
  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

EFFEKTEN AV 

ARBETSTERAPEUTERS 
ÅTGÄRDER FÖR 

PATIENTER MED 

SCHIZOFRENISJUKDOM 

En systematisk litteraturöversikt  

Sakeneh Gholizadeh Khoshdel 

 
 
  
 

 
Examensarbete, 15 hp 

Arbetsterapeutprogrammet 180 hp 
HT 2019 



  
 

Effekten av arbetsterapeuters åtgärder för patienter med schizofrenisjukdom 

The effect of Occupational Therapy interventions for patients with schizophrenia disease 

 

Handledare: Eva-Britt Norberg  

UMEÅ UNIVERSITET  

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering  

Arbetsterapi Examensarbete, 15 hp  
 

Sakeneh Gholizadeh Khoshdel               

 

Abstrakt 

Schizofreni är den vanligaste diagnosen bland alla psykossjukdomar och är en av de tio mest 

funktionshindrande sjukdomarna i världen. Individer med schizofreni har ofta 

funktionshinder så som kontaktskygghet och en benägenhet att isolera sig i sin egen värld. 

Sjukdomen orsakar viss oförmåga att delta i vardagliga aktiviteter och därför har 

arbetsterapeuten en stor och betydelsefull roll i arbetet med patientgruppen. Syftet med 

studien var att beskriva effekten av arbetsterapeuters åtgärder för patienter med 

schizofrenisjukdom. En systematisk litteraturöversikt valdes som metod. Artiklar hämtades 

från databaserna Cinahl, Pubmed och Psychinfo.  Åtta kvantitativa originalartiklar som 

publicerades mellan 2009 och 2019 har granskats, analyserats och sammanställts i fyra 

kategorier.  För kategorin Arbetsterapiprogram som lär ut nya strategier framkommer att 

den har god effekt på att förbättra exekutiva funktioner, självskattning av problemlösnings- 

och prioriteringsförmåga i utförandet av vardagliga göromål, individens autonomi och 

självständighet i ADL, funktionell kapacitet, kognitiva funktioner samt reducering av 

schizofrenisymtom. Kategorin Insatser med kreativa aktiviteter visade förbättringar 

avseende positiva schizofrenisymtom (hallucinationer, vanföreställningar, bisarrt beteende 

och tankestörningar) men även negativa schizofrenisymtom (affektlöshet, minskad talbarhet, 

apati och avsaknad av livslust) hos patienten. Insatser med musik och dans visade förbättrad 

uppmärksamhet, tankehastighet, minnesfunktioner, flyt och spontanitet i de exekutiva 

funktionerna såsom självständighet i vardagliga aktiviteter och egen problemlösning. 

Kategorin Arbetsterapi utifrån självvalda aktiviteter visade förbättringar av negativa och 

positiva symtom, minskad misstänksamhet samt förbättrade psykosociala funktioner. En 

viktig slutsats utifrån resultatet är att ett systematiskt och tidigt insatt arbetsterapiprogram 

samt interventioner med självvalda, kreativa aktiviteter med individen i fokus stärker 

självständighet och förbättrar utförandet av vardagliga aktiviteter hos personer med 

schizofreni. Det råder ett behov av fortsatt forskning som undersöker effekten av 

arbetsterapeutiska interventioner för personer med schizofreni. Ytterligare 

utvecklingsområden för arbetsterapeuters interventioner för personer med schizofreni är 

även av intresse i dagens utvecklade samhälle. 

 

Sökord: Litteraturöversikt, schizofreni, interventioner, arbetsterapi
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Bakgrund 

Varje år insjuknar runt 1500–2000 personer i schizofreni i Sverige. Cirka 30000–40000 

personer har diagnosen schizofreni, varav en stor del vårdas inom den slutna psykiatriska 

vården (Socialstyrelsen, 2018). Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd 

vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd (2018) är definitionen av schizofreni en 

psykossjukdom som innebär nedsatt psykisk och fysisk funktion. En förvandlad 

verklighetsuppfattning på ett eller flera områden såsom nedsatt kognitiv förmåga att ta hand 

om sig själv och begränsningar av relationer med andra människor och kontakter med 

arbetsliv är vanliga. 

