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Sammanfattning: 

Nedsatt arbetsminne är en kognitiv funktionsnedsättning som kan påverka aktivitetsförmåga 

negativt. Det datorbaserade träningsprogrammet Cogmed är en återtränande åtgärd som 

arbetsterapeuter kan använda med klienter för att förbättra arbetsminne. Syftet med studien var 

att beskriva hur arbetsterapeuter i Sverige använder Cogmed arbetsminnesträning med klienter. 

Metoden i studien var kvantitativ. En webbenkät skickades ut till arbetsterapeuter som använt sig 

av Cogmed i sitt arbete med klienter minst en gång. Enkäten innehöll 50 frågor främst inriktade 

på utredning, genomförande, uppföljning och viktiga faktorer för träning med mestadels slutna 

frågor men även ett fåtal öppna svarsalternativ. Resultatet presenteras med deskriptiv statistik. 

Trettio-sju arbetsterapeuter deltog i studien som visade att arbetsterapeuterna i stor usträckning 

utredde sina klienter innan Cogmed-träning, att genomförandet av träningen skiljde sig mellan 

olika arbetsterapeuter och att ostrukturerad uppföljning var vanligast. Arbetsterapeuterna såg 

Cogmed-träning som en meningsfull aktivitet men använde det också för att klientens utförande 

av dagliga aktiviteter skulle förbättras. Förtroendet för Cogmeds effekt på arbetsminne var högt 

vilket kan ifrågasättas med tanke på att evidensen för Cogmed i nuläget är svag. 
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Inledning 
Personer med kognitiva funktionsnedsättningar är en vanlig klientgrupp som arbetsterapeuter 

möter då kognitiva funktionsnedsättningar ofta får negativa konsekvenser för personens förmåga 

att klara sina dagliga aktiviteter. Arbetsterapeuten använder såväl kompensatoriska som 

återtränande åtgärder för att hjälpa klienten att klara de aktiviteter han eller hon vill och behöver 

utföra. En mycket vanlig kognitiv funktionsnedsättning är nedsatt arbetsminne där en 

återtränande åtgärd kan vara datorbaserad träning. Datorbaserad träning med hjälp av 

programmet Cogmed används av arbetsterapeuter men det råder brist på kunskap om hur de 

tillämpar Cogmed i sin praxis. Denna uppsats kommer att beskriva arbetsterapeuters användning 

av Cogmed som åtgärd för personer med nedsatt arbetsminne. 

Bakgrund 

Arbetsterapi 

Arbetsterapi är ett kunskapsområde med fokus på aktivitet (Kielhofner, 2009). Aktivitet 

definieras som sådant människan gör (Kielhofner, 2012), det vill säga att ta hand om sig själv, 

engagemang i fritidsaktiviteter och betalt arbete eller annan produktivitet (Law, Polatajko, 

Baptiste & Townsend, 2002). Funktionsnedsättningar innebär en försämrad förmåga i någon av 

de personliga faktorerna; fysiska, kognitiva och känslomässiga, vilka har betydelse för 

aktivitetsutförandet (Kielhofner, 2012). Att ha en funktionsnedsättning kan innebära försämrad 

aktivitetsförmåga. Vad man tror om den egna förmågan avgör vilka aktiviteter man väljer att 

utföra (Kielhofner, 2012). Det är inte bara vad en person faktiskt kan som har betydelse för 

aktivitet, utan också vad personen tror att han eller hon kan (Kielhofner, 2012). Viljekraften är en 

inre drivkraft som driver människan att handla och ett uttryck för en inre vägledning som guidar i 

val av aktiviteter (Kiehlhofner, 2012, Townsend et al., 2002). Beroende på vanor och roller utförs 

aktiviteter som man förväntas, brukar och vill göra för att det är en del av identiteten (Kielhofner, 

2012). Även miljöfaktorer av social, fysisk, kulturell och institutionell karaktär kan ha påverkan 

på hur en person utför en aktivitet eftersom aktivitet sker i ett samspel mellan person och miljö 

(Townsend et al., 2002). Funktionshinder uppstår när de personliga faktorerna inte svarar mot 

miljöns krav (Kielhofner, 2012). Denna syn på människan i förhållande till miljö och aktivitet är 

vad som präglar arbetsterapeutens arbete. Glappet som kan uppstå mellan aktivitetskrav och 

aktivitetsförmåga kan sägas vara arbetsterapeutens arbetsområde, det är för att överbrygga detta 

glapp som arbetsterapeuten tillsammans med klienten kommer överens om vilka åtgärder 

problemet ska angripas med (Lidström Holmqvist, 2012). 
God arbetsterapi ska vara klientcentrerad. Det innebär att arbetsterapeuten betraktar 

klienten som en unik varelse och att hans eller hennes personliga egenskaper ska vara avgörande 

i valet av behandling och meningsfulla aktiviteter (Fisher & Nyman, 2011). Mötet med klienten 

inleds med att arbetsterapeuten skapar sig en tydlig bild av klienten. Detta för att åtgärderna ska 

bygga på de värderingar, rutiner och roller som klienten har och miljön som han eller hon 

befinner sig i. Därefter utreder arbetsterapeuten i flera steg vad klienten har för 

aktivitetsnedsättningar och vad de beror på (Fisher & Nyman, 2011). För att arbetsterapin ska 

vara verkligt klientcentrerad är det viktigt att tillsammans med klienten sätta mål för arbetsterapin 

då det kan påverka klientens motivation och resultat av arbetsterapin på ett positivt sätt (Law & 

McColl, 2010). Vid val av åtgärd kan arbetsterapeuten välja att anpassa aktiviteten så att kraven 
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inte överstiger klientens förmåga eller introducera ett hjälpmedel för att kompensera för en 

funktionsnedsättning. Arbetsterapeuten kan även välja att träna upp aktivitetsförmågan genom att 

träna på en aktivitet upprepade gånger. En terapeutisk aktivitet, det vill säga en aktivitet som är 

meningsfull, fångar klientens intresse och motiverar klienten till aktivitet (Aktivitet och relation) 

kan bidra till att träna upp personliga faktorer eller kroppsfunktioner (de bakomliggande 

faktorerna till aktivitetsnedsättningen) (Fisher & Nyman, 2011). Engagemang i en skapande 

aktivitet som målning kan hjälpa en person att gå vidare från något och stärka identiteten 

(Leufstadius, Gunnarsson & Tjörnstrand, 2010). I annat fall kan arbetsterapeuten lära ut 

strategier eller hålla i grupper där deltagarna får information, samtalar och utbyter erfarenheter 

om hur aktiviteter i det dagliga livet kan utföras trots funktionedsättning (Fisher & Nyman, 

2011). 

