ask Consumers”. Through this 
project and other current work the group has been able to 1) Influence policy making and practice in mental health, 2) 
Create employment opportunities for people in recovery 3) Expand partnerships involving students in research projects. 
Experience from the current process of creating a rehabilitation center in Iceland based on the recovery and occupational 
therapy paradigm where former “consumers” of mental health services and occupatonal therapist collaborate to provide 
vocational rehabilitation will be shared. Sökord: Mental health, recovery, occupational therapy
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Beteendeterapeutisk modell i arbetsterapi (MoBOT)
Författare: Carl-Fredrik Grimberg, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Ulleråkersv. 19, 750 17 Uppsala, 018/6112384, 
018/6118651 E-post: carl-fredrik.grimberg@akademiska.se
Gemensam klinisk erfarenhet av arbetsterapi inom psykiatri har upplevts som ostrukturerad och otydligt med diffusa 
begreppskonstruktioner som ”aktivitete som medel”, aktivitetsbegreppet som svåravgränsad domän och oklar roll 
inom behandlingsteam med avsaknade avgränsningar gentemot andra professioner. Vad vi bedömer har saknats har 
varit strukturerade evidensbaserade metoder. I jakt på detta har vi kommit i kontakt med kognitiv beteendeterapi, 
KBT, med betoning på beteendeterapeustiska metoder-, och tekniker som vi fann intressanta och högst relevanta ur 
ett arbetsterapeutisk perspektiv. Mest tydliga kongruenser fann vi bland begrepp som observerbart beteende som 
(i beteendeklass) kan jämföras med aktivitet, strukturerad träning av aktivitetsförmåga kan med fördel ta hjälp av 
beteendeexperiment formulerade som exponering för att balansera undvikanden, beteendeaktivering som grundbult 
i arbetsterapi med aktivitetsfokus. Vidare är också motiverande samtal en god metod för att öka följsamhet i 
behandling och at belysa klientens vilja (volition). Ur träningssynpunkt, vara sig det är kompensatorisk eller adaptiv, 
blir inlärningsteori (funktionell kontextualism) ovärderlig i att som behandlare förstå och kunna påverka dysfunktioner 
med stöd av klientens målformulering. Vi har valt att placera dessa metoder under benämningen Model of Behavioral 
Occupational Therapy, eller förkortat - MoBOT. SYFTE (1) Att utveckla och apassa evidensbaserade metoder inom 
MoBOT - ett arbetsterapeutiskt paradigm inspirerat av inlärningsteoretisk forskning. Framför allt beteendeanalys och 
betingning som primär förändringsprocess.

Delaktighet och aktivitet vid psykiatrisk slutenvård
Författare: Åsa Daremo, Universitetssjukhuset, Linköping, Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping, 013 - 223839 
E-post: asa.daremo@lio.se
Medförfattare: Lena Haglund, avd för arbetsterapi, INR, Hälsouniversitetet, Linköping
I nationella handlingsplaner så betonas vikten av att stärka patientens ställning inom hälso- och sjukvården. Patienten 
ska känna sig delaktig och ses som en resurs. Inom arbetsterapi har det klientcentrerade synsättet växt fram, där 
det är naturligt att göra patienten delaktig i sin vård. ICF har inspirerat denna studie då bl.a. begrepp som aktivitet 
och delaktighet är centrala. Syftet var att beskriva hur patienter inom psykiatrisk slutenvård uppfattar sin möjlighet 
till aktivitet och delaktighet. Enkäter skickades ut till de patienter som erhållit vård under ett halvår. Sedan valdes tio 
patienter ut för intervju. Studien visar att patienter som vårdats enl. LPT och de yngre patienterna var generellt mer 
missnöjda än övriga. När det gäller hur patienterna uppfattade omgivningsfaktorerna så präglades de av avdelningens 
värderingar. Begrepp som atmosfär på avdelningen, bemötande från personalen, stöd och kontinuitet framkom. Faktorer 
som var av betydelse för aktivitet och delaktighet var att det fanns en samstämmighet i vårdplaneringen, förväntningar 
diskuterades, förutsättningar till engagemang i aktiviteter gavs och patienten fick möjlighet att ta eget ansvar.  sökord: 
aktivitet,delaktighet,psykiatrisk slutenvård

Aktivitetsmönster, interaktion och delaktighet hos personer med schizophreni
Författare: Maria Yilmaz, Örebro universitet, Fakultetsgatan 1, 70182 Örebro, 019-301014 
E-post: maria.yilmaz@hi.oru.se
Medförfattare: Ann-Britt Ivarsson, Örebro universitet, 70182 Örebro, Staffan Josephsson, Karolinska institutet, fack 23 
300, 14186 Huddinge
Fokus för projektet är å ena sidan samhällets målsättning att alla medborgare skall ha rätt till delaktighet i samhällsliv 
och å andra sidan de obemötta behov som finns hos personer med schizofreni. Det finns idag en växande medvetenhet 
om att sociala och fysiska miljöer i samhället bör utformas så att de i största möjliga utsträckning främjar delaktighet 
för alla. Det finns idag kunskap om hur sociala mönster ser ut för personer med schizofreni. Hur sociala interaktioner 
upplevs av personerna själva som främjande respektive hindrande för delaktighet i samhället är däremot sparsamt 
studerat. Projektet involverar personer med schizofreni och deras erfarenheter och upplevelser i utvecklandet av 
kunskap om hur delaktighet i samhället kan möjliggöras för dem.  Syftet med projektet är att utveckla kunskap om vad 
som kännetecknar aktivitetsmönster och sociala interaktioner som leder till delaktighet i samhällsliv hos personer med 
schizofreni.  Deltagarna i studien bestod av fem personer med diagnosen schizofreni. Urvalet utgjordes av patienter 
som var utskrivna från slutenvården men hade en öppenvårdskontakt med vårdavdelningen. De hade även kontakt 
med socialpsykiatrin i kommunen. Datainsamling skedde genom upprepade deltagande observationer i deltagarnas 
vardagliga miljö. De aktiviteter och interaktioner som observerats har valts i samråd med deltagarna och utifrån deras 
vardagsrutiner. I anslutning till varje observation genomfördes en intervju med avsikt att få deltagarens egen upplevelse 
av den situation som observerats. Innehållsanalys av observationerna och intervjuerna pågår. Resultatet kommer att 
presenteras på At-forum i april 2007.  Delaktighet, schizofreni
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The Tree Theme Method (TTM) som arbetsterapeutisk metod inom psykiatrisk vård 
– process och utfall
Författare: Birgitta Gunnarsson, FoU-centrum, Växjö, Box 1223, 351 12 Växjö, 0470/58 90 78 
E-post: birgitta.gunnarsson@ltkronoberg.se
Medförfattare: Mona Eklund, Inst för hälsa, vård och samhälle, Lund
Bakgrund: TTM är en metod, som utvecklats inom psykiatrisk arbetsterapi. Metoden kombinerar skapande aktivitet 
med ett narrativt synsätt. TTM innebär att en klient vid 5 olika tillfällen målar symboliska träd och använder dem som 
utgångspunkt för att berätta sin livshistoria. Avsikten är att klienter ska hitta nya strategier för att kunna förändra 
sin livssituation till det bättre. TTM har tidigare exemplifierats via en fallstudie, men behöver undersökas i en större 
grupp. Syfte: Beskriva förändringar i aktivitetsförmåga och hälsorelaterade faktorer i samband med intervention via 
TTM. Syftet var även att beskriva hur eventuella förändringar samvarierar med upplevelse av behandlingsallians och 
patienttillfredsställelse med behandlingen. Metod: Studien var en klinisk studie med kombinerad korrelations- och 
pretest-posttest-design. Nio arbetsterapeuter, som genomgått särskild utbildning i metoden, genomförde TTM med 
sammanlagt 35 klienter. Före och efter interventionen träffade författaren klienterna, då de fyllde i självskattningsfor
mulären COPM, SDO, SCL-90, Mastery, KASAM, HAq-II och CSQ. Resultat: Resultatet visade genomgående statistiskt 
signifikanta förändringar i positiv riktning vad gäller aktivitetsförmåga och hälsorelaterade faktorer. God terapeutisk 
allians korrelerade med förbättring avseende utförande och tillfredsställelse med dagliga aktiviteter samt upplevelse 
av kontroll. Faktorer som sammanföll med en lägre patienttillfredsställelse var små förändringar vad gäller utförande 
och tillfredsställelse med dagliga aktiviteter och lägre känsla av sammanhang. Sökord: interventionsstudie, skapande 
aktivitet, kvantitativ metod

Effekt av arbetsterapeutiska interventioner för personer med psykosrelaterat psykiskt 
funktionshinder
Författare: Maria Lindström, Umeå universitet, Vårdvetarhuset, 901 87 UMEÅ, 090-786 9869 
E-post: maria.lindstrom@occupther.umu.se
BAKGRUND: Ett interventionsprojekt pågår i pilotkommun för att studera effekt av ny modellverksamhet för 
arbetsterapeutiska insatser till personer med psykosrelaterat psykiskt funktionshinder. Denna målgrupp nås ofta inte av 
rehabilitering efter det att en individ bedömts medicinskt färdigbehandlad, trots ett kommunalt ansvar över rehabilitering. 
SYFTE: Det övergripande syftet är att undersöka effekt och upplevelser av arbetsterapeutiska interventioner, guidade 
av OTIPM, för personer med psykosrelaterat psykiskt funktionshinder. METOD: I interventionsprojektet beräknas 15 
personer ingå och motsvarande antal i kontrollgrupp. Baslinjemätningar med tidsstudiedesign tillämpas där motoriska-
, process- och sociala interaktionsfärdigheter, tillfredsställelse med dagliga aktiviteter, ADL-taxonomi, symptom samt 
egenbedömning av delaktighet studeras. Måluppfyllelse mäts med hjälp av Goal Attainment Scaling (GAS). Kvalitativa 
aspekter fångas också. FÖRVÄNTAT RESULTAT: På individnivå förväntas förbättrat utförande i prioriterad uppgift/göromål, 
vilket direkt eller indirekt antas påverka andra faktorer av betydelse i vardagslivet. Det kan ses som en hälsovinst för 
enskilda kommunmedborgare. På kommun- och samhällsnivå förväntas projektet generera ökad och ny kunskap om 
effektiva rehabiliteringsinsatser i syfte att kunna erbjuda evidensbaserade insatser. Projektet ses även som pilotprojekt, 
vilket ska kunna ge lärdom till andra intresserade kommuner. SÖKORD: interventionsstudie, socialpsykiatri, OTIPM

Absence and presence factors in working environment at psychiatric institution
Författare: Skender Redzovic, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Trondheim, NO, Ranheimsveien 10, 7005 Trondheim, 
+47 73 55 92 29 E-post: skender.redzovic@hist.no
Absence and presence factors are referred as systems in physical, social, cultural, temporal, virtual and activity demands 
contexts within working environment. Literature research indicates substantial changes within working environment 
in “west societies”. It appears that systems in non-physical contexts have strengthen their impact on how employees 
experience working environment. Data in this research were gathered in 5 focus group interviews with employees 
at psychiatric institution. The outlines of this study support assumption that systems in non-physical contexts have 
larger impact on employees engagement in meaningful activities. Interaction patterns between those systems that 
appears to prevent engagement in meaningful activities within the institution are: (a) leadership is failing to deal with 
challenges, (b) leadership is failing to give individual feedback to their employees, (c) there is a gap between personal 
and professional values regarding work with “sick people”, (e) emotional involvement and use of empathy promote 
burned-out feeling, (f) collaboration between employees and leadership as well as between different professions 
requires energy and generates conflicts and (g) there is lack of possibilities for gaining higher competence. The study 
emphasizes the increasing importance of systems in non-physical contexts within working environment. The results 
suggest that occupational therapy practice should pay greater attention to those systems in order to enable occupation 
within working environment and promote participation in working life.
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Upplevelser av arbetsrehabiliteringsprocessen inom ett “Supported employment”-
program
Författare: Ulla Nygren, Umeå universitet, Vårdvetarhuset, 901 87 Umeå, 090 / 786 9101 
E-post: ulla.nygren@occupther.umu.se
Arbete representerar ett aktivitetsområde i livet som innebär upplevelser av meningsfullhet av olika slag. Bland personer 
med psykiska funktionshinder är arbetslösheten mycket hög trots att de flesta skulle vilja arbeta. Den senast utvecklade 
modellen för arbetslivsinriktad rehabilitering är arbete med bistånd (Supported employment). En arbetsrehabiliterande 
enhet inom Umeå kommun har sedan hösten 2004 valt att implementera en svensk variant av ”Supported employment” 
(SE) för unga personer med psykiska funktionshinder. Syftet var att beskriva unga arbetssökandes upplevelser av a
rbetsrehabiliteringsprocessen inom ett ”supported employment”-program. Undersökningsgruppen bestod av fem 
personer med psykiska funktionshinder i åldern 22-29 år, som under året 2005 deltog i ett ”supported employment” -
program i kommunens regi. Samtliga undersökningspersoner intervjuades vid tre tillfällen under en sexmånadersperiod. 
En frågeguide baserad på huvudkomponenter i den aktuella metoden användes vid dessa tillfällen. Dessa utgjordes 
av motivation, förväntningar, delaktighet, handledningsstöd, kontaktpersoner och arbetsrollen. Intervjuerna kommer 
att analyseras utifrån Grounded theory. Det förväntade resultatet är att studien ska kunna beskriva hur de vitala 
komponenterna i metoden upplevs av en grupp unga vuxna med psykiska funktionshinder och erbjuda nya idéer 
om vilken typ av kunskap som kan vara viktig att förvärva för att utveckla programmet vidare. Resultatet förväntas 
vara viktigt för arbetsterapeuter, då det handlar om hur människan kan utvecklas genom att utmanas utifrån sina 
förutsättningar i en arbetsroll. Sökord: psykiska funktionshinder, arbetsrehabilitering, arbetsterapi

Förutsättningar för återgång i arbete för personer med psykisk sjukdom
Författare: Christin Wennersten, Universitetssjukhuset, Linköping, Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping, 013-223866 
E-post: christin.wennersten@lio.se
Arbete upptar en större del av människans liv än någon annan verksamhet. I det moderna samhället är det viktigt för 
självkänslan att ha ett arbete. Det utgör en stabiliserande och strukturerande faktor i människornas psykologiska situation. 
Det är flera egenskaper hos arbetet som är av relevans; pengar, aktivitetsnivå, variation, tidsmässig struktur, sociala 
kontakter och personlig identitet. Forskning har visat att den vanligaste konsekvensen av en långtidssjukskrivning är att 
den har en negativ inverkan på ekonomin. Det har även en negativ inverkan på möjlighet och lust för fritidsaktiviteter, 
på sömnen, det psykiska måendet samt möjligheter och lust att delta i olika sociala aktiviteter och familjeaktiviteter. 
Det visade sig även vara vanligt förekommande att uppleva utanförskap och känna skuldkänslor. Syftet med studien är 
att undersöka arbetets betydelse och vilka faktorer som påverkar arbetsåtergång hos personer med psykisk sjukdom. 
Denna studie är en delstudie i ett större projekt som pågår vid avdelningen för arbetsterapi. Telefonintervjuer har 
genomförts med 14 personer som varit sjukskrivna och diagnostiserade med psykisk sjukdom enligt ICD10 (F 30-
48). Under intervjuerna användes en kombinerad intervjuguide utifrån bedömningsinstrumenten WRI (Worker Role 
Interview) och WEIS (Work Environment Impact Scale). Ett formulär gällande rehabiliteringsinsatser användes för att 
kartlägga vilken rehabilitering som erbjudits. Intervjuerna utifrån WRI och WEIS genomfördes vid två tillfällen, år 2004 
och 2006 och en mindre omfattande telefonintervju år 2005. Databearbetning pågår och resultatet presenteras på AT-
forum. Sökord: arbete, psykisk sjukdom, arbetsrehabiliterin