 

Enligt Socialstyrelsens rapport (2018) är schizofreni den vanligaste diagnosen bland alla 

psykossjukdomar och är en av de tio mest funktionshindrande sjukdomarna i världen. 

Sjukdomen debuterar i 18–30 års ålder. Vid undersökning av psykiatrisk problematik 

används någon av två internationella manualer för klassifikation av psykisk sjukdom. Enligt 

Ottosson (2015) är dessa två Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders [DSM-

IV] och International Classification of Mental and Behavioral Disorders [ICD-10]. I ICD-10 

beskrivs schizofreni som vanföreställningar enligt Ottoson (2015). Dessa definieras som en 

orimlig men korrigerbar föreställning såsom hallucinationer (varseblivning utan 

motsvarande sinnesretning), desorganiserat tänkande (formell tankestörning), abnorm 

motorik (avvikande motorik) samt negativa symtom (minskad emotionallitet, affektiva 

rubbningar, apati etcetera). Ett eller flera kärnsymtom måste förekomma för att diagnosen 

ska kunna ställas. Vanligtvis kan flera av symtomen förvärvas eller förvärras under 

individens liv (Ottosson, 2015).  

 

Det är vanligt att sociala funktioner blir påverkade och nedsatta hos den som drabbas av 

schizofreni och det har en negativ påverkan på områden som till exempel egen vård eller 

relationer och arbete. Vidare tenderar individer med schizofreni att även lida av 

kontaktskygghet och har en benägenhet att isolera sig i sin egen värld. Det förekommer även 

att personen är retlig, har ovanliga föreställningar om världen och talet kan vara 

svårförståeligt. Individen brukar ha en nedsatt förmåga att planera, kan vara avvikande eller 

bristfälligt klädd och ha oordning omkring sig. Dessa kännetecken kallas vid diagnostisering 

av symptom för kärnsymptom (Mattsson, 2014). Individens förmågor tenderar också att 

försämras vid stress eller understimulering. Dessa funktionshinder förvärras om individen 
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skulle få olämplig psykiatrisk vård och/eller bristfällig social rehabilitering (Cullberg & 

Bonnevie, 2003).  

 

Positiva symtom enligt Bannigan & Bryant (2014) är de vanligaste symtomen som 

uppmärksammas i början av sjukdomen och dessa kan kategoriseras enligt följande  

• Röst/hörsel-hallucinationer som innebär kommentarer av individens handlingar, 

tankeinnehåll eller konversationer om individen.  

• Vanföreställningar kan innebära att personen upplever sig kontrollerad av en 

främmande individ, alternativt kontrollera personer i sin omgivning.  Personen 

känner att hen är kapabel att kontrollera andra personers humör, vilja eller beteende.  

• Kroppslig passivitet sker när personen tror att externa obehöriga krafter kontrollerar 

dennes kropp, sinne och aktiviteter. Dessa krafter kan vara radiovågor, främmande 

tankar, mikrovågor eller röntgen. 

• Tankestörningar kan innefatta tankeinsättning eller tankeutsättning, alltså tankar 

som planteras in i individens huvud eller tankar som förflyttas från sitt eget huvud 

till andras. Tankestopp är en typ av tankestörningar som betyder att individen 

upplever ett stopp i tankarna eller att någon främmande person tagit ut tankarna från 

huvudet.  

 

De negativa symtomen yttrar sig enligt Mattsson (2014) genom att personen blir passiv, får 

nedsatt initiativförmåga och svårigheter att visa sina känslor. Bannigan och Bryant (2014) 

beskriver det som: 

• känslomässig avtrubbning 

• apati och brist på motivation  

• reducerad aktivitetsnivå samt psykomotoriska störningar. 

 

Andra symtom som kan förekomma tidigt vid psykosdiagnos är bland annat sömnbrist, 

ångest, minnes- och koncentrationssvårigheter, nedstämdhet, minskad aptit, bristande 

initiativförmåga samt förändring av tankar och känslor. Symtomen kan påverka de kognitiva 

förmågorna och medföra svårigheter i vardagen. Bristande initiativförmåga påverkar de 

kognitiva funktionerna och kan medföra att personen inte tar initiativ till viktiga göromål i 

vardagen (Mattsson, 2014). Socialstyrelsen (2018) menar att medicinering exempelvis 

dämpar symtom som vanföreställningar och hallucinationer.  
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Lundin och Mellgren (2012) beskriver också att schizofrenipatienter ofta saknar 

sjukdomsuppfattning och insikt och kan därför inte förstå varför de är i behov av vård, vilket 

försvårar vårdpersonalens arbete. Nästan hälften av schizofrenipatienter har narkotika- eller 

alkoholmissbruk som orsakar utåtagerande beteende och aggressivitet, vilket ytterligare 

försvårar arbetet. Samma författare beskriver dessutom att patienter med schizofreni är mer 

självmordsbenägna och bland dessa patienter mister cirka 5% livet till följd av självmord. 