Kognitiva funktionsnedsättningar och dess konsekvenser för aktiviteter i 

vardagen  

Det finns en rad olika diagnoser som kan medföra kognitiva funktionsnedsättningar. Det är 

vanligt att personer med förvärvad hjärnskada, demens, psykiatriska och neuropsykiatriska 

tillstånd har olika grad av kognitiva funktionsnedsättningar. Kognitiva funktionsnedsättningar 

kan innebära försämringar av olika exekutiva förmågor såsom uppmärksamhetsförmåga, 

initiativförmåga, planerings-och organisationsförmåga och förmåga att monitorera sina 

handlingar (Mellgren, Mellgren & Lundin, 2012). Fler exempel på kognitiva 

funktionsnedsättningar är nedsatt orienteringsförmåga, minne, problemlösningsförmåga och 

självinsikt (Radomski, 2008).  

Kognitiva funktionsnedsättningar påverkar aktivitetsförmågan på flera olika sätt. För att 

ge några exempel så kan en försämrad uppmärksamhetsförmåga leda till svårigheter att hålla 

koncentrationen i aktivitet. Det kan också innebära svårigheter att stänga ute störande stimuli. I 

en matlagningssituation kan det innebära att man kommer av sig när man mäter upp ingredienser 

eftersom man blir störd av andra intryck. Ytterligare konsekvenser av en försämrad 

uppmärksamhetsförmåga kan vara svårigheter att göra mer än en sak samtidigt vilket kan leda till 

att man bränner maten eftersom man står och pratar med någon. Det kan också vara svårt att 

skifta uppmärksamhet från aktiviteten man håller på med till en annan, t.ex. att gå ifrån 

matlagningen och svara i telefonen för att sedan återvända till det man höll på med (Radomski, 

2008). En försämrad initiativförmåga innebär att en person, kanske trots hög motivation, inte 

kommer igång med en aktivitet. En försämrad planeringsförmåga kan innebära att man blir 

handlingsförlamad. För att laga mat måste man kontrollera vilka ingredienser som finns hemma, 

vilka man behöver köpa in, och planera att gå till affären och handla. Momenten måste ske i rätt 

ordning och det kan vara så svårt att man helt avstår från matlagningen (Mellgren et al., 2012). 

Har man dessutom försämrad självinsikt kan det innebära att man inte är medveten om att man 

har en funktionsnedsättning, att man inte kan förutse vilka problem som kommer att uppstå när 

man utför en aktivitet och att man inte upptäcker aktivitetsproblemet när det uppstår (Radomski, 

2008). En mycket vanlig kognitiv funktionsnedsättning är försämrat arbetsminne. Då fokus i 

denna uppsats är arbetsminne följer här en mer detaljerad redogörelse för arbetsminnet och hur 

det påverkar aktivitetsförmågan. 

 

Arbetsminnet och dess betydelse för aktivitetsförmågan 
Minnet består av flera olika delar och den del som kallas långtidsminne har kapacitet att lagra en 

stor mängd minnen under lång tid. Långtidsminnet består av deklarativa minnen som är minnen 
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som man kan sätta ord på. Inom gruppen för deklarativa minnen finns episodiska minnen där 

man minns händelser som man själv upplevt och semantiska minnen som är faktakunskaper om 

världen. Långtidsminnet består även av icke deklarativa minnen, som snarare är färdigheter eller 

betingningar. Procedurminnet tillhör gruppen icke deklarativa minnen (Baddeley, Eysenck & 

Anderson, 2009).  

Korttidsminne är den del av minnet som håller en liten mängd information i några 

sekunder (Baddeley et al., 2009). Arbetsminne är även det en funktion som håller en liten mängd 

information under kort tid men skillnaden är att arbetsminnet manipulerar informationen och 

plockar fram kunskaper från långtidsminnet för att utföra komplicerade uppgifter (Baddeley et 

al., 2009). Arbetsminnet är centralt vid all nyinlärning (Cole & Tufano, 2008) och har samband 

med en rad olika förmågor. Om en person har nedsatt arbetsminne så är det troligt att personen 

också har svårt för multitasking, känsloreglering, att följa instruktioner, och har problem med att 

tankarna vandrar iväg. Ett träningsprogram som utger sig för att förbättra arbetsminne borde 

kunna ge förbättringar i ovan nämnda områden (Shipstead, Hicks & Engle, 2012). 

En person med nedsatt arbetsminne kan ha svårt att klara av vardagliga aktiviteter. Det 

kan vara svårt att följa ett recept vid matlagning, att minnas om man redan betalat räkningarna 

eller ej eller att hitta sin bil på parkeringsplatsen. Dessa personer kan också lätt bli distraherade 

av omgivningen. Det blir svårt att hänga med i samtal med andra (Grieve & Gnanasekaran, 

2008). Detsamma gäller vid läsning (Mellgren et al., 2012, Grieve & Gnanasekaran, 2008, 

Björkdahl, Åkerlund, Svensson & Esbjörnsson, 2013). Nedsatt uppmärksamhetsförmåga leder till 

svårigheter att planera en aktivitet. Att överkompensera genom extrem noggrannhet är inte 

ovanligt, något som gör att saker tar lång tid att utföra (Mellgren et al., 2012). 

Arbetsterapi för personer med kognitiv funktionsnedsättning- Toglias 

dynamiska interaktionsmodell 

Toglias dynamiska interaktionsmodell är en modell inom arbetsterapi som kombinerar ett 

återtränande och funktionellt angreppssätt (Kielhofner, 2009). Målet är att återställa ett 

funktionellt aktivitetsutförande hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Modellen 

utgår från grunderna i arbetsterapi rörande samspelet mellan person, uppgift/aktivitet och miljö 

men tar sin utgångspunkt i kognitiva förmågor och dess konsekvenser för aktivitetsutförandet. 

Enligt Toglia kan kognitiva funktionsnedsättningar innebära t.ex. bristande förmåga att 

strukturera och organisera information, bristande insikt om det egna aktivitetsutförandet, 

bristande förmåga att överföra kunskaper och färdigheter från en kontext till en annan 

(generalisering) och minnesproblematik (Kielhofner, 2009, Cole & Tufano, 2008). Ett av målen 

är ökad självinsikt och att klienten ska lära sig att känna igen situationer då kognitiva svårigheter 

påverkar aktivitet negativt. Olika strategier eller åtgärder används för att optimera 

aktivitetsutförande, och klienten får träna på att använda strategierna i olika aktivitetssituationer. 