Personer med neuropsykiatriska funktionshinder och deras möjligheter att delta i 
arbetslivet
Författare: Mimmi Darbo, Misa AB, Järfälla, Tornerplatsen 32 pl. 4, 177 30 Järfälla, 08- 580 813 40 
E-post: mimmi.darbo@misa.se
Medförfattare:  Anna Johansson. 
Misa har mer än tio års erfarenhet av att stödja personer med att få möjlighet att komma till arbete, med stöd. Misa 
arbetar med en tre stegs modell som innebär att vi lägger stor vikt vid att lära känna personen, att träffas i olika miljöer, 
pröva olika möjligheter och finns hela tiden med som stöd i form av coachning eller pedagogiskt material. Vi använder 
även den nationellt och internationellt kända metoden Supported Employment och ISA som är en svensk anpassning 
till det systematiska metod arbetet.  Vi har som mål att i så stor utsträckning som möjligt använda samhällets naturliga 
miljöer och vanliga arbetsplatser i vårt arbete.  Föreläsningen innehåller en beskrivning av processen för en person med 
neuropsykiatriska funktionshinder som vill komma till en arbetsplats. I beskrivningen speglas möjligheterna i att finna 
personens resurser utifrån nya och gamla erfarenheter. Hur man söker efter lust och intressen. Att själv vara med och 
bestämma var man kan börja pröva att arbeta med stöd, med fokus på sina egna förutsättningar. Hur man hela tiden 
använder den nya erfarenheten för att utvärdera och fundera på hur det gemensamma arbetet kan utvecklas.  Vår 
erfarenhet är att det mesta är möjligt och att det mest handlar om att våga förändra attityder.

Erfaringer med et nationalt kvalitetsprojekt om brug af tvang i psykiatrien
Författare: Naja Bertelsen, Psykiatrihospitalet i Dianalund, DK, Dr.Sellsvej 35, 4293 Dianalund. Danmark, 
58271408/58271428 E-post: kfnabe@vestamt.dk
Baggrund: Psykiatriloven i Danmark tillader brug af tvang. Tiltagende international og national kritik, især af længden 
af bæltefiksering. Rædselshistorier i medierne om langvarige bæltefikseringer. Europarådet kræver i august 2004, at 
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der findes alternativer til langvarig tvangsfiksering i den danske hospitalspsykiatri. Patienterne hader tvang. Politikerne 
financierer ”Det nationale kvalitetsprojekt om brug af tvang i psykiatrien”, fra august 2004 til juli 2005. Mål: Reducere 
anvendelsen af tvang på psykiatriske hospitaler, udvikle den faglige og organisatoriske kvalitet af tvang, øge patienternes 
tilfredshed. Metode: ”Gennembrudsmetoden”, som er udviklet i USA, afprøves for første gang i Danmark, af 22 
tværfaglige teams fra hele landet.En handlingsorienteret metode, baseret på vidensdeling i et netværk af tværfaglige 
teams. Man arbejder i fælles rammer, mod fælles mål; men med fokus i egen praksis. Man udforsker egen praksis 
”med patientens øjne”. Man får løbende undervisning og konsulentbistand. Man får fælles arbejdsredskaber og 
dokumenterer både kvantitativt og kvalitativt. Man tester og dokumenterer til fælles inspiration i netværket. Resultat: Vi 
opnåede lokalt at: halvere fikseringstiden, udvikle instrukser og standarder, indføre aftenaktiviteter, ændre holdninger, 
øge tilfredsheden både blandt patienter og personale. Netværket opnåede en massiv nedbringelse af tvang og ny viden 
om ”best practise”. Resultaterne fik indflydelse på politikernes anbefalinger i arbejdet med revision af psykiatriloven i 
Danmark. Søgeord: Psykiatri -Tvang -Tværfaglighed

ADL ability and awareness of disability among clients in forensic psychiatry
Författare: Birgit Heuchemer, Karolinska Institutet, Huddinge, Fack 23200, 14183 Huddinge, 08-52483802 
E-post: birgit.heuchemer@ki.se
Medförfattare: Anders Kottorp, Karolinska Institutet, Sektionen för arbetsterapi, Fack 23200, 14183 Huddinge
Background: Occupational therapy in forensic psychiatry is a developing area of practice, yet the evidence base is 
limited. ADL ability as well as awareness/insight are concepts highlighted as important to address in forensic care. The 
development of sensitive, valid and reliable outcome measures that can describe the clinical population is therefore of 
importance for OT practice and research. The overall aim of this pilot study was to evaluate the relationships between 
ADL ability, awareness of disability using modern and innovative evaluations. Methods: Participants for this study was 
recruited from the Forensic Psychiatry unit, Huddinge. A consecutive sample (n=60) of clients were evaluated with 
the Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) and the Assessment of Awareness of Disability (AAD). In order 
to compare the participants’ ADL ability with a normal population, a matched control group was gathered from an 
international database. Results: The results indicated that both ADL ability and awareness of disability were aspects 
of importance for consideration for these clients. The relationships found with a general risk evaluation will also be 
discussed in the presentation. Implications for occupational therapy practice: This pilot study generates new knowledge 
about both observed and experienced activity limitations in everyday life for clients in forensic psychiatry. Moreover, the 
results also support the practitioner with valid and reliable assessments that can be used in clinical practice in order to 
guide the individual intervention planning process, but also as outcome measures for the services provided. Keywords: 
forensic psychiatry, AMPS, AAD

Intervention – barn och ungdom

Målsättning vid RIK-träning för barn med ryggmärgsbråck
Författare: Katarina Allbrink Oscarson, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm, Karolinska Universitetssjukhuset, 
171 76 Stockholm, 08-517 775 14 / 073-966 08 33 E-post: katarina.allbrink-oscarson@karolinska.se
Medförfattare: Ann-Christin Eliasson, KBH, Karolinska Institutet, Stockholm
Barn med ryggmärgsbråck är sena att utveckla självständighet i egenvård speciellt i toalettaktiviteter. Många använder 
Ren Intemittent Kateterisering (RIK) som ställer speciella krav på barnets finmotoriska, perceptuella och kognitiva 
förmåga. Barnen behöver övning, tid och struktur för att bli självständiga. Metoder för målsättning och klient- och 
familjecentrerad intervention är viktiga redskap i behandlingsplaneringen. Barnen deltar sällan i planeringen men vet 
ofta sin förmåga och kan delta i målsättning om de får rätt verktyg. Missiuna & Polock (2000) utvecklade ett instrument, 
the Perceived Efficacy and Goal Setting instrument (PEGS), som används för barns målsättning vid träning av ADL-
funktioner. Genom att jämföra barnets kapacitet med jämnåriga barns med stöd av bilder kan man involvera barn i 
målsättnig för behandling. Inspirerade av PEGS utvecklar vi Clean Intermittent Catheterisation Occupational Perfomance 
Assessment (CICOPA), för att inkludera barnen i behandlingsplaneringen vid arbets- och uroterapi för ökad medverkan 
vin toalettbesök. Instrumentet bygger på en ingående analys av toalettbesöket och beskriver RIK samt kringliggande 
aktiviteter såsom förflyttning och av- och påklädning. Den första valideringsprocessen är klar och CICOPA-protokollet 
samt preliminära resultat från valideringen kommer att presenteras. Detta instrument blir förhoppningsvis användbart 
för att ge barn med ryggmärgsbråck och kognitiva bekymmer en röst i målsättningsprocessen i syfte att underlätta och 
motivera tidig inlärning av RIK för kommande självständighet på toaletten.

Guidning för att äta - tre flickor med Rett syndrom
Författare: Inga Qvarfordt, Svenskt Rett Center, Frösön, Box 601, 832 23 Frösön, 063-15 48 11 
E-post: inga.qvarfordt@jll.se
Rett syndrom (RTT), ett utvecklingsneurologiskt funktionshinder som främst drabbar flickor. Syndromet innebär oftast 
dyspraxi, koordinationsstörning, kommunikationshinder, handstereotypier och dysfunktion i det autonoma nervsystemet. 
Personer med RTT får vanligen starkt begränsad aktivitetsförmåga. Mat och måltider är motiverande för många med 
RTT, vilket underlättar möjligheten att agera trots dyspraxi och handstereotypier.  Avsikten med studien var att undersöka 
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om fysisk guidning jämte verbal prompting och immobilisering av den ej använda handen, kan påverka förmågan att 
vara fysiskt aktiv och delaktig i måltiden.  Tre flickor med klassiskt RTT deltog. Träningen - guidat ätande - utfördes 
i skol- och hemmiljö och utvärderades med skattningsformulär och videofilmning. I studien används guidning som 
innebär att med hand på hand leda och styra en rörelse, med stor känslighet för när personen själv deltar i eller utför 
den. Guidningen avser att visa/ge upplevelse av, hur en rörelse eller handling kan organiseras.  Flickornas deltagande i 
armrörelser, delaktighet - mätt med fyra variabler och koordination mellan munöppning och skedrörelse analyserades.  
Guidat ätande ledde till att flickornas medverkan i rörelserna ökade enligt guidarnas bedömning. Koordinationen 
mellan munöppning och sked blev bättre, vilket tyder på en antecipatorisk kontroll, baserad på visuell information från 
skeden samt proprioceptiv information. Delaktigheten ökade i form av att de var mer förberedda och kunde påverka 
sin situation. Beroendet av omgivningen, både ” guidare”, redskap och övrig fysisk miljö blev tydlig.  Sökord: aktivitet, 
delaktighet, flerfunktionshinder

Utvärdering av interventionsprocess och förändring i aktivitetsrepertoaren av program 
för tonåringar
Författare: Ulla Kroksmark, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Mölndal, Göteborgsvägen, 431 80 Mölndal, 
031 343 3255 E-post: ulla.kroksmark@oft.gu.se
Medförfattare: Peter Svensson, SU/Mölndal sjukhus/oft
Ungdomsforskare hävdar att många unga i dagens samhälle har svårigheter att finna meningsfulla aktiviteter och 
sammanhang. Omvärlden ger oändliga möjligheter och val av aktiviteter kan därför vara svåra att göra av ungdomarna. 
Har man dessutom en funktionsnedsättning, såsom nedsatt syn, blir det mycket svårare och samhället har stora svårigheter 
att stödja dessa personer i utformningen av sina livsmål såsom sociala relationer, arbete, kultur och fritid. Dessutom 
har de habiliterande insatserna från syncentralerna präglats av enstaka insatser utan uppgjord långsiktig individuell 
plan. Utifrån resultatet av studier av unga vuxna med och utan synnedsättning aktivitetsmönster och delaktighet, har 
ett program i samråd med unga vuxna utvecklats för tonåringar med synnedsättning, där tonåringens inflytande skall 
vara i fokus.  Syftet är att pröva och utvärdera programmet tillsammans med tonåringar med synnedsättning med 
avsikt att förändra aktivitetsrepetuar och delaktighet.  Metod: Tonåringar födda 89-95 med synnedsättning registrerade 
vid syncentralen i Göteborg 20060701 inbjuds att deltaga i programmet. Insatserna skall dels utvärderas och dels 
skall processen studeras med aktionsforskning. Gruppen tonåringar kommer att följas prospektivt och longitudinellt.  
Resultat: Programmet skall möjliggöra tonåringarnas inflytande över vilka aktiviteter de vill lära i processen och ge dem 
redskap att själv ta kommando över sina liv och därigenom uppnå hälsa och livskvalitet som vuxna.

Relationen mellan vardagsfungerande och tidsuppfattning hos barn med 
funktionshinder
Författare: Gunnel Janeslätt, Centrum för Klinisk Forskning, Falun, Nissers väg 3, 791 31 Falun, 023-183 11 
E-post: gunnel.janeslatt@ltdalarna.se
Medförfattare: Anders Kottorp, Karolinska Institutet, NVS, Mats Granlund, ISB, Mälardalens Högskola
BAKGRUND: Ett vanligt problem hos barn och ungdomar med funktionshinder är svårigheter med tidsuppfattning. 
Kunskap och metoder för att ge intervention behöver utvecklas. Ett problem är att det inte finns beskrivet om och hur 
bristande tidsuppfattning är kopplat till vardagsfungerande. SYFTET med denna studie var att utvärdera relationen mellan 
barnets/familjens uppfattning om vardagsfungerande och begränsningar i tidsuppfattning. METOD: För att ringa in barnets 
vardagsfungerande användes en självskattning av autonomi och delaktighet (12 uppgifter) och en föräldraskattning av 
barnets vardagsfungerande i situationer som kräver tidsanpassning (14 uppgifter). Barnets tidsuppfattning är bedömt 
med kartläggningsinstrumentet KaTid. Data har insamlats av arbetsterapeuter och specialpedagoger i Sverige under 
2005, 84 barn i åldrarna 6-11 år med olika typer av medfödda funktionshinder deltog. Data har bearbetats med Rasch 
analys samt med traditionell statistik i SPSS. RESULTATET visar en signifikant korrelation mellan vardagsfungerande mätt 
i barnets självskattning av autonomi och föräldrars skattning och barnets tidsuppfattning. Det tyder på att barn som har 
god tidsuppfattning har mer självbestämmande och bättre vardagsfungerande i dagliga rutiner än barn med bristande 
tidsuppfattning. Kunskap om barn med bristande tidsuppfattning bidrar till ge arbetsterapeuter bättre möjlighet att 
planera och utvärdera intervention hos barn med bristande tidsanpassning. Resultatet i studien tyder på att intervention 
som kan kompensera för bristande tidsuppfattning kan öka barns självbestämmande och förbättra vardagsfungerandet. 
SÖKORD: Tidsuppfattning, tidsanpassning, vardagsfungerande.