Enligt Ottosson (2015) arbetar arbetsterapeuter inom psykiatriteam utifrån 

socialpsykiatriska, psykoterapeutiska och medicinska strategier. Arbetsterapeuter samverkar 

även med psykiatri, primärvård, kommuner och socialtjänst för de olika behov som kan 

uppstå efter patientens utskrivning.  Behoven kan vara skötsel av bostad, personlig hygien, 

ekonomi, medicinering och stöd för att hitta anpassat arbete utifrån patientens psykiska och 

fysiska förmåga.  

 

I Urlic och Lentins artikel (2010) beskrivs vikten av att arbeta arbetsterapeutiskt med 

patienter som har schizofreni då mening i vardagen är en förutsättning för att i förlängningen 

få möjligheten till anpassade uppgifter i en lämplig arbetsmiljö. Enligt Erlandsson och 

Persson (2014) bör arbetsterapeuten fokusera på klientens aktiviteter för att förbättra deras 

självständighet inför aktiviteter och delaktighet i samhället. Schizofrenipatienter är en grupp 

som har ett större behov av hjälp och stöd av arbetsterapeuters interventioner än övriga 

psykiatripatienter (Argentzell och Leufstadius, 2010).  

 

Enligt Bejerholm (2010) finns problematik för personer med schizofreni avseende 

svårigheter med utförandet av aktiviteter i det dagliga livet, planering och relationer samt 

hantering av ångest, känslor och separationer. Eftersom personer med schizofreni har 

svårigheter med aktivitetsutföranden, behövs arbetsterapeutiska interventioner för att stärka 

och förbättra deras förmåga till att självständigt klara vardagen. Enligt Argentzell och 

Leufstadius (2010) är det av stor vikt inom arbetsterapi att arbetsterapeuter har ett 

klientcentrerat förhållningssätt, det vill säga att de ser varje person som unik, visar empati 

och respekt, samt låter personen vara med och vara delaktig i sin behandling och dessutom 

varierar aktiviteter mellan personer utifrån intressen, exempelvis kan matlagning vara 

meningsfullt för en person men kan frambringa ångest hos någon annan. 

 

Det kan vara avgörande att så tidigt som möjligt börja utföra meningsfulla aktiviteter i 

akutfasen av schizofreni (Bjørkedal et al, 2015).  Enligt Mee och Craik (2004) är 
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engagemang i aktiviteter av stor betydelse i utvecklandet av kompetens och identitet. Enligt 

Björkdahl (2015) arbetar arbetsterapeuter också med olika kompensatoriska hjälpmedel och 

strategier för schizofrenipatienter eftersom olika kognitiva funktionsnedsättningar finns. En 

av dessa kognitiva nedsättningar är bristfällig uppmärksamhet, viket gör det svårt för 

personen i fråga att kunna ta in information och behålla fokus på att behålla fokus på den 

aktivitet som hen håller på att utföra. 

  

Arbetsterapeutens kartläggning av schizofrenipatients aktiviteter är en avgörande strategi för 

att skapa struktur, mening och värde i klientens vardag samt bidra till en ökad livskvalitet 

och förbättrat mående (Bejerholm, 2010). Erlandsson och Persson (2014) menar att 

människor, genom att bli medvetna om sina aktiviteter och aktivitetsmönster, själva kan hitta 

bra strategier för att återuppleva glädje och få energi i sina dagliga aktiviteter. 

Arbetsterapeuten bör fokusera på personens vardagliga aktiviteter, uppmuntra 

självständighet och social delaktighet i samhället.  