Dessa strategier eller åtgärder kan vara aktivitets-, omgivnings- och/eller individinriktade (Cole 

& Tufano, 2008, Kielhofner, 2009).  
Under de nästkommande rubrikerna beskrivs åtgärder utifrån Toglias modell. 

  

Åtgärder inriktade på anpassning av aktiviteten 
För att sänka de kognitiva kraven i en aktivitet kan arbetsterapeuten välja att anpassa den (Toglia, 

Golisz & Goverover, 2009). För att komma ihåg alla steg i en aktivitet kan klienten använda en 

checklista med steg-för-steg anvisningar för hur aktiviteten ska utföras. För att komma igång med 

en aktivitet som att t.ex. göra sin morgonrutin kan man behöva en påminnelse i form av en 
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automatisk timer (Radomski & Davis, 2008). Arbetsterapeuten kan göra en aktivitetsanalys för 

att identifiera hur en aktivitet kan modifieras (Kielhofner, 2009) för att passa klientens kognitiva 

funktionsnivå. Aktiviteten bryts ner i mindre beståndsdelar, varpå klienten får träna på en 

delaktivitet för att sedan gradvis öka aktivitetens krav (Cole & Tufano, 2008). 

 

Anpassningar av omgivningen 
Att anpassa den fysiska eller sociala omgivningen kan vara ett sätt att sänka de kognitiva kraven 

som ställs på klienten (Radomski & Davis, 2008). Arbetsterapeuten kan se över omgivningen för 

att se om det finns störande inslag i form av ljud, ljus och människor. Omgivningen ska vara så 

lugn som möjligt för klienten för att motverka stress (Mellgren et al., 2012). Rummets 

utformning och var man väljer att placera sig själv i rummet kan påverka koncentrationsförmågan 

positiv eller negativt, det handlar om att placera sig så att man undviker onödiga och störande 

stimuli (Mellgren et al., 2012). Genom att placera föremål som klienten använder ofta på synliga 

ställen blir det lättare för klienten att använda dem. Arbetsterapeuten kan märka upp lådor med 

etiketter för att underlätta för klienten att hitta sina saker (Radomski & Davis, 2008).  
Anpassningar av den sociala omgivningen kan innebära att de personer som finns nära 

klienten tillfälligt eller permanent tar över sysslor som klienten en gång kunnat men inte längre 

kan utföra. Personerna i klientens närhet kan hjälpa klienten att utföra aktiviteter själv genom att 

ge påminnelser och ledtrådar (Radomski & Davis, 2008). 

 

Individinriktade åtgärder 
 
Träning av aktivitetsstrategier 
Aktivitetsträning vid nedsatt arbetsminne kan innehålla olika strategier för att hålla kvar 

information i minnet så länge som behövs eller strategier för att plocka fram den igen (Kaae 

Kristensen & Nielsen, 2006, Cole & Tufano, 2008). En sådan strategi är att visualisera. Klienten 

får lära sig att använda en inre visuell repetitionsslinga av informationen och det gör att 

informationen förstärks och fasthålls under längre tid. En motsvarande strategi kan användas med 

auditiv information då klienten får lära sig tekniken att använda sig av en auditiv 

repetitionsslinga, gärna prata högt för sig själv för att hålla informationen tillräckligt länge för att 

använda den (Kaae Kristensen & Nielsen, 2006). Klienter med låg arbetsminnesförmåga kan lära 

sig nya saker vid upprepning av praktiska moment för att procedurminnet omedvetet används. 

När kroppen utför ett moment som upprepas så bildas en sensorisk repetitionsslinga och 

procedurminnet använder den för att förstärka minnet så att det sitter vilket betyder att 

färdigheten utvecklas (Kaae Kristensen & Nielsen, 2006).  
Korta sessioner av intensivt arbete för klienten är att föredra då långa pass leder till 

trötthet och försämrad koncentration (Mellgren et al., 2012). Genom fasta och individanpassade 

rutiner kan stress elimineras; en förutsägbar vardag ger trygghet (Mellgren et al., 2012).  

 
Individbaserade kompensatoriska åtgärder 
För att strukturera upp vardagens rutiner är det bra att använda sig av veckoschema. Många 

personer med den här typen av svårigheter kan använda sig av komihåglappar, och 

arbetsterapeuten kan hjälpa till att hitta kreativa sätt att använda dem på. Genom att placera 

komihåglapparna på strategiskt utvalda ställen i hemmet kan vardagen underlättas för klienten. 

En shoppinglista kan sättas upp på kylskåpsdörren eller ytterdörren beroende på var klienten har 

bäst nytta av den (Mellgren et al., 2012). 
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Personer med nedsatt arbetsminne kan även ha nytta av hjälpmedel såsom smartphones 

eller dagböcker för att underlätta vardagens olika aktiviteter och kompensera för ett nedsatt 

minne (Armstrong, McPherson & Nayar, 2012). En viktig faktor för framgångsrik 

hjälpmedelsträning-och användning är att klienten har insikt om sina svårigheter. 

Arbetsterapeuten kan behöva börja med att informera klienten om de problem han eller hon har i 

vardagen på grund av det nedsatta minnet. Att låta klienten utföra en aktivitet och efteråt prata 

om vilka svårigheter som uppstår i aktiviteten och eventuella misslyckanden kan bidra till en 

ökad insikt (Armstrong et al., 2012). Andra viktiga faktorer i sammanhanget är att få klienten och 

personer i klientens närhet delaktiga i träningen. Slutligen är det viktigt att göra träningen 

verklig, dvs. att låta klienten träna på att använda hjälpmedlen i relevanta aktiviteter i naturliga 

miljöer för att hjälpmedlen överhuvudtaget ska användas och hjälpa klienten som det är tänkt 

(Armstrong et al., 2012). 

 
Återtränande åtgärder 
Kognitiv återträning innebär att genom upprepade övningar träna och stimulera kognitiva 

förmågor med förhoppningen om generalisering så att det även påverkar klientens 

aktivitetsutförande i vardagliga aktiviteter. Åtgärderna kan utföras med hjälp av papper och 

penna, t.ex kan klienten träna sin koncentrationsförmåga genom att öva på att hitta en specifik 

symbol på ett papper med en massa olika symboler på. Övningar kan även utföras med hjälp av 

dator och för ändamålet specifika datorprogram (Radomski & Davis, 2008). Ett sådant 

datorprogram är Cogmed. 

Cogmed 

Cogmed är ett datorbaserat träningsprogram som ämnar att förbättra arbetsminnet och finns i tre 

olika varianter, en för vuxna en för äldre barn och en för yngre barn. Träningen går ut på att följa 

uppmaningar som läses upp av en röst och att sedan klicka med musen enligt instruktioner. 