FFCP: Funksjonelle Ferdigheter for barn med CP – en aktivitetsmodell
Författare: Lillian Åldstedt, Trondheim kommune, NO, (Anders Wigens vei 3), 7004 Trondheim Trondheim, Norge, 
+47 72545036/72545000 E-post: lillian.aldstedt@trondheim.kommune.no
FFCP er en aktivitetsmodell som beskriver fremgangsmåten ved undersøkelse og utforming av tiltaksplan for barn med 
cerebral parese (CP). Modellen er utviklet på bakgrunn av mange års klinisk erfaring innen ergoterapi for barn med CP, og er 
forankret i teoretiske referanserammer. FFCP har til hensikt å klargjøre barnets funksjonelle muligheter og begrensninger 
og skape grunnlag for utarbeidelse av konkrete, realistiske og evaluerbare opplærings- eller behandlingsmål, som kan 
gjøre det mulig for barnet å delta i meningsfulle aktiviteter sammen med andre.  FFCP tar utgangspunkt i ”Top-down”-
perspektivet, hvor målet er at barnet opplever mestring av og deltagelse i meningsfulle aktiviteter. Modellen samsvarer på 
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denne måten med andre aktivitetsmodeller i ergoterapi. Den er imidlertid utviklet spesielt for barn med CP, på bakgrunn 
av karakteristiske funksjonsvansker og utviklingsmuligheter for barn med denne diagnosen. FFCP kan også benyttes for 
andre barn med skader på eller forstyrrelser av sentralnervesystemet, som gir varig funksjonshemming. Den kan brukes 
for barn med CP i førskole- og grunnskolealder.  FFCP er strukturert ut fra ICF, og innebærer kartlegging av personlige 
faktorer, aktivitet, deltagelse og omgivelser. Modellen fokuserer på årsakssammenhenger og utviklingsmuligheter. Den 
bygger på et økologisk aktivitetsperspektiv, med gjensidig påvirkning mellom individ, aktivitet og omgivelser.  FFCP vil bli 
presentert ved en grafisk fremstilling av aktivitetsmodellen og presentasjon av et eksempel – Ulrik 10 år, som har spastisk 
CP triplegi, klassifisert på nivå II i GMFCS og II i MACS.  Søkeord: Funksjonelle ferdigheter, FFCP.

Aktivitetsutförande i dagliga aktiviteter mätt med AMPS hos barn födda med 
ryggmärgsbråck
Författare: Marie Peny-Dahlstrand, Regionala barn- och ungdomshabiliteringen, Göteborg, Box 21062, 
418 04 Göteborg, 031/502602 E-post: marie.peny-dahlstrand@vgregion.se
Medförfattare: Gunilla Gosman-Hedström, Göteborgs Universitet och Vårdalinstitutet, Göteborg, Ann-Christine 
Åhlander, Regionala barn- och ungdomshabiliteringen, Göteborg
BAKGRUND: Autonomi i vardagsaktiviteter hos barn födda med ryggmärgsbråck utvecklas inte i samma takt som hos 
jämnåriga. Barnens svårigheter i vardagslivet har tidigare beskrivits med kartläggningsinstrument och relaterats till barnets 
motoriska svårighet och bråcknivå. I senare litteratur finns emellertid beskrivet att barn med ryggmärgsbråck har brister 
i exekutiv förmåga vilket kan antas vara en bidragande orsak till svårigheter i vardagslivet. SYFTE: Undersöka förmågan 
att genomföra aktiviteter i dagligt liv med hänsyn taget till både motoriska färdigheter och processfärdigheter hos barn 
födda med ryggmärgsbråck. METOD: Alla barn med ryggmärgsbråck födda 1993-1999, boende i Västra Götaland, 
Värmland och Halland (ca 60 barn) som besöker uro-tarmhabiliteringen på Regionala barn- och ungdomshabiliteringen 
i Göteborg ingår i studien, vilket beräknas utgöra ca 97 % av alla barn med diagnosen i upptagningsområdet. Barnens 
aktivitetsutförande bedöms med Assessment of Motor and Process Skills (AMPS).RESULTAT: Det preliminära resultatet 
visar att 52 % av barnen får processförmågevärden som ligger under de förväntade för åldern (z värde ≤ -2,1) och 
att 64 % av barnen får motoriska förmågevärde som ligger under de förväntade för åldern.KLINISK IMPLIKATION: 
Resultaten kan få stor betydelse för arbetsterapeuter som arbetar med barn med ryggmärgsbråck. Det räcker inte att 
tillrättalägga den fysiska miljön eller kompensera för de motoriska funktionshindren. Förståelse och interventioner för 
hur de nedsatta processfärdigheterna påverkar barnens vardagsliv måste finnas för att kunna stötta barnen i att utveckla 
autonomi i vardagslivet. SÖKORD: Ryggmärgbråck, aktivitetsutförande, AMPS.

Bad nights - bad days: Consequences of sleep problems among children with 
disabilities
Författare: Helena Hemmingsson, Karolinska Institutet, Huddinge, Fack 232  00, 14183 Huddinge, 08-524 8 37 54 
E-post: helena.hemmingsson@ki.se
Medförfattare: Ann-Mari Stenhammar, Stenhammar konsult
Aim: The aim of the study is to explore parentally experienced sleep problems among children and youths with severe 
physical disabilities aged between 1-16 years. In addition, consequences for the families’ every day life were investigated. 
Methods: The families were approached using a questionnaire and 508 families participated in the study. Results: The 
results showed that about two thirds of the children and youths had persistent sleep problems and needed adult 
support from one to several times each night. By night the mothers supported their child either alone (42 %) or together 
with their husband (45 %). In order to easily help their child about 20 % of the children were sleeping in their parents’ 
bedroom. Still at 13-16 years of age 10 % were sleeping in their parent’s room and almost half of them in the parent’s 
bed. Although two thirds of the children had assistance during daytime only 5 % had such help during night. Prolonged 
interrupted sleep habits negatively influenced the parents functioning and health. Forty-four percent of the mothers 
and 35 % of the fathers estimated that their health was worse compared to the health of other parents. Societal 
support and consequences for the families’ every day life will be discussed.    Keywords: Children with disabilities, sleep 
problems, parents’ health

Arbetsrehabilitering

Kan registerdata anvendes til at finde virksomheder med risiko for arbejdsulykker?
Författare: Helle Mousing, CVU-Vest, Esbjerg,  DK, Skolebakken 171, 6705 Esbejrg Ø, 72157609 
E-post: hm@cvu-vest.dk
Baggrund: Arbejdstilsynet vil fremover indføre screening af virksomheder, med henblik på, at finde frem til de 
virksomheder, der har behov for tilsyn og rådgivning. Det vurderes, om det er muligt, at foretage denne screening 
ved hjælp af registerdata. Som risikomarkør vælges arbejdsulykker.  Formål: Undersøgelsens overordnede formål 
er at undersøge, om det er muligt ved hjælp af spørgeskemaer om udvalgte dele af virksomheders egensindsats, 
kombineret med oplysninger fra det Centrale Virksomheds Register(CVR), at udpege virksomheder med risiko 
for arbejdsulykker/rater af arbejdsulykker.  Materiale og metode: Undersøgelsen gennemføres som et retrospektivt 
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observationelt studie af to kohorter. Den ene kohorte består af et tilfældigt udtræk af 7000 virksomheder fra CVR-
registeret, den anden 7.258 virksomheder, der fik udført Arbejdstilsynets tilpassede tilsyn 2002. Undersøgelsen bygger 
på data fra CVR-registeret, Arbejdsulykkesregisteret samt Arbejdstilsynets registreringer i forbindelse med det tilpassede 
tilsyn. Analyserne er gennemført ved bivariate og multivariate logistiske og lineære regressionsanalyser.  Resultater: 
Oplysninger fra CVR-registeret om virksomhedens -form, -størrelse, geografisk placering, branche og om virksomheden 
anmeldte arbejdsulykke året før, er væsentlige prædiktorer for arbejdsulykker/rater af arbejdsulykker. Oplysninger fra 
Arbejdstilsynets tilpassede tilsyn bidrager ikke væsentligt til præcision af udpegning af virksomheder, der har risiko for 
arbejdsulykker. Ved anvendelse af registerdata, er det vanskeligt præcist at udpege virksom

Presentation av WSQ - ett frågeformulär som mäter arbetsrelaterad stress hos kvinnor
Författare: Kristina Holmgren, Primärvårdsrehab Olskroken, Göteborg, Redbergsvägen 6, 416 65 Göteborg, 
031-345 06 80 E-post: kristina.holmgren@vgregion.se
Medförfattare: Synneve Dahlin Ivanoff, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Gunnel Hensing, Sahlgrenska 
akademin, Göteborgs universitet
Stress relaterad till arbetet har i flera studier kopplats såväl till fysiska och psykiska symptom som till ökad sjukskrivning. 
I Sverige är sjukskrivningsnivån fortfarande mycket hög och det är i majoritet kvinnor som är sjukskrivna. I en tidigare 
kvalitativ studie beskrev kvinnor sjukskrivna för arbetsrelaterad stress vägen till sjukskrivning som en process. Kvinnorna 
berättade att kombinationen av otydlig organisation och ledarskap, ökad arbetsbelastning, lågt inflytande och olösta 
konflikter, tillsammans med personlighetsfaktorer, som att ställa höga krav på sig själva, att inte kunna sätta gränser 
och att ta stort ansvar för arbetet ledde till en total utmattning med långtidssjukskrivning som följd. För att dels kunna 
kartlägga behovet av rehabilitering, dels utvärdera rehabiliterande åtgärder är det angeläget att ha ett instrument 
som fångar upp arbetsrelaterad stress hos kvinnor i arbetsför ålder. Syftet med den här studien var att utveckla ett 
frågeformulär som mäter arbetsrelaterad stress hos kvinnor och att testa formulärets reliabilitet. Utifrån den ovan 
beskrivna kvalitativa studien utvecklades ett multidimensionellt frågeformulär. Två huvuddimensioner med vardera 
fyra underkategorier identifierades. Huvuddimensionerna innehåller dels faktorer relaterade till arbetet, dels faktorer 
relaterade till personen. Frågeformuläret består totalt av 21 frågor, varav 14 har följdfrågan: ”Upplever du det som 
stressande?” Mätnivån är ordnade kategoridata. Den statistiska analysen visade att frågeformulärets reliabilitet var 
god.

Arbetsmiljöns betydelse för återgång i arbete vid sjukskrivning –en longitudinell studie 
över 2 år
Författare: Elin Ekbladh, Hälsouniversitetet, Linköping, Villa Medica, 581 83 Linköping, 013-221685 
E-post: eliek@inr.liu.se
Medförfattare: Lena Haglund, Linköpings universitet, Hälsouniversitetet, INR, Avd. för Arbetsterapi, Villa Medica, 581 
83 Linköping
Arbete tillhör en av vuxenlivets viktigaste aktiviteter. Rollförlust och negativ inverkan på dagliga rutiner kan bli en 
konsekvens av långtidssjukfrånvaro för den enskilde personen. Sjukfrånvaro innebär även stora kostnader för samhället. 
I Sverige har olika insatser genomförts för att sänka socialförsäkringens utgifter och antalet nya sjukskrivningar har 
minskat. Det finns dock fortfarande många personer som är inne i långa sjukskrivningsperioder och för dem har det 
blivit allt svårare att komma tillbaka i arbete. Att finna olika strategier för att stödja sjukskrivna personer att komma åter 
i arbete är en viktig uppgift för arbetsterapeuter. Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer i arbetsmiljön som 
personer med erfarenhet av långvarig sjukskrivning uppfattar som stöd respektive hinder för återgång i arbete. Femtiofyra 
personer från en kommun som under en utvald dag år 2004 hade en pågående sjukskrivning mellan 60-89 dagar i en 
omfattning av minst 50% deltog i studien. Information samlades in via strukturerade och ostrukturerade intervjuer samt 
via enkät vid fyra tillfällen (0 mån, 6 mån, 1 år, 2 år) under två års tid. Statistisk och kvalitativ bearbetning av insamlat 
material är under genomförande. Vid presentationen kommer resultatet i form av en analys av de arbetsmiljöfaktorer 
som personerna anser ha haft betydelse för deras möjlighet att återgå i arbete presenteras. Sökord: arbete, arbetsmiljö, 
sjukskrivning

Arbetsterapeutens arbete i Länsarbetsnämnden projekt för arbetslösa ungdomar med 
funktionshinder
Författare: Katarina Rydberg, Uppsala kommun, SARUK, 753 75 Uppsala, 018- 727 
E-post: katarina.rydberg@uppsala.se
Bakgrund: Ungdomar med funktionshinder har ofta svårt att komma in i arbetslivet. Trots arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder har insatserna inte lyckats fullt ut. Ett projekt har startats i Uppsala där arbetsförmedlingen rehab och kommunens 
arbetsrehabilitering samarbetar kring dessa ungdomar. I projektet har anställts en arbetsterapeut på heltid.  Syfte: Att 
de krav som ställs på ungdomar med funktionshinder i arbetslivet ska anpassas efter deras förmåga  Metod: Med hjälp 
av kartläggningar och fördjupade arbetsförmågebedömningar, huvudsakligen gjorda av arbetsterapeut, skall en bättre 
bild av personens förmåga ges. Rekommendationer om lämpliga åtgärder/aktiviteter utifrån dessa bedömningar skall 
göra att ungdomarna bättre matchas för arbetslivet. Målet är att minst 25 % av de deltagande ungdomarna kommer 
ut i arbete på öppna arbetsmarknaden inom 6 månader.  Resultat: Varje ungdom utvärderas kontinuerligt under arb
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etsrehabiliteringsperioden. Projektet utvärderas i december 2006, samt därefter kontinuerligt.  Sökord: Arbetsterapi, 
arbetsrehabilitering, ungdomar

Arbetshjälpmedel - en möjlighet till delaktighet?
Författare: Tina Rääf, Försäkringskassan, Örebro, Box 901, 701 21 Örebro, 019- 673 41 78 
E-post: tina.raaf@forsakringskassan.se
Bakgrund Det finns drygt en miljon personer i Sverige som har ett eller flera funktionshinder. Ett funktionshinder medför 
ofta inskränkningar i möjligheten att delta i aktivitet. Genom en tillgänglig miljö och med rätt valda hjälpmedel skapas 
förutsättningar för deltagande i olika aktiviteter.  En förutsättning för delaktighet i arbete för personer med funktionshinder 
är att kompensera dessa med olika typer av hjälpmedel eller ombyggnationer. Ett hjälpmedel som möjliggör arbete 
för en person med funktionshinder kan benämnas arbetshjälpmedel.  Det är arbetsgivaren, arbetsmarknadsverket 
och försäkringskassan som ansvarar för att en person med funktionshinder erhåller de arbetshjälpmedel och/eller 
ombyggnationer som behövs för att hon ska klara av sitt arbete.  Tidigare studier visar att med rätt anpassade 
arbetshjälpmedel upplever personer med funktionshinder en hög grad av självständighet och oberoende. Det har också 
visat sig att det är långt kvar innan personer med funktionshinder deltar i arbetslivet på lika villkor och utnyttjas fullt ut 
som en arbetskraftsresurs. Därför är det intressant att studera vilka upplevelser personer som använder arbetshjälpmedel 
har kring processen av att söka, erhålla och använda arbetshjälpmedel.  Syfte Att beskriva upplevelser kring processen 
av att söka, erhålla och använda arbetshjälpmedel.  Metod Tio personer som använder arbetshjälpmedel intervjuades 
utifrån en intervjuguide med formulerade frågor utifrån studiens syfte. Materialet analyseras med hjälp av kvalitativ 
innehållsanalys, bearbetningen pågår.  Resultat Databearbetning pågår och resultatet presenteras vid AT forum 2007.  
Sökord: Arbetshjälpmedel

MINISEMIARIER:

Torsdag

Samtal om etik och öppna prioriteringar
Författare: Per-Erik Liss, PrioriteringsCentrum581 91 Linköping,  E-post: prioriteringscentrum@lio.se
Medförfattare: Margareta Lindberg, Tjälamark 258, 905 91 Umeå
Prioriteringar har alltid gjorts i vården och besluten får konsekvenser för människor. Det är därför viktigt att de är 
välgrundade. Detta betyder bl a att den värdemässiga grunden för besluten måste vara klarlagd. Det är dock inte 
självklart att alla känner till den etiska plattform som lagmässigt ska utgöra värdegrunden. Och även om du känner till 
den, vad innebär den egentligen? Skall den som har ett arbete gå före den arbetslöse, vilket skulle ha betydelse för 
samhällsekonomin? Kan den yngre gå före den äldre utan att vi bryter mot människovärdesprincipen? Hur kan man leva 
upp till att den med störst behov ska gå först som behovs- och solidaritetsprincipen säger? I vilken grad bör individen 
själv ta ansvar för sin situation? Ja dessa och andra etiska frågor kring prioriteringar inom arbetsterapi blir ämne för 
diskussion i detta seminarium. Näring till diskussionerna får vi av etiker samt de arbetsterapeuter som arbetar med FSAs 
och PrioriteringsCentrums modellprojekt kring prioriteringar inom arbetsterapi.

