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Bakgrund: För att uppnå hög kvalitet inom arbetsterapi måste ny kunskap hela tiden övervägas, reflekteras och
integreras i det dagliga arbetet. Implementering av ny kunskap kräver ett långsiktigt förbättringsarbete med struktur, stöd
och tid för att lyckas. Professionsanpassade modeller och ramverk avser att stödja arbetsterapeutisk intervention och
utveckla professionell kompetens. När modellerna används ger det förutsättningar för hållbart förbättringsarbete och
evidensbaserat arbetssätt men har i mycket begränsad utsträckning studerats ur detta perspektiv. 
Syfte: att utforska och beskriva hur ett långsiktigt förbättringsarbete vid en arbetsterapienhet baserat på Occupational
Therapy Intervention Process Model (OTIPM) utvecklades.
Metod: Studien var en kvalitativ beskrivande studie av skriftliga dokument från långsiktigt förbättringsarbete. Dokumenten
bestod av a) enhetsplaner, b) dokumentering från förbättringsarbetet, c) resultat av genomförda patientenkäter, d)
resultat av genomförda journalgranskningar, e) ett generellt arbetsterapiprogram och sju specifika arbetsterapiprogram
(både aktuella och reviderade versioner), f) aktuell journalföringsmanual, g) 20 patientinformationer, h) 90 rutindokument.
Data analyserdes med mönsterjämförelser (pattern matching).
Resultat/preliminärt resultat: Analysen av dokumenten bildade tre huvudmönster: a) omorientering mot OTIPM, b)
implementeringen av OTIPM, c) säkerställande av hållbarheten av implementeringen. Varje mönster innehöll ett antal
faser som beskrev skälen till varför varje fas påbörjades, vad som påbörjades i varje fas och vad förbättringsarbetet
resulterade i, flera av faserna blev startpunkter för nya förbättringar som fortsatte kontinuerligt genom åren. 
Slutsats: Resultatet visar hur en arbetsterapeutisk praxismodell som till exempel OTIPM, kan vägleda en
förbättringsprocess och hålla den pågående under en länge tid och därigenom stödja hållbara kontinuerliga förbättringar i
en arbetsterapi verksamhet
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