Gemensamt för de olika versionerna är att träningen tar ca 40 minuter per dag och ska tränas fem 

dagar i veckan i fem veckor tills de avsedda 25 träningstillfällena är gjorda. Den påstådda 

effekten på arbetsminnet håller i sig och klienten ska inte träna igen på ett år. De första två 

tillfällena Cogmed används görs mätningar av arbetsminnet som sedan följs upp vid de sista två 

tillfällena. En träningssession innehåller flera moment med olika inriktningar. Vissa av 

momenten fokuserar på att användaren ska försöka upprepa det som läses upp. Andra moment 

fokuserar på att användaren ska minnas i vilken ordning objekt på skärmen rörde sig. 

Svårighetsgraden, det vill säga antalet objekt som användaren ska komma ihåg anpassar sig 

snabbt efter användarens nivå (www.pearsonassessment.se) Det finns röstkommentarer i 

datorprogrammet som kommenterar när träningen går bra eller om det kanske är dags att ta en 

paus och dessa kommentarer kan man välja att stänga av. 

 

Forskning på effekten av Cogmed-träning 
Cogmed har sedan det kom ut på marknaden varit föremål för ett stort antal empiriska studier och 

forskning pågår i nuläget (Morrisson & Chein, 2012). Det pågår en debatt om huruvida Cogmed-

träning förbättrar arbetsminnet eller inte, och isåfall hur arbetsminnet definieras och mäts (Apter, 

2012). Det debatteras om huruvida de resultat som erhålls av att träna Cogmed har någon 

betydelse för andra aktiviteter (Morrisson & Chein, 2012). Cogmed får även kritik för att vara 

tidskrävande och dyrt (Apter, 2012). 
 Det har forskats på vilken effekt Cogmed-träning har på personer med förvärvad 
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hjärnskada/stroke, barn och ungdomar med ADHD och tonåringar med extremt låg födelsevikt 

(Björkdahl et al., 2013, Chacko et al., 2013, Johansson & Tornmalm 2012, Lundqvist et al., 

2010, Løhaugen et al., 2011, Westerberg et al., 2007). Här nedan följer en redogörelse av denna 

forskning. 

Några studier undersökte vilken effekt Cogmed-träning har på arbetsminne och 

funktioner i vardagen hos personer med stroke eller annan förvärvad hjärnskada (Björkdahl et al., 

2013, Johansson & Tornmalm 2012, Lundqvist et al., 2010, Westerberg et al., 2007). 

Arbetsminnet förbättrades av att träna Cogmed enligt neuropsykologiska tester (Björkdahl et al., 

2013, Lundqvist et al., 2010, Westerberg et al., 2007). Efter genomförd träning nämnde 

försökspersoner att de upplevde det lättare att följa instruktioner, hjälpa barnen med läxan, 

komma ihåg koder, telefonnummer och vägbeskrivningar och att klara av att handla. De 

upplevde dock fortfarande problem med koncentration (Lundqvist et al., 2010). Att slå ett 

telefonnummer (Johansson & Tornmalm, 2012), att förstå och få sammanhang i samtal med 

andra människor och i skriven text och att komma ihåg namn och saker upplevdes som enklare 

efter träning (Johansson & Tornmalm, 2012).  
I en reviw-artikel rörande effekten av Cogmed hos barn och ungdomar med ADHD där 

deltagarna var mellan 7-17 år framkom att av de fyra studier med högst kvalitet var det två som 

stödjer användandet av Cogmed med barn och ungdomar med ADHD. I flera fall ansåg 

föräldrarna att deras barn blivit bättre avseende uppmärksamhet och hyperaktivitet/impulsivitet 

samtidigt som lärare inte såg någon förbättring (Chacko et al., 2013). En studie fann att de som 

tränade Cogmed fick ett förbättrat auditivt och verbalt arbetsminne men att träningen inte hade 

någon effekt på skolresultat (Gray et al., 2012). 

En studie undersökte om tonåringar med extremt låg födelsevikt och nedsatt arbetsminne 

kunde förbättra sitt arbetsminne med hjälp av Cogmed-träning. Efter avslutad Cogmed-träning 

visade de en förbättrad förmåga att upprepa en kort historia som lästs upp högt. Föräldrarna 

upplevde minskade ouppmärksamhetssymtom hos sina barn efter att de genomgått Cogmed-

träningen (Løhaugen et al., 2011). 

 

Cogmed och generalisering 
Uppmärksamhet är en komponent som är viktig för arbetsminnet och det finns viss evidens för 

att uthålligheten i uppmärksamhet förbättras av Cogmed-träning. Dock är det fortfarande oklart 

om arbetsminnets kapacitet förbättras av Cogmed-träning eller om effekten beror på de 

upprepade sessionerna av att hålla uppmärksamheten medan Cogmed-träningen pågår (Shipstead 

et al., 2012). Tillverkarna av Cogmed har i sin forskning påvisat att antalet dopamin D1-

receptorer i kortex har ökat i samband med arbetsminnesträning, något som de vill koppla till att 

det finns plasticitet i arbetsminnet (McNab et al., 2009). Apter (2012) å andra sidan anser att det 

inte är bevis för att kapaciteten av arbetsminnet har ökat. Han drar slutsatsen att evidensen för att 

Cogmed-träning ger tänkt resultat är svag. Evidensen för att Cogmed-träning leder till förbättring 

i något annat än aktiviteter som liknar Cogmed är bristande (Apter, 2012, Shipstead et al., 2012). 

Problemområde 
I ett flertal studier har effekten av träning med Cogmed undersökts (Chacko et al., 2013, 

Björkdahl et al., 2013, Lundqvist et al., 2010, Johansson & Tornmalm 2012, Westerberg et al., 

2007). Arbetsterapeuter ska arbeta evidensbaserat. Att arbeta evidensbaserat innebär att 

kombinera vetenskaplig evidens med klinisk expertis (Radomski, 2008). Det saknas en 

beskrivning av hur svenska arbetsterapeuter använder Cogmed i klinisk verksamhet. Vi vill bidra 
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med en sådan beskrivning av svenska arbetsterapeuters kliniska expertis och diskutera den utifrån 

arbetsterapeutisk teori och forskning. Detta för att se hur Cogmed som åtgärd passar in i 

arbetsterapiprocessen. För arbetsterapeuter i klinisk verksamhet som planerar att använda 

Cogmed kan beskrivningen vara ett stöd för att fatta välgrundade beslut om hur de ska gå till 

väga.  

Syfte 
Syftet är att beskriva svenska arbetsterapeuters användning av Cogmed i arbetet med klienter 

med nedsatt arbetsminne. 
Frågeställningar: 

● För vilka klientgrupper används Cogmed? 