Hur möjliggör vi delaktighet i vardag och samhällsliv för personer med psykiska 
funktionshinder?
Författare: Staffan Josephsson Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karoliska Institutet
Medförfattare: Ann-Britt Ivarsson, Hälsovetenskapliga insitutionen, Örebro universitet, Anders Kottorp och Eric Asaba, 
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karoliska Institutet, Mona Eklund, Institutionen för hälsa, 
vård och samhälle, Lunds universitet
Det finns idag en rik kunskap om de svårigheter som personer med psykiska funktionshinder möter i sin vardag. Även 
om rättigheten till delaktighet i daglig aktivitet har stöd i socialtjänstlagen så sivar exempelvis rapporter att endast 
50% av personer med diagnosen schizofreni deltar i dagliga aktiviteter utanför hemmet. Kunskap om hur aktivitet kan 
användas och förstås både som medel och mål för denna grupp är därför angelägen. Nya skolbildningar och trender gör 
anspråk på att bidra med kunskap som kan bidra till delaktighet i vardagen för personer med psykiska funktionshinder. 
Ett sådant har fått beteckningen ”recovery” och kan närmast förstås som ett socialpsykologiskt perspektiv på psykiska 
funktionshinder och möjligheten till återhämtning och delaktighet i vardagsliv och samhälle för denna grupp. I dag 
saknas emellertid ett tydligt aktivitetsbaserat perspektiv som kan ge kunskap och evidens till såväl arbetsterapeutisk 
som annan verksamhet. Syftet med detta miniseminarium är dels att diskutera och problematisera den kunskap samt 
de frågor och kunskapsluckor som finns idag inom arbetsterapi och aktivitetsvetenskap när det gäller aktivitet för 
personer med psykiska funktionshinder. Vidare är syftet att diskutera vilken ny aktivitetsrelaterad kunskap och forskning 
som behövs för att svara mot de behov som finns hos denna grupp. Miniseminariet kommer att läggas upp som 
en workshop på 80 minuter där de fem presentatörerna inleder följt av dialog och diskussion i mindre grupper och 
avslutande identifiering av existerande kunskap och frågefält. Diskussionerna dokumenteras och kommer att resultera 
i publikation i Tidskriften Arbetsterapeuten.



57

Fredag

Nationella kvalitetsregister - arbetsterapi
NKI-P och FSAs kvalitetsråd
Författare: Christina N Lundqvist, FSA, tel. 08-4662494, chlu.fsa@akademikerhuset.se.
Medförfattare: Johannes Dock, Hälsoplanerare, Primärvårdscentrum, 88104 Sollefteå, tel. 0620-19296, 
johannes.dock@lvn.se, Anne Hedström, Leg. Arbetsterapeut, Herrgärdets vårdscentral, Västerås, tel. 021-174395, anne.
hedstrom@ltv.se, Inga-Britt Lindström, FSA, tel. 08-4662440, ibli.fsa@akademikerhuset.se.
Bakgrund: Nationella kvalitetsindikationer i primärvård, NKI-P, är ett projekt som genomförs i samarbete mellan 
Familjemedicinska institutet (Fammi), Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting och de olika yrkesförbunden 
verksamma i primärvård däribland FSA. Projektet har initierats och leds av Fammi under 2006. Det brivs i de fyra 
delprojekten: 1. Allmänna - Generella indikationer. 2. Anknytning till befintliga register. 3. Primärvårdsspecifika 
indikatorer. 4. Utvecklandet av databas och metoder för återkopplande och lärande. Arbetsterapeuter finns knutna till 
samtliga delprojekt. Resultat: Projektet har påbörjats under 2006. Ett första gemensamt remissförslag kommer att tas 
fram under slutet 2006. Under 2007 och framåt förväntas de förslagna indikatorerna att prövas i olika testmiljöer.

Implementering av ett evidensbaserat folkhälsoprogram för synskadade personer i 
primärvården
Författare:  FSAs Synutskott
Medförfattare: Ewa Nielsen, Syncentralen, 791 82 Falun
Personer som är över 65 år och som har en synnedsättning har svårt att få tillgång till en god rehabilitering. Det finns en 
obalans mellan specialistnivå och basnivå. Idag finns bara en nivå dvs syncentralen, förutom inom de försöksområden 
som ingår i projektet Syntes-rehabilitering för äldre personer med synnedsättning och utveckling av syncentralernas 
specialistkompetens. (se www.hi.se). Det är angeläget att folkhälsoprogrammet ”Att finnas nya vägar”, ett program 
utarbetat för patientgruppen och för primärvården implementeras.

Därför är vi unika!
Författare: Anne G. Fisher
Medförfattare: Anne G. Fisher, Umeå universitet, Inst för Samhällsmedicin och Rehabilitering, avdelningen för Arbetsterapi, 
Ingeborg Nilsson, Umeå universitet, Inst. för Samhällsmedicin och Rehabilitering, avdelningen för Arbetsterapi, Monica 
Widman-Lundmark, Rehabcentrum, Skellefteå
De flesta arbetsterapeuter kan erinra sig tillfällen då vi inte tydligt kunnat förmedla ”vad arbetsterapi är” eller ”hur skiljer 
oss från andra professioner”. Även om vi är väl medvetna om vad som är speciellt med arbetsterapi som profession, 
har arbetsterapeuter ändå ibland saknat ord för att beskriva detta. Emellanåt ha nog de flesta av oss också upplevt 
frustration över denna svårighet att verbalisera och förklara arbetsterapeutens viktiga roll för andra utanför yrket. I detta 
seminarium kommer vi att föra en dialog kring vad arbetsterapi är och varför vi är unika. Målet med seminariet är att 
deltagaren skall kunna verbalisera sin unika roll som arbetsterapeut och differentiera denna roll från andra professioner 
inom hälso- och sjukvården. Processen omfattar identifikation av områden som är gemensamma med andra professioner 
och områden som är unika för arbetsterapeuten.

Evidensbaserade bostadsanpassningar? Möjligheter och hinder i arbetsterapipraxis
Författare: Susanne Iwarsson, Lunds universitet, Box 157, 22100 Lund 
Medförfattare: Agneta Fänge, Lunds universitet, Box 157, 22100 Lund
Bostadsanpassningar utgör en viktig del av arbetsterapeutisk intervention, särskilt inom kommunal arbetsterapipraxis. 
I likhet med många andra interventioner baseras verksamheten i hög grad på beprövad erfarenhet och många 
arbetsterapeuter har god kompetens inom området. Baserat på senare års forskning - både i Sverige och utomlands 
- har också uppbyggnaden av vetenskaplig evidens gjort betydande framsteg. Det finns också flera olika bedömnings- 
och analysinstrument som lämpar sig väl för att systematisera, strukturera och utvärdera interventionsprocessen. Det 
innebär att arbetsterapeuter har tillgång til ny kunskap och nya metoder som kan användas för kvalitetsutveckling 
inom området. Samtidigt kan vi konstatera att det tar tid att införa nya, evidensbaserade metoder i dagens kommunala 
arbetsterapipraxis. Vi har under flera års tid samlat på oss erfarenheter av samverkan mellan forskare och praktiskt 
verksamma arbetsterapeuter och konstaterar att många möjligheter kan öppna sig om man lyckas i sådant arbete. 
Samtidigt konstaterar vi att det verkar finnas en rad hinder för att införa evidensbaserade metoder för att utveckla och 
utvärdera kvaliteten av bostadsanpassningar. I detta miniseminarium kommer vi att presentera en del av våra resultat, 
men framförallt är vårt mål att få till stånd en aktiv diskussion mellan forskare och praktiker inom detta område. Syftet 
är att dela erfarenheter med varandra och komma fram till förslag till strategier för en positiv och effektiv utveckling för 
att stärka den arbetsterapeutiska kompetensen för framtiden.
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Dokumentera med ny version av GÄRDA och ARTUR
Presentatör/medverkande FSA -Begrepp och Termgrupp:
Författare: Kerstin Hjort
Medförfattare: Anne Fisher, Umeå universitet och Agneta Carlsson, Norrlands universitetssjukhus, 901 85 Umeå
Arbetsterapeuter har behov av att på ett enkelt sätt kunna dokumentera i patientjournalen så att fokus på 
aktivitetsutförandet framkommer tydligt. Vi måste även kunna redovisa vad vi gör och resultatet av våra åtgärder. 
FSAs ”Begrepp och Termgrupp” beskriver den nya versionen av GÄRDA (patientrelaterade åtgärder) och ARTUR 
(journalstruktur) som är utvecklad i enlighet med ICF’s struktur. ”GÄRDA och ARTUR” version 3.0 har kopplats till en 
generell arbetsterapiprocess och ett beskrivande patientfall som exempel på processen, för att göra materialet mer 
användarvänligt och komplett. De patientrelaterade åtgärdena är resultatet av ett tvärprofessionellt utvecklingsarbete i 
socialstyrelsens regi (KVÅ testmodul), där gemensamma åtgärder för tre yrkesgrupper, sjuksköterskor, sjukgymnaster och 
arbetsterapeuter ha tagit fram. Vid Miniseminariet kommer ”GÄRDA och ARTUR” version 3.0 samt arbetsterapiprocessen 
att presenteras. Presentationen varvas med diskussioner i grupper. Syftet med Miniseminariet är att arbetsterapeuter i 
landet, intresserade av dokumentation och åtgärdsregistrering, ska lära känna det nya materialet och att tillsammans 
med kollegor diskutera nyttan av det.

Utvärdering av arbetsterapeutiska insatser i kommunens rehabkedja med hjälp av  
webbaserad version av ADL taxonomin
Författare: Kerstin Hjorth, Box 760, 131 24 Nacka,  E-post: kerstin.hjort@liv.se
Medförfattare: Inga Blomstrand, Örebro kommun
Författare: Medicinsk ansvarig för rehabilitering Inga Blomstrand, Örebro kommun, Leg arbetsterapeut Kerstin Hjorth, 
FSA e-post: kerstin.hjort@liv.se. En fristående webbaserad version av ADL taxonomin har används för att bedöma 
patienternas aktivitetsförmåga. Örebro kommun har en intern vårdkedja mellan rehabenheter, dagrehabilitering och 
rehabilitering i hemmet kallad rehabkedjan. Ett av kommunens mål är att säkra denna rehabkedja. Ett försök pågår att 
följa rehabkedjan med att göra en ADL bedömning med hjälp av ADL taxonomin på rehabenhet och en uppföljning 
cirka en månad efter utskrivning och en andra uppföljning cirka 6 månader efter utskrivningen. Resultatet av gjorda 
bedömningar av 16 olika arbetsterapeuter på femtio patienter i hela rehabkedjan har sammanställts och kommer att 
presenteras liksom det webbaserade verktyget som har använts till ADL bedömningen. Diskussion utifrån följande 
frågeställningar: går det att använda ADL taxonomin som ett utvärderingsinstrument för gjorda insatser i rehabkedjan? 
Vilka möjligheter och hinder fanns vid användandet av den webbaserade versionen av ADL taxonomin?

POSTERS

Effects of a hand training programme in five patients with myotonic dystophy type 1
Författare: Anna S. Aldehag, Karolinska universitetssjukhuset, Solna, Arb.ter kliniken, Neuro R1:07, 171 76 Stockholm, 
08-517 749 57 E-post: anna.aldehag@karolinska.se
Medförfattare: Tor (neurolog/docent) Ansved, Läkarhuset odenplan, Hans (arb.ter/docent) Jonsson, KI, arb.ter 
sektionen
Background: Myotonic Dystrophy is the commonest of the muscular dystrophies with adult onset and is associated 
with muscle weakness, wasting and myotonia. Compensatory techniques and strategies are mostly offered as the 
only intervention theray. Purpose: The aim of this study was to evaluate hand function and self-rated occupational 
performance before and after hand training in five patients with myotonic dystrophy type 1. Method: In the present 
study, the patients were their own controls using pre- and post-tests measures. Each patient was tested at intervals a 
total of nine times before and nine times after training. A hand-held myometer (Microfet2), Grippit, Purdue Pegboard, 
self-rated myotonia and the COPM was used as outcome measures. The patients performed hand training for a total 
of three months, three times per week using a resistance training programme. Results: Hand function was significantly 
increased and a positive change in self-rated occupational performance was noted after the training period. This study 
indicates that hand training has a positive effect on hand function, i.e. motor function and occupational performance. 
The present results need to be replicated in a controlled study including a larger number of patients and over a longer 
period of time.  Key words: myotonic dystrophy, hand training, occupational performance

Ny vardag Intervjustudie med anhöriga i yrkesverksam ålder till personer som drabbats 
av stroke
Författare: Pia Allvar, Sjukhuset, Varberg, Sjukhuset i Varberg, 432 81 Varberg, 0340-481430 
E-post: pia.allvar@lthalland.se
Bakgrund: Det beräknas att 80 % av vård och omsorg kommer att behöva tillgodoses av anhöriga. Att vara anhörig till 
den som har fått stroke är inte alltid lätt och konsekvenserna kan i många fall bli stora. Syfte: att undersöka anhöriga 
i yrkesverksamålders vardag samt upplevelser av hur deras aktiviteter i det dagliga livet (ADL) påverkades när någon i 
familjen fått en stroke med efterföljande funktionshinder. Metod: Intervjuer gjordes med åtta anhöriga i ålderspannet 
46-63 år, samtliga var gifta med personen som drabbats av stroke. Intervjuguiden utformades utifrån syftet samt 
inspirerades av ADL-taxonomin. Aktiviteter som lades till var bland annat arbete, fritidsintresse och sexuellt samliv. 
Resultat: Via anhörigas berättelser kom det fram att alla aktiviteter i det dagliga livet påverkades såsom att laga mat, 
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göra inköp, fritidsaktiviteter, det sociala umgänget och det sexuella samlivet. Anhörigas vardag präglades av att de fick 
ta på sig nya roller, skapa nya rutiner, hade brist på egen tid och saknade stöd. Anhöriga försökte att anpassa sig till en 
helt ny vardag. Sökord: Stroke, anhöriga, ADL