● Vilken utredning görs inför Cogmed-träning? 

● Vilka faktorer är viktiga för ett framgångsrikt resultat? 

● Hur genomförs Cogmed-träning? 

● Hur sker uppföljningen efter en träningsperiod? 

METOD 
Uppsatsen har en deskriptiv design (Ejlertsson, 2003) med kvantitativ ansats (Olsson & 

Sörensen, 2007). För att samla in data användes en webbaserad enkät med mestadels slutna 

svarsalternativ där endast ett alternativ kunde väljas. Några av frågorna gav möjlighet att kryssa i 

flera alternativ och ett fåtal frågor gav möjlighet till fritext-svar. Data analyserades med 

deskriptiv statistik (Ejlertsson, 2003). 

Urval  

Inklusionskriterierna var att respondenterna skulle vara arbetsterapeuter som använt Cogmed i 

sitt arbete minst en gång.  
Ett informationsbrev innehållande information om uppsatsens syfte, inklusionskriterier, 

datahantering, anonymitet och frivilligt deltagande, publicering av uppsatsen, tidsåtgång för 

deltagande, kontaktuppgifter samt länk till webbenkäten författades. I informationsbrevet stod 

även att enkäten besvarades anonymt och att författarna ej kunde härleda vem som svarat. 
Inledningsvis kontaktades Pearson assessment för att få hjälp att identifiera möjliga 

respondenter, men de lämnade inte ut kunduppgifter. För att hitta lämpliga deltagare användes 

istället subjektivt urval (Olsson & Sörensen, 2007) på följande tre sätt. Vi kontaktade en 

arbetsterapeut som vi sedan tidigare visste använde Cogmed. Hon vidarebefordrade 

informationsbrevet med länk till webbenkäten till kollegor som hon vet använder Cogmed. 

Vidare användes Googles sökfunktion för att identifiera svenska arbetsterapeuter inom olika 

verksamhetsområden där det är vanligt med klienter med kognitiva funktionsnedsättningar. 

Identifierade arbetsterapeuter kontaktades via telefon. De som visade intresse för att delta fick 

informationsbrevet innehållande länk till webbenkäten via mejl. Förbundet Sveriges 

Arbetsterapeuter (FSA) kontaktades med en förfrågan om de kunde publicera informationsbrevet 

med länk till webbenkäten på sin facebooksida vilket de gjorde. I samtliga tre tillvägagångssätt 

uppmanades mottagaren att vidarebefordra informationsbrevet till ytterligare arbetsterapeuter 

som använt Cogmed. Författarna fick inte kännedom om att någon vidarebefordrat förutom från 

den arbetsterapeut som skickade till sina kollegor.  
Sextio-fem informationsbrev med länk till webbenkäten skickades via mejl till 39 
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enskilda arbetsterapeuter och 26 verksamheter där kontaktuppgifter saknades till enskilda 

arbetsterapeuter varav vi skickade till 28 arbetsterapeuter och 15 verksamheter. Arbetsterapeuten 

som vidarebefordrade informationsbrevet skickade till elva arbetsterapeuter och elva 

verksamheter. Påminnelsebrev skickades en månad efter första mejlet till samtliga. Meddelandet 

på FSA:s facebook delades av fyra personer, kommenterades av fyra personer och gillades av 17 

personer. Efter en månad skrevs en påminnelse i tråden på facebook.  

Datainsamling 

För att kartlägga hur Cogmed används av arbetsterapeuter utvecklade vi en enkät (se bilaga 1). Vi 

utvecklade frågor relevanta för de olika stegen i en generell arbetsterapiprocess, det vill säga 

utredning, mål, åtgärd/genomförande och utvärdering. Vi läste vetenskaplig litteratur om 

arbetsminne och om Cogmed som bidrog till utvecklingen av frågor om klientgrupper och 

målsättning. Vi utgick även från Cogmeds arbetsmaterial från Pearson assessment; 

“Coachhandbok” och “Träningsbok” (www.pearsonassessment.se) där det finns instruktioner för 

hur skaparna av Cogmed anser att Cogmed ska användas. Vi deltog i en sammankomst där 

arbetsterapeuter och skötare i psykiatrin träffades för att diskutera Cogmed och hur de använder 

det. Deras diskussion bidrog till utveckladet av enkäten på så sätt att frågor som berör 

genomförandet och vad som utgör en framgångsrik Cogmed-träning inkluderades.  
Enkäten innehöll 50 frågor, med följande innehåll; bakgrundsfrågor (fem frågor), hur ofta 

arbetsterapeuten vill att klienten ska träna Cogmed (två frågor), Cogmed som en meningsfull 

aktivitet eller arbetsminnesträning (en fråga), förtroende för Cogmed (en fråga), syfte (två frågor, 

möjligt med flera svar), klientgrupper (en fråga, möjligt med flera svar och fritextsvar), hur 

arbetsterapeuten fastställer nedsatt arbetsminne (en fråga, möjligt med flera svar), utredning (sju 

frågor), samtal och information innan Cogmed (fyra frågor), viktiga faktorer (elva frågor), 

genomförande av träningsperiod (åtta frågor), uppföljning (sju frågor varav två fritext). 

Dataanalys  

För att analysera enkätsvaren användes analysverktyget SPSS. Resultatet av enkätsvaren, 

inklusive fritextsvaren, presenteras med deskriptiv statistik med spridningsmått, medelvärde och 

frekvenser (Ejlertsson, 2003). 

Etiska aspekter  

Alla respondenter i kartläggningen mottog informationsbrevet. Därmed uppfylldes 

informationskravet i enlighet med Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2002) genom att respondenterna fick ta del av kartläggningens syfte och 

publicering. Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002) uppfylldes genom att deltagarna i 

undersökningen var anonyma. Frågorna i enkäten gick att svara på utan att ge ut information om 

klienter eller resultat som klienter fått genom att träna Cogmed. I informationsbrevet stod 

förtydligat att deltagandet i undersökningen var frivilligt och att vi inte skulle kunna se vem som 

svarat. Informationsbrevet inhämtade även samtycke till frivilligt deltagande i kartläggningen 

enligt samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002).   
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RESULTAT 

Bakgrundsfrågor 

Trettio-sju arbetsterapeuter deltog i studien. Deras medelålder var 44 år (spridning 26-62 år). 

Arbetsterapeuterna hade arbetat i yrket i genomsnitt 16 år (spridning 1,5-38 år). Erfarenheten av  

att använda Cogmed varierade mellan 7 månader och 30 år (m=4 år). Femtio-åtta procent av 

deltagarna hade gått en coachutbildning hos Pearson Assessement, antingen via webben eller på 

plats.  
Arbetsterapeuterna coachade vid tillfället då enkäten besvarades i snitt tre klienter i 

Cogmed (spridning 0-13). Arbetsterapeuternas krav på klienternas antal träningstillfällen per 

vecka varierade mellan två och fem (m=4). Majoriteten av arbetsterapeuterna (69%) såg Cogmed 

som mer än enbart en åtgärd för att träna arbetsminne. De menade att Cogmed även var en 

meningsfull aktivitet medan 31% såg det som enbart arbetsminnesträning. Åttio-en procent av 

arbetsterapeuterna hade stor till mycket stor tilltro till att Cogmed har effekt på arbetsminnet. 

Arbetsterapeuterna valde Cogmed med syftet att klientens funktioner/förmågor kopplade 

till arbetsminne skulle förbättras, ingen av arbetsterapeuterna svarade att ingen av 

funktionerna/förmågorna förbättras med hjälp av Cogmed. Samtliga arbetsterapeuter valde 

Cogmed med syfte att klientens koncentrationsförmåga ska förbättras (se figur 1). 

 

Figur 1. Funktion/förmåga Cogmed-träningen avsågs förbättra. Redovisar andel av arbetsterapeuterna (%) som 

angett respektive funktion/förmåga (n=37). 
 

Arbetsterapeuterna hade varierande syfte med vad Cogmed-träningen skulle ha för inverkan på 

klienten men de allra flesta syftade till att förbättra klientens utförande av dagliga aktiviteter (se 

figur 2). 
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Figur 2. Syfte med Cogmed-träningen. Redovisar andel av arbetsterapeuterna (%) som angett respektive syfte 

(n=37). 

För vilka klientgrupper används Cogmed? 

Arbetsterapeuterna använde Cogmed till 18 olika klientgrupper men de vanligaste var förvärvad 

hjärnskada och stroke (se figur 3). 

 

 
Figur 3. Klientgrupper aktuella för Cogmed-träning. Andel (%) av arbetsterapeuterna som uppgett respektive 

diagnos (n=37). 

Vilken utredning görs inför Cogmed-träning? 

Samtliga arbetsterapeuter svarade att de fastställde att klienten hade nedsatt arbetsminne genom 
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en eller flera metoder. Åttio-sex procent intervjuade klienten om hur han eller hon fungerade i 

vardagen. Sextio-sju procent observerade sina klienter i aktivitet. Femtio-tre procent läste i 

journal/remiss, 42% använde “checklistan indikationer för träning” från Cogmeds arbetsmaterial 

(www.pearsonassessment.se). I diagrammet nedan (se figur 4) redovisas vad arbetsterapeuterna 

utredde om sina klienter innan Cogmed-träning påbörjades. Huruvida klienten fick stöd från sin 

sociala miljö visade sig vara det som arbetsterapeuterna utredde i minst omfattning. 
 

 
Figur 4. Arbetsterapeuternas utredning av klienten innan Cogmed-träningen påbörjades (n=37).  
 

Innan Cogmed-träning påbörjades informerade arbetsterapeuterna i hög utsträckning sina klienter 

om att Cogmed skulle tränas intensivt för att ge god effekt samt om vilka förmågor kopplade till 

arbetsminne som kan förbättras av Cogmed. Arbetsterapeuterna och klienterna samtalade i hög 

utsträckning om klientens förväntningar på ett förbättrat arbetsminnes påverkan på dagliga 

aktiviteter. Likaså informerades klienterna i hög utsträckning om arbetsminnets påverkan på 

aktivitet (se figur 5).  
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Figur 5. Vad arbetsterapeuten och klienten samtalade om innan Cogmed-träningen påbörjades (n=37). 

Vilka faktorer är viktiga för ett framgångsrikt resultat? 

Elva frågor om vad arbetsterapeuterna ansåg vara viktigt för en framgångsrik Cogmed-träning 

visas i diagrammet nedan (se figur 6). De faktorer som ansågs mest viktiga var att klienten är 

motiverad och att klienten informerats om Cogmeds syfte. Att ha delmål med belöningar ansågs 

minst viktigt utav faktorerna enligt arbetsterapeuterna. 

 

 
Figur 6. Viktiga faktorer för framgångsrik Cogmed-träning (n=37).  

Hur genomförs Cogmed-träning? 

Cogmed-träning skedde hemma (39%), på mottagningen (30%) eller både hemma och på 
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mottagningen (31%). Samtal mellan klient och arbetsterapeut om Cogmed-träningen under 

träningsperioden skedde på mottagningen (58%), per telefon (11%) eller både på mottagningen 

och per telefon (31%). Trettio-åtta procent av arbetsterapeuterna tillät inte att en ny 

träningsperiod startades inom ett år efter avslutad träning medan 22% procent av 

arbetsterapeuterna tillät det. Resterande svarade “inte aktuellt/kan ej ta ställning”. Sjuttio-fem 

procent av arbetsterapeuterna lade ofta eller alltid upp träningsschema tillsammans med klienten. 

Trettio-fyra procent av arbetsterapeuterna diskuterade inte med klienten om han eller hon ville ha 

röstkommentarerna i Cogmed avstängda eller ej, medan 28% alltid gjorde det. Tjugo-två procent 

gjorde det ibland.  
Det varierade huruvida arbetsterapeuten satt tillsammans med klienten eller ej under 

Cogmed-träningen men de allra flesta verkade låta sina klienter träna ensamma och ostörda i ett 

rum (se figur 7). 

 

 
Figur 7. Genomförande av det enskilda träningstillfället (n=37). 

Hur sker uppföljningen efter en träningsperiod? 

Efter avslutad Cogmed-träning gjordes uppföljning till största del med ostrukturerad intervju för 

att ta reda på om aktivitetsutförandet och tillfredsställelsen över utförandet förbättrats (se figur 

8). 
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Figur 8. Utvärdering av effekt på klientens aktivitetsutförande efter avslutad Cogmed-träning (n=37).  
 
I de fall då ett arbetsterapeutiskt instrument användes var AMPS vanligast för att mäta förbättring 

av utförandet (se figur 9) och COPM var vanligast för att mäta klientens tillfredsställelse över 

utförandet (se figur 10). 

 

 
Figur 9. Instrument som användes för att utvärdera aktivitetsutförande efter avslutad Cogmed-träning. Redovisar andel 

arbetsterapeuter (%) som använde respektive instrument (n=37). 
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Figur 10. Instrument som användes för att utreda tillfredställelse med aktivitetsutförande efter avslutad Cogmed-träning. 