SE VIDARE - ett utvecklingsarbete på Syncentralen Göteborg
Författare: Laila Asp, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, Tunnlandsgatan 2A, 400 43 Göteborg, 
031- 342 48 50 E-post: laila.asp@vgregion.se
Medförfattare: Karin Cederman, Syncentralen, SU, Högsbo sjukhus
Bakgrund: Syncentralen, Göteborg erbjuder habilitering och rehabilitering för människor i alla åldrar som på grund av 
en varaktig synnedsättning möter svårigheter i den dagliga livsföringen. Våren 2003 påbörjades ett utvecklingsarbete 
eftersom medarbetarna upplevde att det saknades tydlighet vad gällde Syncentralens uppdrag, mål, vision, värdegrund 
och organisation. Vi hade ingen kontroll på våra patientflöden, ojämn arbetsbelastning och verksamheten var sårbar.
Utvecklingsarbetet ledde fram till ett behov av att hitta en gemensam organisation och modell för patientarbetet.  Syfte:  
Att erbjuda alla samma möjlighet till rehabilitering oavsett ålder och diagnos. Att få kontroll på våra olika patientflöden 
och skapa ett system som möjliggör förändringar utifrån efterfrågan samt minskar verksamhetens sårbarhet.Att 
kvalitetssäkra verksamheten genom att ha rätt kompetens på rätt funktion och skapa en effektivare patientadministration. 
Resultat: En modell för patientens habilitering och rehabilitering har tagits fram. Vi har renodlat våra funktioner inom 
behandlingsarbetet och patientadministrationen. Genom att dessutom använda oss avkoordinerade scheman har vi 
fått ett flexibelt system som ger överblick över vvåra patientflöden, medger förändringar utifrån efterfrågan, möjliggör 
jämn arbetsbelastning och minskar verksamhetens sårbarhet. Då vi har satt fokus på funktion istället för på person har 
vi ökat utbudet och kvalitén på patientarbetet samt minskat väntetiderna. en tydlig och gemensam målbild gör att 
personalen känner större delaktighet och ansvarstagande för verksamheten.  Sökord: • Rehabilitering • Kvalitetsarbete 
• Arbetsmodell

Vägen fram till en färdig broschyr för personer som fått diagnosen KOL
Författare: Monica Beillon, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, Arbetsterapienheten/Mölndals sjukhus, 
43180 Mölndal, 031-3431036 E-post: monica.beillon@vgregion.se
Medförfattare: Anna Törnsjö, Arbetsterapienheten/Mölndals sjukhus, Jenny Danielsbacka, Sjukgymnastikverksamheten/
SU Sahlgrenska, AnneMarie Grönberg, Sektionen/klinisk nutrition,SU Sahlgrenska, Ann Ekberg-Jansson, Lungmedicin/
Allergologi,SU Sahlgrenska
Bakgrund: behov av att få ett samlat informationsmaterial om energibesparande arbetssätt samt en önskan om att få 
ett mer pedagogiskt material, gärna i samarbete med sjukgymnast och dietist. Syfte: utforma ett samlat pedagogiskt 
material i lättsam utformning och med tydliga bilder. Metod; faktainsamling bl a ur befintligt arbetsterapiprogram 
för personer med KOL, samarbete med övriga teammedlemmar ang innehåll och upplägg samt samarbete med 
journalist, grafisk formgivare och illustratör. Kontinuerligt under arbetets gång gjordes utbyte av innehåll med kollegor. 
Arbetet påbörjades våren 2004 och avslutades hösten 2005. Resultat: den färdiga broschyren ”KOL, kronisk obstruktiv 
lungsjukdom, information till dig som fått diagnosen KOL”. Broschyren används i kliniskt arbete inom SU.

Bildskapande för patienter med cancer, en litteraturstudie ur ett arbetsterapeutiskt 
perspektiv
Författare: Maria Birmé, Sundbybergs Kommun, Ekbacksgränd 6a, 172 37 Sundbyberg, 08/7068358 
E-post: maria.birme@sundbyberg.se
Medförfattare: Kathrin Lindner, 
Cancer är en av vår tids största folksjukdomar som ofta innebär stor oro och långdragen behandling. Att kreativt 
uttrycka sig genom bildskapande aktiviteter kan lindra en situation som upplevs stressande. Syftet var att studera hur 
bildskapande i grupp eller individuellt kan vara möjlig som arbetsterapeutisk intervention för patienter med cancer. 
Litteraturstudien är baserad på nio vetenskapliga artiklar där innehållet analyserades utifrån artiklarnas syfte, metod och 
resultat. Analysen resulterade i tre huvudkategorier: Bildskapandets utformning och studiernas upplägg, Beskrivning 
av material och Upplevelser av bildskapande. I resultatet framkom att patienter upplever stöd inom gruppen eller 
av bildterapeuten och hur aktiviteten och skapelserna kan vara till hjälp. Det framkom också huruvida patienterna 
upplevde inre förändring, förbättrade copingstrategier och utökad kommunikation. Slutsatsen var att cancerpatienter 
kan ha behov av skapande aktiviteter i grupp eller individuellt och att detta med fördel kan tillämpas av arbetsterapeuter. 
Sökord: Cancer, gruppaktivitet, bildskapande och arbetsterapi

Ett webbaserat utbildningsmaterial -Aktiv med dator
Författare: Maria Borgestig, Folke Bernadottehemmet, Uppsala, Bernadottestigen 4, 756 48 Uppsala, 018-6117781 
E-post: maria.borgestig@akademiska.se
Medförfattare: Helene Lidström, Folke Bernadottehemmet, Bernadottestigen 4, 756 48 Uppsala
Datorn blir allt viktigare i vårt samhälle, inte minst för människor med funktionsnedsättning. För många är datorn ett 
nödvändigt redskap i skolan, på arbetet och på fritiden. För personer med rörelsehinder kan den vara en förutsättning 
för att kunna fungera i sin vardag. Datorn är därför ett viktigt hjälpmedel och behöver anpassas efter individuella behov 
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och utifrån förutsättningar i miljön. Arbetsterapeuten är oftast den yrkeskategori som förskriver och rekommenderar 
datorhjälpmedel för personer med rörelsehinder och har därför en viktig roll vid utprovning och val av hjälpmedel. 
Området är fortfarande relativt nytt och kräver ökad kunskap bland arbetsterapeuter. Det är många gånger den 
professionelles kunskapsnivå som begränsar brukarens möjligheter att använda datorn i olika aktiviteter. Webbplatsen 
”Aktiv med dator” www.hi.se/aktivmeddator, förmedlar kunskap om vilka aktiviteter datorn kan underlätta, vilka 
anpassningar som kan göras och vilka hjälpmedel som finns. Syftet med projektet är att uppdatera webbplatsen bl.a. 
genom att beskriva metoder och tillvägagångssätt vid utprovningsprocessen. Målet är att webbplatsen ska inspirera 
arbetsterapeuter och vara en kunskapskälla så att fler brukare får tillgång till datorhjälpmedel. Projektet ”Aktiv med 
dator” är ett samarbete mellan arbetsterapeuter vid fem regionala kommunikations- och dataresurscenter i landet. 
Webbplatsen baseras på boken ”Aktiv med dator – möjligheter för personer med rörelsehinder” (Lidström & Zachrisson, 
2005) som säljs via HI eller laddas ner som PDF-fil. Projektet drivs av Hjälpmedelsinstitutet (HI) i samarbete med RTP och 
är finansierat med medel från Allmänna arvsfonden.

Genomförande av obligatorisk lyftkörkortsutbildning för vård- och omsorgspersonal i 
Örebro kommun
Författare: Pia Bradford, Örebro Kommun, Ölmbrov.6, 718 40 Dyltabruk, 019-212531 E-post: pia.bradford@orebro.se
Medförfattare: Marie Gamerov, Rex-huset Örebro kommun, Marie Tall, Skepplandsgården Örebro kommun
Bakgrund: Ett antal olyckor har under de senaste åren rapporterats i samband med förflyttning i personlyft. 
Varierande kunskapsnivå i lyftanvändning hos omvårdnadspersonal i Örebro har föranlett ett kvalitetesarbete för en 
kommungemensam utbildning. Syfte: Kvalitetssäkra förflyttning med personlyft genom utbildning för kommunens 
ca 3000 omvårdnadspersonal. Metod:Utbildningsmaterial har framtagits av en grupp arbetsterapeuter, lokal har 
iordningställts, samarbete med kommunens utbildningsenhet ”Kompetensstegen” samt MAR som drivit frågan 
i kommunledningen. Pilotprojekt genomfördes i februari -06. Efter utvärdering kom utbildningen igång i maj -06. 
Resultat: Ca 20 arbetsterapeuter är nu involverade i lyftkörkortsutbildningen. 100 personer utbildas varje vecka. 
Kontinuerlig utvärdering har påvisat att deltagarna upplevt utbildningen som värdefull. Sökord: Omvårdnadspersonal, 
utbildning, lyftkörkort.

Att göra åt eller att guida
Författare: Maria Dahlström, Örebro universitet, Hälsovetenskapliga institutionen, Box 12 52, 701 12 Örebro, 
019 30 37 86 E-post: maria.dahlstrom@hi.oru.se
Medförfattare: Ann-Beate, (sjukgymnast) Öhlén, Handikappcentrum, Västerås
FoU-projekt – utveckling av arbetssätt  Bakgrund Erfarenhet visar att personer med förvärvade hjärnskador har funktioner, 
som inte används på aktivitets- delaktighetsnivå, då assisterande personal saknar kunskap. Under projektet provades en 
metod för att främja kunskapsutveckling hos personliga assistenter till personer med förvärvade hjärnskador. I projektet 
fick assistenterna handledning och utbildning för att integrera träning i vardagssituationer, synliggöra framsteg 
och framgångsfaktorer.  Syfte Projektets syfte var att ta fram, genomföra och utvärdera en metod för att utveckla 
assistenternas förmåga att stödja personer med förvärvad hjärnskada, till aktivitet och delaktighet i vardagen.  Metod 
Två assistentgrupper valdes ut. I första skedet gjordes intervjuer med var och en av assistenterna. Syftet var att kartlägga 
assistenternas syn på personens möjligheter att ta initiativ till att vara aktiv och delaktig i vardagen. Några frågor fanns 
med för att väcka tankar om förändring ”hur gör du nu”?, ”Skulle du kunna göra på annat sätt”? Moment som kom att 
ingå i utbildningen var gruppträffar med diskussion, teori, fotografering av aktivitet som genomfördes samt hembesök 
där videofilm gjordes.  Resultat Assistenterna beskriver att de fått möjlighet att se och tänka i annat perspektiv. I sitt 
handlande visar de ett annat förhållningssätt än tidigare, vilket visar sig i ökad förmåga till aktivitet och delaktighet hos 
personen. Personen klarar att genomföra aktiviteter på egen hand, eller med guidning. Assistenternas arbetsledare 
bekräftar att arbetslaget blivit mer intresserade av förändring hos personen.   Sök Assistenter, kunskapsutveckling, 
förändring

Icelandic Students with Physical Disabilities. Assistance Provided in Regular Schools
Författare: Snæfridur Thora Egilson, University of Akureyri, IS, Solborg vid Nordurslod, 600 Akureyri, 354 460 8453 
E-post: sne@unak.is
Background: Providing assistance by paraprofessionals is widely used to support students with impairments within 
general education settings. The literature indicates that assistants often engage in roles that they are insufficiently 
trained to perform. They are paid poorly and often are underappreciated; therefore their turnover is quite high. 
Assistants commonly work with those students who have the most complex impairments and they sometimes function 
as the student’s primary teacher. Method: This study was a part of a larger project focusing on school participation of 
students with physical impairments. A descriptive research design was used to explore the provision of assistance. Data 
were collected through observations at schools and qualitative interviews with teachers, parents, and the students 
themselves. Data analysis was primarily based on grounded theory procedures. Results: The assistants´ roles were often 
unclear, with neither formal definition, as to what duties they were to perform nor their conditions. The academic 
aspects of the school day were prioritized and occasionally the students lacked assistance in other contexts. Dependency 
on assistants by the students was commonly observed and often the children got more assistance than needed. Lack 
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of collaboration between the teachers, therapists, and the assistants often complicated matters. In order to avoid 
overreliance on assistants it is important that teachers and occupational therapists engage in careful decision-making 
about where and when assistance is appropriate. Strategies for collaboration and supervision from occupational will be 
addressed. Keywords: Students, School, Assistance

Fagutvikling ”lungesykdom og selvopplevd nedsatt hukommelse”
Författare: Torun Ekeløf, Glittreklinikken, Hakadal, NO, Postboks 104 Åneby, 1485 HAKADAL Norge, 67 05 82 46 
E-post: tekerloe7@hotmail.com
Medförfattare: Kari-Ann Nevjen, Akershus Universitetssukehus
Fagurviklingen er et samarbeid mellom spesialergoterapeut Torun Ekeløf og spesialist i klinisk nevropsykologi Kari-
Ann Nevjen.  Vår tidligere erfaring med inneliggende pasienter er at en del lungepasienter selv opplever å ha 
nedsatt hukommelse. Mange forteller om langvarig isolasjon og manglende deltagelse i samfunnet som følge av 
lungesykdommen. En del sliter også med angst og depresjon. Vi ser at noen pasienter er i en risikogruppe i forhold 
til å opprettholse kognitiv fungering.  Metoder: Fagutviklingen har en kvalitativ fenomenologisk forskningsdesign. Vi 
har utredet 12 inneliggende pasienter med et brett spekter av tester for å få en best mulig kartlegging av pasientenes 
opplevelse, og hvilke innvirkning dette gir i hverdagen. Vi har brukt en kartleggingssamtale for å få pasienten til å 
beskrive hva som oppleves som vanskelig. Videre brukte vi AMPS, som er en observasjon og undersøkelsesmetode 
som gjør det mulig å vurdere personens motorikk og prosessferdigheter og deres innvirkning på evnen til å utføre ADL. 
Pasientene er også utredet med et brett sammensatt nevropsykologiske tester som går på sensorisk motoriske prøver, 
oppmerksomhet, psykomotorisk tempo, læring og hukommelse, samt problemløsningsevne.  Mål for fagutviklingen: 
Vi ønsket å få en bedre forståelse for hvordan pasientene opplevde hverdagen sin, og om det var noen felles trekk. Vi 
brukte AMPS for å se hvilke innvirkning de opplevde hukommelsesproblemene hadde for pasientene i forhold til ADL. 
Vi ønsket også å vurdere AMPS og nevropsykologiske tester for å se hvilke metoder som best fikk frem pasientenes 
opplevelser av hukommelsen.

Projekt Rehabilitering i hemmet, Älvtomta hemvård
Författare: Åsa Erkers, Örebro Kommun, Älvtomtagatan 34, 70342 Örebro, 019-213456 E-post: asa.erkers@orebro.se
Bakgrund Det naturliga åldrandet påverkar den äldres förmåga att utföra dagliga aktiviteter såsom att städa och sköta 
den personliga hygienen på egen hand. Kommunen har ett ansvar att erbjuda de äldre rehabilitering vilket skapar 
möjligheten att bo kvar i ordinärt boende samt att få inflytande över sitt vardagsliv och att kunna behålla sin självständighet 
och integritet.  Syfte Att erbjuda brukare träning av vardagliga aktiviteter i sin naturliga miljö och på så sätt bibehålla 
eller förbättra sin aktivitetsförmåga. Detta för att klara det dagliga livet i ordinärt boende så självständigt som möjligt.  
Att med stöd av arbetsterapeutens synsätt stärka och utveckla ett rehabiliterande arbetssätt i hemvårdsgruppen.  Metod 
Utifrån arbetsterapeutens ADL-bedömning bryts brukarens SoL-insatser ner till delaktiviteter. En plan upprättas för att 
stödja brukaren att bli så självständig som möjligt. Specifik rehabilitering utförs av arbetsterapeut och sjukgymnast som 
sedan övergår i vardagsrehabilitering av omvårdnadspersonalen. Kontinuerlig uppföljning sker genom teamträffar samt 
tillsammans med brukaren.  Resultat Genom att ta tillvara på arbetsterapeutens kompetens att bedöma och stimulera 
brukarens egna aktivitet och handleda omvårdnadspersonalen utvecklas förutsättningar för rehabilitering. Genom 
kontinuerliga teamträffar ökar samverkan kring brukaren. De brukare som har erbjudits rehabilitering i hemmet har ökat 
sin aktivitetsförmåga, självständighet och delaktighet. Behovet av hemvårdsinsatser har minskat och ett rehabiliterande 
arbetssätt har spridit sig i hemvårdsgruppen.  Sökord Rehabilitering Aktivitetsförmåga Självständighet

Värdegrund för vardagsrehabilitering
Författare: Sofi Fristedt, Höglandssjukhuset, Höglandssjukhuset, Nässjö, 571 81 Nässjö, 0380-55 30 75 
E-post: sofi.fristedt@lj.se
Medförfattare: Roger Söderlund, Höglandssjukhuset Nässjö, Mimi Kasseberg, Höglandssjukhuset Nässjö, Anne Carlsson, 
Tranås PVO, Cecilia Fransson, Sävsjö kommun
Esther är ett nätverk mellan kommunerna, primärvården och slutenvården på Höglandet för att utveckla äldrevården. 
Esther startade som ett projekt 1997. Esthers vision lyder: Genom att vi skapar ett hållbart och handlingskraftigt nätverk 
kan Esther uppleva trygghet och oberoende och leva ett självständigt liv. TIM (Team, Information, Målsättning) är en 
arbetsgrupp inom Esther, med ansvar för vårdkedjan inom rehabilitering. TIMs mål är att teamet kring patienten i 
rehabiliteringsprocessen på Höglandet ska åstadkomma ett obrutet informationsflöde och en gemensam målsättning, 
med syfte att patienten ska uppleva bästa tänkbara tillfredställelse avseende livskvalitet, aktivitetsförmåga och delaktighet. 
En åtgärd för att nå det övergripande målet är att skapa och implementera en värdegrund för vardagsrehabilitering. Syftet 
med värdegrund är att via gemensamma värderingar utveckla samt stärka teamet, med målsättning att öka patientens 
tillfredställelse, delaktighet och aktivitetsförmåga. Vid en workshop gavs input kring etiska frågor och bemötande. 
Därefter fick deltagarna diskutera etiska frågor, värderingar och bemötande, samt ge förslag på vad en värdegrund bör 
innehålla. Materialet bearbetades och sammanställdes under de fyra rubrikerna hälsa, människovärde, omsorg samt 
rättvisa. Rubrikerna definierades. Utifrån dessa definitioner av rubrikerna har principer formulerats för alla fyra områden, 
med fokus kring vardagsrehabilitering. Kommentarer från workshop finns även bevarade i materialet. Arbetet med 
implementering har inletts på arbetsplatserna, samt via utbildning i vardagsrehabilitering för omvårdnadspersonal.
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Occupational Preformance and Everyday Sensations of Icelandic Preschool Children
Författare: Sigridur Kristín Gísladóttir, Centre for Child Health Services, Reykjavik, IS, Barónsstíg 47, 101 Reykjavík, 
354 588 1350 E-post: sigridur.kr.gisladottir@hr.is
The purpose of the study was to compare the performance of Icelandic preschool children, and the performance of 
preschool children in the United States of America (USA), on two USA assessment tools that have been translated into 
Icelandic. These tools were: (i) the PEDI, where the focus is on measuring functional performance, caregiver assistance 
and environmental adaptations, and (ii) the Sensory Profile for mapping sensory processing and sensory modulation 
abilities. The intent was to conduct a preliminary analysis of the cultural utility of these measures when enabling the 
occupational performance of Icelandic preschool children. Participants were four or five years of age when recruited. 
Nine participants were children with ADHD symptoms and 34 were typically developing children. The children with 
ADHD symptoms were recruited through collaborators at the Reykjavik Preschools and the Centre for Child Health 
Services. The typically developing children were recruited from Reykjavik preschools. Certain statistical differences were 
found between the Icelandic sample of typically developing children and the USA norms. Further research is needed 
to determine if the differences were due to cultural differences or sampling bias. The Icelandic children with ADHD 
symptoms had lower performance in the area of social functioning than their typically developing Icelandic peers. Their 
sensory profile was similar to the profiles of children with ADHD in the USA. The findings indicate that the USA cut-
scores can be used when serving Icelandic preschool children, but with caution. ADHD;Child;Culture

Activity performance in adolescents with acquired brain injury, assessed by means of 
AMPS
Författare: Maude Hagberg, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm, Q2:01, 171 76 Stockholm, 08-51777513 
E-post: maud.hagberg@karolinska.se
Medförfattare: Elisabeth Nordmark-Andersson, Arbetsterapin Astrid Lindgrens Barnsjukhus, von Wendt Lennart, 
Introduction: In the metropolitan Stockholm area the mean annual incidence of aquired brain injury is 500 / 100.000 
in the age group up to 16 years. The occupational therapists at Astrid Lindgrens Children’s Hospital see these patients 
with ABI regularly in therapy sessions and assessments during their stay in hospital and at follow-up assessment. Many 
of the patients that come to the clinic for a follow-up assessment have problems in their daily activities mainly due to 
dysfunctions in cognitive functions. To assess these functions the occupational therapists use Assessment of Motor 
and Process Skills – AMPS which is a structured observation instrument with a set of predetermined activities. AMPS 
measures skills in motor and process functions.  Objective: Describe the activity performance in a group of brain injured 
adolescents through AMPS assessments.  Method: Altogether 24 adolescents (age 11 to 18 years) were included. On 
the basis of the GCS-score and the type of aetiology they were subcategorized as; severe TBI (12), mild- moderate TBI 
(7), and brain tumours (5). The assessments have been performed at follow-ups > 1 year after injury or illness.  Results: 
Eighteen out of 24 individuals showed some deficiencies in AMPS. Eight showed deficiencies in both motor and process 
skills. Eight had only process deficiencies. No patients showed only motor deficiencies. Six of the 24 adolescents showed 
no deficiencies in AMPS. The largest deficiencies were found in the group of patients with brain tumours. The patients 
with mild and moderate TBI had the least problems. All subgroups showed more problems with process skills than with 
motor performance.

ADL-abilities in a Group of Children with Suspected Autism Spectrum Disorder Assessed 
with Paediatric Evaluation of Disability Inventory
Författare: Maude Hagberg, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm, Q2:01, 171 76 Stockholm, 08-51777513 
E-post: maud.hagberg@karolinska.se
Background: Children with suspected Autism Spectrum Disorder, ASD in northern Stockholm have been referred 
to occupational therapists at Astrid Lindgrens Hospital for Children for assessments of fine motor skills and activity 
performance. Objectives: The purpose of this study, of 25 referred children, is to describe their performance in daily 
activities. Method: Interviews have been performed with the parents using Paediatric Evaluation of Disability Inventory 
(PEDI). PEDI is a structured interview in two parts for assessing preschooler’s functional skills and the caregiver’s degree 
of assistance in personal care, mobility and social skills. The children have been divided into three groups after the 
diagnosis; autism, autism with mental retardation and other neurodevelopmental disorders. Results: The results showed 
that the children in the two groups diagnosed with autism have decreased ability in personal care to almost the same 
extent as their social skills, which is known to be their predominant problem. These children also have extended need 
for assistance in the same domains. The children with autism were different from the children without autism in the 
sense that they perform distinctively better on mobility. The results of this study also show that the children with autism 
were most dysfunctional in self care regarding hygiene activities such as; toileting, nose care, hair care and washing. The 
conclusion of this study is that the occupational therapists have an important part in the assessing and in the following 
interventions for children with ASD.
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Projekt Resursteam Rehabilitering i sydöstra Skåne
Författare: Birgitta Halses, Ystads Lasarett, Byggnad 22, Lasarettet i Ystad, 271 82 Ystad, 0411-755 70 
E-post: birgitta.halses@skane.se
Medförfattare: Boel Granat, Resursteam Rehabilitering, Lasarettet i Ystad, Tommy Schöller, Resursteam Rehabilitering, 
Lasarettet i Ystad, Kristina Walfridsson, Resursteam Rehabilitering, Lasarettet i Ystad
Bakgrund  • Många patienter skrivs ut utan att den fortsatta rehabiliteringen är planerad  • Enligt Socialstyrelsen 
bör utskrivningsmeddelandet från sjukhuset innehålla förslag till fortsatta behandlings- och rehabiliteringsåtgärder, 
SOSFS 1996:32, SOSFS 2005:27  • I april 2003 togs beslut av den politiska styrgruppen för samarbetsavtalet mellan 
sjukvårdsdistriktet och kommunerna i sydöstra Skåne att satsa på rehabilitering. Man fattade beslut om att starta ett projekt 
med ett team med bred kompetens inom medicin, omvårdnad och rehabilitering som ska göra helhetsbedömningar 
av patienter  • Teamet startades i regionens regi. Kommunerna planerar för utveckling av hemrehabilitering och 
korttidsplatser   Syfte  • Att uppnå bättre rehabilitering för vårdtagarna  • Att förbättra samverkan över gränserna  
• Att resurser utnyttjas på ett effektivare sätt  • Att minska antalet återinläggningar   Metod  TEAM bestående av: -
Arbetsterapeut -Läkare -Sekreterare -Sjukgymnast  • Göra samtidiga multidisciplinära rehabiliteringsbedömningar som 
underlag för fortsatt planering genom intervju och observation  • Bedöma patienter med förmodat rehabiliteringsbehov 
inom slutenvård, primärvård och kommun   Förväntat resultat  • Minskat antal återinläggningar  • Snabbare och 
effektivare utnyttjande av resurser  • Ökad behovstillfredsställelse hos såväl patient som personal (stärka i second 
opinion)   Sökord  • Teambedömning  • Rehabiliteringsunderlag

Supervisors’ views on employer responsibility in the return to work process. A focus 
group study
Författare: Kristina Holmgren, Göteborgs universitet, Redbergsvägen 6, 416 65 Göteborg, 031-345 06 80 
E-post: kristina.holmgren@vgregion.se
Medförfattare: Synneve Dahlin Ivanoff, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Supervisors’ attitudes and measures have been pointed out by employees to influence the return to work process. The 
purpose of this study was to explore supervisors’ views on employer responsibility in the return to work process and 
factors influencing the support of sick-listed employees. The focus group method was used. Six groups were conducted 
and each group met on one occasion. Twenty-three supervisors experienced in managing sick-listed employees 
participated. Two different themes emerged; In “The Supervisor is the Key Person” the participants found themselves 
as being key persons, carrying the main responsibility for the rehabilitation of the sick-listed employees and for creating 
a good working environment, thus preventing ill health and sick-listing among the employees. In the second theme 
“Influential Factors in Rehabilitation Work” the participants described the rehabilitation work as a part of a greater 
whole influenced by society, demands and resources of the workplace and the interplay between all parties involved. 
The study gives us the supervisors’ perspective on the complexity of the return to work rehabilitation. This knowledge 
could be invaluable and be used to improve the possibilities for developing successful collaboration in occupational 
rehabilitation.

Hjemmehjælp som redskab til at fremme borgernes aktive livsførelse – om visitation til 
hjemmehjælp
Författare: Ulla Krüger Jørgensen, CVU Nordjylland Aalborg, DK, Selma Lagerløfsvej 2, 9219 Aalborg, 96331533 
E-post: ulla.kruger.joergensen@scvun.dk
Hjemmehjælp er en serviceydelse, der har gennemgået store forandringer indenfor få år. Forandringer som har betydning 
for mange borgere med nedsat evne til at klare hverdagens aktiviteter, og for den store gruppe medarbejdere, der enten 
visiterer til, organiserer eller udfører hjemmehjælp. Undersøgelsen har fokus på visitators perspektiv, da visitatorerne har 
en central rolle i nye måder at organisere hjælpen på. Projektet er et masterprojekt (Humanistisk Sundhedsvidenskab og 
Praksisudvikling ved Aarhus Universitet).  Med baggrund i en analyse af forskellige sundhedsfaglige og institutionelle 
værdier og praksisformer, der præger kommunal visitation til hjemmehjælp, diskuteres hvorvidt det er muligt at anvende 
hjemmehjælp som redskab til at fremme borgernes aktive livsførelse og deltagelse i samfundet.   Foruden analyse af 
hjemmehjælpens udvikling og organisatoriske rammer, er der foretaget en kvalitativ undersøgelse med interview af fire 
visitatorer og en borger, samt deltagerobservation af tre visitationsbesøg. Undersøgelsen fandt sted januar 2006 i en 
større jysk kommune. Resultatet analyseres ved hjælp af teorier om livsførelse, aktivitet og deltagelse, klientcentrering, 
samt teorier om dømmekraft og anerkendelse.  Undersøgelsens resultater viser nogle forhold der vanskeliggør at 
hjemmehjælp kan bidrage til borgernes aktive livsførelse. Dels virker de organisatoriske rammer hæmmende for en 
sammenhængende indsats. Dels er der blandt faggrupperne uenighed om hvilke sundhedsfaglige værdier og mål, 
hjemmehjælp skal rettes imod. Der gives bud på hvordan visitationspraksis kan udvikles for bedre at imødekomme 
borgernes behov.
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Flöde och rutin för patienter med hand och handledsfraktur
Författare: Ulrika Karlborg, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping, 036-323470 
E-post: ulrika.karlborg@lj.se
Syfte Optimalt omhändertagande av patienter med hand och handledsfraktur, utifrån yrkeskompetens och resurser.  
Metod Kliniskt utvecklingsarbete genom flödesbeskrivningar och arbete i tvärprofessionell processgrupp.  Resultat 
Förändrat flöde för patienter med hand och handledsfraktur. Patienter med grad II-III kallas nu till arbetsterapeut och 
röntgen 7-10 dagar posttrauma/postoperativt. Inget läkarbesök. Arbetsterapeuten gör gipskontroll samt bedömning 
av handfunktion och ödem. Tillsammans med läkare granskas patienten röntgen bild och om ingen åtgärds behövs 
fortsätter arbetsterapeuten rehabiliteringen.  Slutsats Efter att ha testat ovanstående flöde under en period där vi 
fick bekräftat att endast 10% av patienterna behövdes åtgärdas ytterligare kirurgiskt, så gjorde vi bedömningen att 
läkarbesök i samband med veckokontroll ej var nödvändig. Vi träffar nu alla patienter med hand och handledsfraktur, 
grad II-III, för veckokontroll 7-10 dagar posttrauma/postoperativt. Detta gör att vi snabbt kan starta rehabiliteringen. Det 
har även lett till en besparing av resurser och en tidsbesparing för patienterna.  Sökord Handrehabilitering, handfraktur, 
flöde