Redovisar andel arbetsterapeuter (%) som använde respektive instrument (n=37). 

Diskussion  

Metoddiskussion 

När en enkät valdes för att samla in data trodde vi att användandet av Cogmed var utbrett men 

med facit i hand var det svårt att få fatt i respondenter. Det verkar som att få arbetsterapeuter 

använder det. En anledning kan vara det bristande evidensläget (Apter, 2012, Chacko et al., 2013, 

Shipstead et al., 2012). Därför valdes ett subjektivt urval för att söka respondenter vilket innebär 

ett icke slumpmässigt urval med frivilliga deltagare. Urvalet kan därför inte sägas vara 

representativt för populationen och generaliserbarheten begränsas (Olsson & Sörensen, 2007). 

Med tanke på svårigheterna att hitta arbetsterapeuter som använder Cogmed så hade troligen ett 

systematiskt slumpmässigt urval (Olsson & Sörensen, 2007) genererat färre svar. Distribuering 

av enkäten via mejl valdes för enkelhetens skull och för att det är kostnadsfritt. På så sätt kunde 

enkäten skickas till så många som möjligt. Vi valde att be alla mottagare att vidarebefordra till 

kollegor som uppfyller inklusionskriterierna. Kontroll över bortfallet förlorades därför vilket 

gjorde att vi inte kunde rikta påminnelser till enskilda respondenter. Istället skickades 

påminnelser till alla. Vi har svårt att se att riktade påminnelser skulle genererat fler svar.  
En styrka i uppsatsen är att frågorna i enkäten är väl genomtänkta och grundade på 

arbetsterapeutisk teori, processer, vetenskaplig litteratur, Cogmeds arbetsmaterial och praxis, 

något som bidragit till högre validitet (Olsson & Sörensen, 2007). En pilottestning av enkäten 

hade möjligen förbättrat enkätens validitet ytterligare (Olsson & Sörensen, 2007). Frågorna 

besvarar syftet och dess frågeställningar, dock hade det varit intressant att fråga om klienterna 

slutför sin period på 25 träningstillfällen. Enkäten gjordes i Google-drive vilket innebar att när 

resultaten kom in kunde vi inte se vem de kom ifrån. Det kan ha bidragit till att respondenterna 

vågade svara sanningsenligt. 
Flera åtgärder vidtogs för att ta hänsyn till forskningsetiska aspekter under 

uppsatsarbetets gång. Frågor om kön, verksamhet och i vilken region i landet man befinner sig 
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exkluderades för att utesluta att svaren skulle kunna härledas till enskilda respondenter. 

Webbenkäten möjliggjorde anonymitet (Olsson & Sörensen, 2007) i och med att författarna inte 

kunde se några mejladresser kopplade till svaren (Christensen, 2007). Informationskravet (Olsson 

& Sörensen, 2007) innebär att respondenterna ska vara väl informerade om uppsatsens syfte, 

metod, den förväntade nyttan med uppsatsen samt vad ett deltagande innebär, vilket framgick i 

informationsbrevet. Respondenterna hade möjlighet att kontakta författarna och handledaren vid 

eventuella frågor. Att länken till webbenkäten stod sist i informationsbrevet borde ha bidragit till 

att alla respondenter läste det innan de började besvara frågorna.  

Resultatdiskussion 

Det saknades en beskrivning av hur arbetsterapeuter använder Cogmed arbetsminnesträning med 

klienter. Med denna C-uppsats ville vi bland annat undersöka vilka klientgrupper som är aktuella 

för Cogmed-träning. Vårt resultat visar att det används till en mängd klientgrupper. Det är inte 

förvånande att förvärvad hjärnskada, stroke och ADHD ligger i topp då det är dessa diagnoser 

som det forskats på angående Cogmed (Chacko et al., 2013, Björkdahl et al., 2013, Lundqvist et 

al., 2010, Johansson & Tornmalm, 2012).  
Av alla alternativ som gavs i enkäten var respondenterna eniga om att klientens 

motivation är viktig för en framgångsrik Cogmed-träning. Enligt MOHO (Kielhofner, 2012) är 

viljekraften en beståndsdel i människan som avgör val av aktivitet. Viljekraften kan sägas vara 

samma sak som motivation. Det framkommer att arbetsterapeuterna verkligen tänker utifrån 

arbetsterapeutisk teori i sitt arbete med klienter. Utförandekapaciteten är ytterligare en 

beståndsdel som guidar människan i val av aktivitet (Kielhofner, 2012). Vad en person tror om 

sin egen förmåga kan kopplas till personens självinsikt. Toglias dynamiska interaktionsmodell 

(Cole & Tufano, 2008) tar upp ökad självinsikt som ett av målen med arbetsterapi, då ökad 

självinsikt hjälper klienten att avgöra aktivitetens krav i förhållande till den egna förmågan, 

förutspå problem i aktivitet och reglera sitt eget utförande av aktivitet. Det är därför värt att 

notera att endast 28 % av arbetsterapeuterna i vår studie anger ökad insikt om svårigheter som 

syfte för Cogmed-träning. Johansson & Tornmalm (2012) nämner att klienter med förvärvad 

hjärnskada som trots att de misslyckades gång på gång i aktivitet, inte anpassade sitt beteende 

utan fortsatte med samma strategier som innan skadan. Det var inte förrän de fick ta del av en 

behandling i grupp innehållande Cogmed-träning och information om arbetsminne som de 

började få insikt om sina svårigheter och använda minnesstrategier. Man kan fråga sig om det var 

Cogmed-träningen eller informationen om arbetsminne som var den största bidragande faktorn 

till det. Armstrong et al. (2012) fann att självinsikt uppnåddes hos klienten genom 

individanpassad information om klientens hjärnskada, hjärnans minnesfunktioner och hur minnet 

påverkar dagliga aktiviteter. Samtliga arbetsterapeuter i vår studie informerade alltid eller ofta 

sina klienter om hur arbetsminnet påverkar aktivitet och ansåg att information om Cogmeds syfte 

är mycket viktigt eller ganska viktigt för framgångsrik Cogmed-träning. Det är troligt att 

arbetsterapeuterna anser att klienternas självinsikt ökar med hjälp av Cogmed-träning men det 

verkar inte vara deras huvudsyfte när de väljer Cogmed-träning istället för att t.ex välja att prata 

med och informera klienten om hur arbetsminnet påverkar aktiviteter. Westerberg et al. (2007) 

anser att klienter med stroke inte ska träna Cogmed i den akuta fasen efter insjuknandet eftersom 

de då inte hunnit få insikt om sina svårigheter än. Det är inte förrän i den kroniska fasen, då 

klienterna försöker återgå till sitt normala liv, som de stöter på svårigheter och kan 

uppmärksamma dem. Då kan Cogmed-träning vara ett alternativ för att bidra till ökad självinsikt. 