Deltagande i seniorkörsång: meningsskapande aktivitet i en dynamisk, förtätad 
mötesplats
Författare: Pia Klein, Strokegruppen, Stockholm, Hangövägen 25, 115 41 Stockholm, 08-587 537 23 
E-post: pia.klein@sll.se
Medförfattare: Staffan Josephsson, Karolinska Institutet, Neurotec, Sektionen för arbetsterapi, Box 23200, 
141 83 Huddinge, E-post: staffan.josephsson@ki.se
Bakgrund: Skapande och kulturella aktiviteter i olika former har identifierats som en hörnsten i mänskligt liv. En skapande 
och kulturell aktivitet som har stor utbredning är körsång. Det finns begränsad kunskap och forskning om vad denna 
aktivitet har för betydelse för hälsa och välbefinnande och det saknas studier där man utgår från körsångarnas egna 
erfarenheter. Syftet med denna studie var därför att utveckla brukarbaserad kunskap om aktiviteten körsång i relation 
till hälsa och välbefinnande hos äldre personer. Metod: Med inspiration från etnografi genomfördes datainsamlingen 
med två olika kvalitativa metoder: 1. Fältstudier med deltagande observationer av en seniorkör och öppna samtal med 
körsångare 2. Öppna intervjuer med fyra deltagare ur den valda kören. Datamaterialet analyserades kvalitativt i flera steg 
med vägledning av konstant komparativ metod. Resultat: Analysen resulterade i fyra teman: (1) dynamiska mötesplatser, 
(2) utrymme för upplevelser som ger länkar till kroppen med tillgång till emotioner, (3) plats för utmaningar som ger 
hopp, och (4) tillhörighet med en mångfald av roller. Konklusion: Studien visade att körsång var en meningsskapande 
aktivitet för körsångarna, t ex genom att det gav utrymme för att skapa dynamiska mötesplatser med innehåll av 
spänning. Körsången gav också körsångarna berikande upplevelser som gav dem en inre kontakt med sig själva och sina 
känslor. Vidare menade körsångarna att aktiviteten bidrog till deras hälsa och välbefinnande. Slutligen visade resultatet 
på ett behov av större empiriska studier inom området.  Sökord: körsång, aktivitetsvetenskap, äldre

Den gode udskrivelse ADL-vurdering af patienter med hoftenærefrakturer
Författare: Louise Bolvig Laursen, Hvidovre Hospital, DK, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre, 36322802 
E-post: louise.laursen@hh.hosp.dk
Baggrund: Projektet blev startet, da der var et ønske om udvidet samarbejde mellem ort.kir.afdeling og ergoterapien 
omkring patienter (pt) med hoftenærefrakturer. Forud for projektet var det ergoterapeutiske tilbud primært rettet 
mod hjælpemiddeludlevering til pt. opereret med hemialloplastik efter hoftefraktur. Der var et ønske om at alle pt, 
uanset frakturtype, kunne henvises til ergoterapi mhp. ADL-vurdering. Herved kan ergoterapeuten bidrage til den 
samlede udredning af pt.  Formål: At afdække pt.s aktivitetsproblemer og registrere pt.s færdighedsnivau. ADL-
vurderingen kan inddrages i planlægningen af udskrivelsen, herunder behovet for kompenserende behandling og 
videre genoptræning. Formålet er også at bidrage til, at målrette udskrivelsen og sikre at pt. oplever tryghed omkring 
denne.  Metode: Pt. henvises hvis der ved sammenligning af screening af habituel og aktuel funktionsevne findes at pt. 
har mistet færdigheder under indlæggelsen og derfor behøver nogen/meget hjælp indenfor P-ADL.  Før vurderingen 
foretager ergoterapeuten et interview. Her afdækkes pts oplevelse af sin nye situation, aktivitetsroller- og mønstre 
før indlæggelsen, aktivitetsproblemer samt pt.s forventning til udskrivelsen.  Pt vurderes altid i 1-2 aktiviteter. Disse 
udvælges sammen med pt. udfra de aktivitetsproblemer der blev afdækket ved interviewet.  Vurdering dokumenteres 
i journalen og ved tværfaglige konferencer. Er der ved udskrivelsen behov for yderligere ergoterapeutisk intervention 
udarbejdes en genoptræningsplan til kommunen.  Resultat: · Øget fokus på målrettet og tryg udskrivelse · Bedre 
tværfagligt samarbejde  Søgeord: Ergoterapi, hoftenærefrakturer, ADL-vurderin
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Sensory Processing in Icelandic Children with Asperger syndrome and other Autism 
Spectrum Disorders
Författare: Thora Leosdottir, The State Diagnostic and Counselling Center, IS, Digranesvegur 5, 200 Kopavogur Iceland, 
00 354 510 8400 E-post: thora@greining.is
Medförfattare: Sigridur O. Gudjonsdottir, Digranesvegur 5, 200 Kopavogur, Iceland
Background: Several studies indicate that children with Asperger syndrome and other disorders on the autism spectrum 
have sensory proscessing issues that can affect their behaviour and skills in daily occupations in various ways. The 
purpose of this study was to gather information on the characteristics of sensory processing in Icelandic children and 
adolescents with these developmental disorders, and examine how those factors reflect on their daily living¬. Methods: 
Caregivers of 30 children born in 1991-1995 completed The Adolescent/Adult Sensory Profile (AASP). Furthermore, 
the outcome was compared to the US standardization sample and a sample from an Icelandic pilot study. Data was 
gathered from parents of 23 children. Descriptive statistics were used for data analysis and one sample t-test was used 
to compare means. Results: The results indicated that a considerable part of the sample has lower registration of sensory 
input, is less sensation seeking, is more sensitive to sensation and avoids sensation more often than their peers without 
disabilities. This indicates that sensory processing in children and youth with ASD is characterized by exaggerated 
behaviour and responses that often relate to taste and smell, touch, auditory input and activity level. The findings 
also revealed significant difference of total score means between study sample and the other two groups. Overall, the 
results indicate that occupational therapists need to evaluate sensory processing and look into how problems influence 
behaviour and performance skills in daily activities of these children. Keywords: Asperger syndrome, sensory processing, 
behaviour and performance skills

En samarbejdsaftales muligheder og begrænsninger i socialpsykiatrien
Författare: Susanne Livbjerg Bevensee, CVU Nordjylland Aalborg, DK, Selma Lagerlöfsvej 2, 9220 Aalborg SØ. Danmark, 
98961530 E-post: susanne.livbjerg.bevensee@scvun.dk
Medförfattare: Ellen Lykke, Socialpsykiatri-distrikt Øst, Rebildparken 57, 9220 Aalborg Øst, Danmark
Emnet for praksisudviklingsprojektet er en samarbejdsaftales muligheder og begrænsninger for medarbejdere og 
brugere i socialpsykiatrien, hvor fokus er rettet mod hvordan en forbedring kan muliggøres. Baggrund Sindslidende, der 
i Danmark modtager bostøtte efter ”Lov om Social Service § 73” skal have tilbud om at få udarbejdet en handleplan 
for indsatsen – ”Lov om Social Service § 111”. Samarbejdet med brugeren skal være en proces, der starter umiddelbart 
efter start på et tilbud i form af foreløbige målsætninger, som evalueres relativt hurtigt. I praksis har det vist sig, at 
de positive forventninger til udarbejdelse af samarbejdsaftaler ikke opfyldes optimalt. Problemerne kan handle om 
at kontaktpersonerne ikke altid får udfyldt aftalen, at aftaler ”samler støv på hylden” og ikke anvendes som det 
praktiske dialogværktøj i hverdagen, som de er tænkt som. Formål Eksemplificering af muligheder og begrænsninger i 
de eksisterende samarbejdsaftaler Metoder Semistrukturerede fokusgruppeinterview af både medarbejdere og brugere, 
samt spørgeskemaundersøgelse. Resultater Projektet viste begrænsningerne indenfor · Personalet og brugernes 
motivation · Samarbejdsaftalens ordlyd · Organisering af arbejdet · Personalets anvendelse af samarbejdsaftalerne i 
relationen med brugerne · Personalets personlige og faglige kvalifikationer De kvantitative opgørelser viser at ca. en 
¼ af brugerne i området ikke har en samarbejdsaftale. ¼ af samarbejdsaftalerne evalueres ugentligt, mens resten 
er fordelt over op til 1 år. Perspektivering Projektet danner baggrund for et nyt omhandlende metoder til udvikling 
Søgeord: Praksisudvikling, socialpsykiatri, samarbejdsaftale

Den europæiske TUNING – PROCES i relation til ergoterapeutuddannelser og ergoterapi 
i Europa
Författare: Gitte Mathiasson, CVU Vita, Holstebro, DK, gl.struervej 1, 7500 holstebro, +4596121500 
E-post: gm@cvuvita.dk
Baggrund: Europæiske ergoterapeutuddannelser og ergoterapeutforeninger i Europa samarbejder om Tuning processen, 
via ENOTHE ( European network for Occupational Therapy in Higher Education) og COTEC (Council of Occupational 
Therapist for the European Countries).  Processen Tuning Educational Structures in Europe (http://tuning.unideusto.
org/tuningeu/), er et projekt, der omfatter en lang række videregående uddannelser i Europa, der tager udgangspunkt 
i de politiske intentioner fra de seneste fire EU processer omhandlende uddannelse, nemlig Bologna, Prag, Berlin og 
Bergen processen.  Tuning processen fordrer at den akademiske og professionelle profil og de samfundsmæssige 
behov i relation til uddannelsen undersøges. ENOTHE og COTEC foretog i 2005 en undersøgelse af ergoterapeuters, 
ergoterapeutstuderendes og ergoterapiunderviseres vurdering af kompetencer. Resultaterne fra undersøgelsen er blevet 
bearbejdet og der er formuleret professionsspecifikke og generelle kompetencer for ergoterapeuter på bachelorniveau 
og master niveau.  En afdækning af de samfundsmæssige behov, herunder aftageres (politikere, arbejdsgivere og 
klienter/patienter) syn på kompetencer, der ønskes og forventes ex. af en professionsbacheloruddannet ergoterapeut i 
Europa vil i løbet af 2006 – 2007 blive afdækket.  Posteren vil præsentere den ergoterapeutiske del af TUNING processen 
til dato, samt et konkret initiativ på en ergoterapeutuddannelse i Danmark vedrørende udvikling af kompetence 
baserede studieordninger, der tager udgangspunkt i de kompetencer, der er beskrevet via Tuning processen.  Søgeord: 
Professionsudvikling, kompetencebaseret uddannelse og Tuning
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Visualisering av kognitive utfall etter hjerneslag. Et web-basert undervisningsopplegg
Författare: Mona Michelet, Ullevål Universitetssykehus, Oslo, NO, Kirkeveien 166, 0407 Oslo, 22117735 
E-post: moic@uus.no
Medförfattare: Elisabeth Kjelgaard, Ullevål Universitetssykehus, Beate Roland Deacon, Ullevål Universitetssykehus, 
Lene Angeltveit, Ullevål Universitetssykehus, Torgeir Bruun Wyller, Ullevål Universitetssykehus, Unni Sveen, Ullevål 
Universitetssykehus
Bakgrunn: Kognitive utfall etter hjerneslag gir store konsekvenser for individets deltakelse og aktivitet. For å fremme 
et selvstendig liv for personer som har gjennomgått slag og unngå aktivitetshinder er det viktig å fange opp slike 
utfall. I denne sammenhengen er ergoterapeuter, med sin kompetanse til tidlig å identifisere kognitive utfall i 
aktivitetssituasjoner, sentrale.  Professor Wyller, geriater ved Ullevål universitetssykehus, opplever at kunnskapen om 
kognitive utfall etter slag ikke er tilstrekkelig hos studenter og flere leger. Han inviterte ergoterapeutene til et samarbeid 
om synliggjøring av kognitive utfall og fikk midler gjennom prosjektet ”Fleksibel læring” ved Universitetet i Oslo. 
Problemstilling: Hvordan forbedre kunnskapen om kognitive utfall etter slag?  Mål: Lage filmer av hjerneslagpasienter 
med kognitive utfall som utfører praktiske aktiviteter.  Metode: Ergoterapeutene identifiserte egnede pasienter innlagt 
ved Slagenheten. Da utfallene er forskjellige i grad og art ble det laget flere filmer av hvert utfall. Deltakelse forutsatte 
informert samtykke. Ergoterapeuten deltok i filmingen ved å tilettelegge aktiviteter som tydeligjorde utfallet.  Filmene 
ble laget og bearbeidet for web-presentasjon av 2 medisinerstudenter. Pasientene ble anonymisert. Ergoterapeuten 
bidro ved å påpeke utfallene, utforme bakgrunnsmateriale om pasientene og godkjenne det endelige produktet.  
Resultat: Den web-baserte undervisningen brukes i utdanningen av medisinerstudenter ved Universitetet i Oslo. Den er 
også tilgjengelig for andre via web og brukes bl.a. ved ergoterapeututdanningen, Høgskolen i Oslo. Programmet vil bli 
demonstrert på kongressen.

Aktivitetsmönster och upplevt stöd hos barn med funktionshinder - en intervjustudie
Författare: Charlotta Mundhenke, Habiliteringens forskningscentrum, Örebro, Box 1613, 701 16 Örebro, 
019-602 58 94 E-post: charlotta.mundhenke@orebroll.se
Medförfattare: Birgitta Sjöqvist Nätterlund, Habiliteringens forsknignscentrum, se ovan
Barn med funktionshinder har olika svårigheter i aktiviteter i det dagliga livet, exempelvis vid lek, boendet, skola 
och fritid. Genom ett funktionshinder gestaltar sig aktivitetsmönster på ett annat sätt vilket medför att barnet inte 
utvecklar de kompetenser som krävs för att fungera i vardagen. Studiens syfte var att beskriva aktivitetsmönster hos 
barn med funktionshinder samt föräldrarnas upplevelse av barnens aktivitetsmönster. Syftet var även att beskriva 
barnens och deras föräldrars upplevda stöd från omgivningen. Studien har en kvalitativ ansats där datainsamlingen 
utfördes genom intervjuer. Undersökningsgruppen innefattade fyra barn i årskurserna 1,4, 7, samt barnens föräldrar. 
Intervjutexterna analyserades i form av latent innehållsanalys. Sju tema framkom som belyser barnens aktivitetsmönster 
och stöd. Resultatet visar att aktivitetsmönstren skiljer sig mer eller mindre mellan de fyra barnen beroende på att deras 
funktionshinder medför olika begränsningar i aktivitetsutförande. Barnen upplever det största stödet från föräldrar 
och kompisar. Enligt barnen innebär stöd från barn- och ungdomshabiliteringen att de lär sig olika aktiviteter, erhåller 
hjälpmedel och behandlingar. Beroende på funktionshindret beskriver föräldrarna att barnen i stort lever ett liv som barn 
utan funktionshinder. Andra föräldrar beskriver att barnen är mycket begränsade i aktivitetsutförande och delaktighet. 
Föräldrarna upplevde stödet från barn – och ungdomshabiliteringen som allt ifrån tillfredställande till obefintligt. 
Aktivitetsmönster, stöd, barn med funktionshinder

Ämnesintegrerad examination i termin 1 vid Arbetsterapeutbildningen i Linköping
Författare: Danica Petrovic, Hälsouniversitetet, Linköping, Arbetsterapeututbildningen, 581 83 Linköping, 
013-227826 E-post: Danica.Petrovic@inr.liu.se
Medförfattare: Anita Utterström, Hälsouniversitetet, Arbetsterapeututbildningen, 581 83 Linköping
Bakgrund: I och med informationssamhällets kunskapsexplosion har det pedagogiska tänkandet genomgått stora 
förändringar. Intresset har ökat för lärandet och det finns en strävan att hitta nya former för att genomföra utbildning/
examinationer. Inom problembaserat lärande (PBL) utmärks det självstyrda lärandet, där den som lär formulerar egna 
mål, söker källor, bearbetar information, studerar och utvärderar sin kunskap. PBL innebär också ämnesintegration 
och även vid examination. Examinationsformerna varierar, såväl teoretiska som praktiska kunskaper bedöms, detta 
kan göras både skriftligt, muntligt, individuellt och/eller i grupp. Högskoleverket lyfter också upp vikten av olika 
examinationsformer och menar att en förbättring av helhetsförståelsen skulle ske om utbildning/lärare i högre grad 
kunde utveckla ämnesintegrerade examinationer. Syfte: Beskriva ett exempel på ämnesintegrerat examination. 
Metod: Dokumentationsanalys av examination vid Arbetsterapeututbildningen i Linköping. Resultat: Vid utbildningen 
examineras termin 1 ämnesintegrerat: arbetsterapi, humanbiologi.- och medicinsk vetenskap. Examinationen utförs i 
grupp resp individuellt såväl skriftligt som muntligt. Examinationen grundas på en samlad bedömning av studentens 
kunskaper, färdigheter och attityder. Grupperna drar ett aktivitetstema som ska belysas och dokumenteras utifrån 
ämnena. Därefter arbetar de fram en vetenskaplig poster. Vid seminarium presenteras och postern med stöd dokument. 
Här deltar två examinatorer och representerar ämnesområdena. Efter avslutat seminarium utvärderar resp grupp- och 
individ insatserna. Sökord: examination, ämnesintegration, lärande
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Att leva ett aktivt liv med Rett syndrom
Författare: Inga Qvarfordt, Svenskt Rett Center, Frösön, Box 601, 832 23 Frösön, 063-15 48 11 
E-post: inga.qvarfordt@jll.se
Rett syndrom (RTT) är ett genetiskt orsakat utvecklingsneurologiskt funktionshinder. De vanliga symptomen innebär: 
stora motoriska svårigheter, starkt begränsad viljemässig motorik, utvecklingsstörning, stora hinder i kommunikationen 
och störning i autonoma nervsystemets kontroll. Detta leder till en starkt begränsad aktivitetsförmåga för många 
av personerna med RTT. Människor behöver göra bruk av sina förmågor och färdigheter för att uppleva hälsa och 
välbefinnande. Vetenskaplig litteratur lyfter fram inlärningskapaciteten hos personer med RTT, vilket kan vidga synen 
på användandet av deras egen kapacitet. Arbetsterapeuten och det övriga teamet på Svenskt Rett Center arbetar med 
utredning/bedömning och behandling. Att jobba tillsammans i rummet och att dra nytta av varandras fynd är bärande i 
arbetet.Från att tidigare ha haft tyngdpunkten på varje enskild terapeuts bedömning av funktion och färdighet, ligger nu 
allaterapeuters fokus på att finna vardagsaktiviteter som ger möjligheter att ta tillvara, använda och utveckla personers 
egna förmågor. Funktioner och färdigheter får en direkt anknytning till verkliga livet.

Kognitivt stöd och tekniska hjälpmedel för vuxna med ADHD
Författare: Christina Sjöstedt, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Ulleråkersv 40, 756 43 Uppsala, 018-6112245 
E-post: asa.antonsen@akademiska.se
Medförfattare: Åsa Antonsen, NeuropsykiatriskaVuxenenheten Akademiska Sjukhuset
Bakgrund. Projekt KogniTek är en treårig satsning inom området kognition och hjälpmedel som pågår under åren 
2005-2007. Hjälpmedelsinstitutet, Riksförbundet Attention och Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft har fått medel från 
Arvsfondsdelegationen och driver tillsammans detta utvecklingsprojekt. Delprojektet för vuxna med ADHD i Uppsala ingår 
i detta. Kognitiva funktionsnedsättningar vid ADHD innebär stora svårigheter i vardagen bl.a. vad gäller tidsuppfattning, 
minne, organisering och planering. Detta kan leda till kaos så att det dagliga livet blir ohanterbart.  Syfte. Syftet med 
projektet i Uppsala är att tillskapa ett resurscenter inom området kognitionsstöd för vuxna med ADHD för att utveckla 
kunskap om hjälpmedel, tjänster och metoder till stöd för en fungerande struktur i vardagen. En visningslägenhet ska 
byggas upp för att ge kunskap om tekniska hjälpmedel som kan förskrivas, inspiration till inköp av produkter på öppna 
marknaden samt anpassning av bostad.  Metod. 17 personer med diagnosticerad ADHD/ADD deltar i projektet. De 
provar och utvärderar låg- och högteknologiska hjälpmedel, produkter från öppna marknaden samt annat stöd och 
tjänster som kan ge en bättre struktur i dagliga livet. Att organisera och anpassa i hemmet ingår också i insatserna. 
Genom information och utbildning ska vi öka kunskapen om kognitivt stöd till andra aktuella personalkategorier.

Resultatmåling af standardiserede dagcentertilbud i BUM-modellen
Författare: Jeanette Spangsberg, Gladsaxe Kommune, DK, Søborg Torv, 2860 Søborg, 3957 4000 
E-post: sofjsp@gladsaxe.dk
Medförfattare: Tina Solveig Koch, Gladsaxe Kommune, Søborg Distrikt, Dorte Buhr Langelykke, Gladsaxe Kommune, 
Bagsværd Distrikt, Anne Birgitte østergaard, Gladsaxe Kommune, Bagsværd Distrikt
Projekt er et større interkommunalt projekt, hvori ergoterapeuter udgør 50 % af projektmedarbejderne. Projektets 
kontekst er vedligeholdelsestræning i BUM-modellen som styreform. Formålet med projektet er at undersøge i hvilken 
grad COPM kan medvirke til at fastholde og øge borgerens mulighed for selv at være mål- og værdisættende for egen 
træning og aktivitetsniveau. Projektet måler resultater af den terapeutiske intervention, for der i gennem at kvalitetsudvikle 
de terapeutiske ydelser, samt udvikler og afprøver eksempler på standardiserede ydelser som er sammenlignelige på 
tværs af centrene i kommunen. Projektet sætter fokus på kerneydelserne i det ergoterapi-faglige og fysioterapifaglige 
dagcentertilbud til borgerne og synliggør behovet for og resultatet af den terapeutiske intervention.  Grundtanken i 
BUM-modellen i Gladsaxe Kommune er at kvalitetssikre ydelserne til borgerne gennem adskillelse af visitator og udfører, 
vurdering af borgerens behov efter KL’s ”Fælles sprog I”, Funktionsvurdering og visitation udfra kvalitetsstandarder.
Hensigten er at ydelserne fra forskellige udførere skal være sammenlignelige for borgerne og for visitator og udfører. 
I Gladsaxe kommune prioriterer man i BUM-modellen udover økonomistyring, ydelsesintegration og borgerens egen 
motivation for træning højt.  Efter projektets afslutninger opstået en ny opgave: Hvordan implementeres resultaterne af 
COPM i den elektroniske, tværfaglige borgerjournal?

Validering av Northwick Park Dependency Score (NPDS) Svenska versionen 6.0
Författare: Siv Svensson, Göteborgs universitet, Guldhedsgatan 19, 413 45 Göteborg, 031-342 28 32 
E-post: siv.e.svensson@vgregion.se
Medförfattare: Katarina StibrantSunnerhagen, Inst.för neurovetenskap och fysiologi, Rehabiliteringsmedicin/GU
De senaste åren har den medicinska vården för hjärnskadade personer förbättrats och rehabiliteringsåtgärderna har blivit 
intensivare. Detta innebär att fler personer med svåra tillstånd överlever med ett stort omvårdnadsbehov. För att förbättra 
omhändertagandet såväl inom vård och rehabilitering på bästa sätt, finns det behov av känsliga bedömningsinstrument 
för dessa personer. En svensk översättning är gjord av bedömningsinstrumentet NPDS, som syftar till att värdera behov 
av omvårdnad,tidsåtgång och av antal personer. NPDS visade god inter-reliabilitet och intra-validitet. Kriterievalidering, 
bedömning av sensitivitet i Basic Care Need(BCN) -delen av NPDS och Functional Independence measure(FIM). Data 
från 117 inskrivna patienter mellan 16-65 år från tre kliniker i Sverige med neurologiska diagnoser insamlades. 
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Bedömningarna gjordes av sjuksköterskor/arbetsterapeuter med FIM för att utvärdera beroende i ADL och NPDS för 
att bedöma omvårdnadsbehovet. Totalsumman i BCN-delen av NPDS visar på god korrelation med totalsumman i FIM, 
beräknad med Goodman-Kruskal´s gamma. Gamma på -,856 och asymptotic error(ase), 025 och p=,000. Sensitiviteten 
beräknades på totalsumman på BCN-delen av NPDS och totalsumman på FIM med rank-transformable pattern of 
agreement(RTPA). FIM visar högre känslighet då patienten är mer oberoende, BCN-delen av NPDS har tendens att vara 
känsligare vid stort omvårnadsbehov. Korrelationen på total FIM och BCN-delen av NPDS är hög, vilket tyder på att båda 
instrumenten kompletterar varandra. Instrumenten tycks ha olika känslighet i ändarna av skalan, FIM differentierar de 
med oberoende, NPDS de med stort omvårdnadsbehov. ADL-instrument,beroendegrad

Äldre personers förväntningar på kommunal dagrehabilitering
Författare: Anita Tollén, Örebro universitet, Hälsovetenskapliga institutionen, 701 82 Örebro, 019 30 37 41 
E-post: anita.tollen@hi.oru.se
Medförfattare: Carin Fredriksson, Örebro universitet, Hälsovetenskapliga institutionen, 701 82  Örebro, Kitty Kamwendo, 
Örebro universitet, Hälsovetenskapliga institutionen, 701 82  Örebro
Få studier är gjorda om kommunal dagrehabilitering och kunskap om äldres förväntningar på verksamheten saknas. 
Sådan kunskap kan bidra till att utveckla verksamheten och leda till en rehabilitering som tillgodoser äldres varierande 
behov. Syftet med studien var att utforska äldre personers uppfattningar om vad de förväntade sig att uppnå med 
sitt deltagande i kommunal dagrehabilitering. Metod: Utifrån ett ändamålsenligt urval intervjuades 22 personer, 65 
år eller äldre, som stod i begrepp att påbörja dagrehabilitering. Intervjuerna analyserades med fenomenografi som 
utgångspunkt. Resultatet omfattade åtta beskrivningskategorier, kategorierna Umgänge och Träning beskrev vad de 
äldre personerna förväntade sig att få vara med om på dagrehabiliteringen. De återstående kategorierna Omväxling 
från en monoton vardag, Att få vara den man är, Balsam för kroppen, Skyddsnät, Bemästra vardagens aktiviteter 
och Tändande Gnista beskrev innebörden av det förväntade umgänget och träningen. Några av dessa kategorier 
innehöll förväntningar som var sammankopplade med de äldres faktiska närvaro på dagrehabiliteringen och vars 
behållning därmed skulle komma att upphöra när rehabiliteringsperioden var slut. Andra kategorier innehöll förväntade 
förbättringar som beräknades kvarstå efter rehabiliteringsperiodens slut. Resultatet tyder på att uppföljande hembesök 
samt information och introduktion av alternativa sociala aktiviteter kan vara ett värdefullt komplement. Vidare relaterar 
resultatet till en önskan om att kunna fortsätta leva sitt liv som tidigare vilket bör uppmärksammas i den individuella 
målsättningen och planeringen av rehabiliteringen.   dagvård, fysisk funktionsnedsättning

”Jeg ville gerne hjem og bruge mine egne ting” - om rehabilitering i hjemmet
Författare: Lisbeth Vinding Madsen, CVU-Aalborg, DK, selma lagerlöfsvej 2, 9210 AALBORG, 96331400 
E-post: lisbeth.vinding.madsen@scvun
Baggrund: Rehabilitering i hjemmet vinder frem i forhold til indsats overfor apopleksiramte og fremhæves som 
en forbedret praksis – overvejende ud fra effektundersøgelser. De kvalitative aspekter er mindre belyste, herunder 
hvordan fungerer denne praksis, og hvordan oplever og handler aktørerne i denne praksis. Der er interesse omkring 
rehabiliteringsfeltet, såvel samfundsmæssigt set som ergoterapi-fagligt. Strukturreformen i Danmark vil medføre en 
ændret organisering og ansvarsfordeling på rehabiliteringsområdet, og der er stor interesse for hvordan praksis kan 
organiseres og udvikles fremover. Undersøgelsen er en masterafhandling fra ”master i humanistisk sundhedsvidenskab 
og praksisudvikling” ved Århus universitet. Vejleder Tove Borg, PhD,ergoterapeut. Målsætning: At undersøge 
muligheder og problemer i denne praksis med fokus på den apopleksiramtes og de professionelles perspektiv. At 
give bud på udviklingspotentialer af rehabiliteringspraksis af apopleksiramte. Metode: Muligheder og problemer i en 
rehabiliteringspraksis med rehabilitering i hjemmet undersøges ved hjælp af teori om velfærdsstaten, sygdoms- og 
sundhedsbegreber, kritisk psykologi og praksisforskning, dokumenter på området, samt interview af 3 apopleksiramte, 3 
ergoterapeuter og 3 fysioterapeuter med erfaring med rehabilitering i hjemmet. Resultat: Rehabilitering i hjemmet øger 
oplevelsen af meningsfuldhed med indsatsen, øger sammenhængen med den ramtes hverdagsliv og øger muligheden 
for involvering af den apopleksiramte i planlægning af rehrehabiliteringsindsatsen. Desuden lettes overgangen mellem 
sygehus og hjemmet. Søgeord:Rehabilitering i hjemmet, hjemmetræning, apopleksi

Supervision in home rehabilitation – role change for the occupational therapist?
Författare: Magnus Zingmark, Östersunds kommun, Sörev.8, 83030 Lit, 070/3160153 
E-post: magnus.zingmark@ostersund.se
A major health care challenge in Sweden, so as in many other countries will be to meet the needs of the elderly population 
which will increase in nearest 15 years. Most people wishes to live their lives in their homes and in-home rehabilitation 
is one option for making that possible. This presentation is based on my past years research and development about 
supervision of home aide personel in home rehabilitation. The major points that will be highlighted are; essentials in 
supervision, the role of the occupational therapist: supporting development or a problem solver?, evaluating supervision 
- how can it be done? Implications for practice is that OT`s have an important role in the development of in-home 
rehabilitation. To fulfill this role OT`s will have to be prepared to meet the challenging aspects of support and leadership 
in supervision.
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