Utformningen av vår enkät omöjliggjorde information om strokefas i de fall arbetsterapeuterna 
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angivit att de använde Cogmed med klienter med stroke. Därför vet vi inte hur arbetsterapeuterna 

använt Cogmed med dessa klienter. 
En människas identitet utgörs till stor del av de vanor och roller som styr personens 

aktivitetsmönster. Funktionsnedsättningar kan utgöra ett hot mot de vanor och roller som ingår i 

identiteten (Kielhofner, 2012). Vi var därför intresserade om arbetsterapeuterna i vår studie tar 

hänsyn till sina klienters vanor och roller. Att klienten har datorvana ansågs vara ganska till 

mycket viktigt bland majoriteten av arbetsterapeuterna. De allra flesta av arbetsterapeuterna i vår 

studie fastställer alltid att klientens nuvarande skeende i livet tillåter Cogmed-träning, att klienten 

hinner träna så ofta som krävs och att klienten är villig att anpassa sina dagliga rutiner för att 

kunna utföra Cogmed-träningen. Nästan alla ansåg att kartläggning av klientens dagliga rutiner är 

viktigt för en framgångsrik Cogmed-träning. 
Enligt Chacko et al. (2013) är det av största vikt att Cogmed-coachen finns nära och 

stöttar klienten och klientens familj för att se till att klienten fullföljer träningen. Vi fann i vårt 

resultat att det varierar huruvida arbetsterapeuterna sitter med sina klienter när de tränar Cogmed 

men det ser ut som om de flesta låter sina klienter sitta ensamma och ostört. Det utesluter inte att 

arbetsterapeuten finns nära till hands som ett stöd för att försäkra att Cogmed-träningen utförs. 

Att personer i klientens närhet får information om Cogmeds syfte samt att de ser till att klienten 

utför sin Cogmed-träning ansågs av arbetsterapeuterna i vår studie vara ganska viktigt. 

Majoriteten av arbetsterapeuterna fastställde att klientens omgivning har en stöttande attityd till 

Cogmed-träningen innan den påbörjades. Cogmed-träning är krävande för både klienten och 

omgivningen (Løhaugen et al., 2011), frågan är om arbetsterapeutens stöd är tillräckligt för att 

säkerställa att träningen fullföljs. 
Ingen av arbetsterapeuterna svarade att ingen förmåga kommer att förbättras av Cogmed-

träning. Dessutom svarade 81% att de har stor till mycket stor tilltro till att Cogmed har effekt på 

arbetsminnet. Arbetsterapeuternas höga förtroende för Cogmed kan ifrågasättas med tanke på det 

i nuläget bristande evidensläget (Apter, 2012, Chacko et al., 2013, Shipstead et al., 2012). 

Majoriteten av arbetsterapeuterna svarade att Cogmed-träning är en meningsfull aktivitet. 

Det kan vara en lättnad att träffa andra i liknande situation som sig själv eftersom man då förstår 

att man inte är ensam om sitt problem (Eklund, 2010). Johansson & Tornmalm (2010) tar i sin 

studie upp att deltagarna ansåg att Cogmed-träning i grupp bidrog till att de fick träffa andra 

personer i samma situation. Deltagarna ansåg att det var värdefullt att utbyta 

problemlösningsstrategier. Personer med kognitiva funktionsnedsättningar kan sakna förmåga att 

strukturera upp sitt liv. Avsaknad av struktur kan innebära känslor av otrygghet och 

meningslöshet vilket kan leda till passivitet och bristande initiativförmåga (Mellgren et al., 

2012). Kanske kan schemalagd Cogmed-träning bidra till att ge struktur. Dock uppgav endast 

31% av arbetsterapeuterna att de väljer Cogmed-träning för att det är en schemalagd aktivitet 

som ger struktur på veckan.  
Vid uppföljning av Cogmed-träning var ostrukturerad intervju vanligast, både för 

bedömning av aktivitetsförmåga och klientens tillfredställelse med aktivitetsutförandet. Det är att 

föredra att välja ett standardiserat instrument (Toglia et al., 2009) istället för ostrukturerad 

intervju, eftersom man då kan mäta förändringar över tid på ett strukturerat sätt samt minska 

risken för bias. Ett instrument av hög kvalitet är validitetstestat vilket innebär att det mäter det 

som det är avsett att mäta (Olsson & Sörensen, 2007). En ostrukturerad intervju kan vara bra, 

men är inte validitetstestad. Med tanke på hur krävande Cogmed-träning är (Løhaugen et al., 

2011) anser vi att en utredning och uppföljning med ett standardiserat arbetsterapeutiskt 

instrument är nödvändigt. Detta för att inte utsätta klienter för arbetsam och tidskrävande träning 
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utan att kunna uttala sig om eventuell effekt och måluppfyllelse på ett strukturerat sätt. I de fall 

då instrument användes var aktivitetsfokuserade och klientcentrerade instrument vanligast.  

Slutsatser  
Den här uppsatsen har bidragit till att fylla ett kunskapsgap om hur svenska arbetsterapeuter 

använder sig av Cogmed-träning med klienter. Resultatet visar att arbetsterapeuterna utreder 

innan träningen, har aktivitetsfokuserat syfte med träningen och gör en ostrukturerad uppföljning 

efter träningen. Genomförandet av träningen ser olika ut men en gemensam nämnare för de flesta 

av arbetsterapeuterna är att de tänker aktivitetsfokuserat. Att klienten är motiverad och 

informerad är de viktigaste faktorerna för framgångsrik Cogmed-träning. Baserat på vetenskaplig 

litteratur drar vi slutsatsen att Cogmed kan vara en arbetsterapeutisk åtgärd om träningen görs till 

en schemalagd aktivitet i form av gruppträffar med möjlighet till informationsutbyte och utbyte 

av problemlösningsstrategier mellan personer i liknande situation. Med tanke på hur krävande 

Cogmed-träningen är för klienten bör standardiserade arbetsterapeutiska instrument användas vid 

utredning och uppföljning för att kunna mäta om det skett någon förändring på aktivitetsnivå.  
Det behövs forskning om vad som krävs för att klienter ska klara av att träna Cogmed så intensivt 

som det är tänkt, samt om det blir någon skillnad i effekt om klienterna tränar mer sällan. Vidare 

behövs ytterligare forskning om Cogmeds effekt på dagliga aktiviteter jämfört med andra 

arbetsterapeutiska åtgärder. 
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