 

I genomgången av litteratur inom ämnet arbetsterapeutiska åtgärder för personer med 

schizofreni beskrivs flera olika åtgärder som enligt författarna har betydelse för personernas 

liv och vardag på olika sätt. Däremot saknas vanligen en tydlig beskrivning av vad effekterna 

egentligen är. Det finns flera olika metoder beskrivna i litteraturen men svårigheter som 

författaren stötte på var bristen på hur ser effekterna av åtgärderna ut. Det vill säga, hur 

arbetsterapeutens åtgärder påverkar patienter med schizofreni. Syftet med studien blev 

därför att beskriva effekten av arbetsterapeuters åtgärder för patienter med 

schizofrenisjukdom. 

 

Metod  

Metoden som användes under arbetet var en litteraturöversikt med systematik (Friberg, 

2012). Studien har en kvantitativ ansats då det anses vara lämpligast för att beskriva studier 

som handlar om effekten av arbetsterapeutiska åtgärder. Vinsten med litteraturöversikten var 

att bidra till en sammanställning av befintlig kunskap inom det valda området för personer 

med schizofreni.  
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Sökstrategi  

Enligt Friberg (2012) krävs det att både en systematisk och osystematisk 

informationssökning tillämpas för att få ett bra resultat. Vid testsökningen användes en 

osystematisk sökning för att få en överblick över urvalet av artiklar. Initialt utvecklades 

också en sökstrategi med testsökningen i tre databaser; Pubmed, Cinahl och Psychinfo. Valet 

av databaser gjordes utifrån studiens syfte då Cinahl riktar sig mot omvårdnadsforskning, 

Pubmed mot medicinsk forskning samt Psychinfo som riktar sig mot psykologi och psykiatri. 

Sökord valdes genom sökningar på Umeå universitetsbibliotek utifrån studiens syfte, Mesh-

termer i Pubmed, Headings i Cinahl och Thesaurus i Psychinfo, för att hitta relevanta artiklar 

(se bilaga 1). I de första artikelsökningarna blev antalet träffar många och var 

svåröverskådliga. För att minska antalet träffar i sökningen användes ytterligare Mesh-

termer, som lades till med hjälp av booleska operatorn ”AND” och ”OR” enligt Friberg 

(2012). Begräsningen ”10 år” lades till för att få så aktuell forskning som möjligt (se ovan). 

 

Urval 

Urvalet gjordes genom att välja vetenskapliga artiklar som bedömdes besvara studiens syfte. 

Inklusionskriterierna för studien var att artiklarna skulle vara publicerade i databasen mellan 

åren 2009 och 2019 för att få så aktuella artiklar som möjligt. Endast artiklar som genomförts 

med kvantitativ metod användes. Innehållet i artiklarna skulle avse män och kvinnor över 18 

år med diagnosen schizofreni och vara av antingen hög, medel, eller låg kvalité. Med andra 

ord inkluderas kvantitativa artiklar oavsett kvalité. I artiklarna skulle det framgå att det är 

interventioner som utförts av arbetsterapeuter. Artiklarna skulle även vara skrivna på 

engelska eller svenska. Exklusionkriterierna för studien var att artiklarna inte skulle vara 

litteraturstudier samt inte innehålla andra åtgärder än arbetsterapeutiska eller vara 

teambaserade, det vill säga beskriva flera professioners interventioner. Även artiklar där 

deltagarna hade fler diagnoser än schizofreni exkluderades. 

 

Under urvalet lästes artiklarnas titlar igenom först i syfte att få en översikt över innehållet 

vilket resulterade i att flera av dem kunde exkluderades då de inte svarade mot studiens syfte. 

Därefter lästes artiklarnas abstrakt igenom för att få en djupare kunskap om innehållet. 

Artiklar exkluderades då dessa inte svarade på studiens syfte eller var dubbletter från annan 

databas. Resterande artiklar lästes nu i fulltext. Nio artiklar exkluderades efter 
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fulltextläsningen då de inte svarade på studiens syfte. Sammanlagt åtta artiklar gick vidare 

för kvalitetsgranskning (se figur 1). 

 

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskningen av studierna gjordes utifrån granskningsprotokoll av Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2011). Samtliga artiklar var kvantitativa och granskningen gjordes därför 

med en granskningsmall för kvantitativa studier för RCT och CCT-studier. Ett positivt svar 

på varje fråga tilldelades en poäng och vid ett negativt eller oklart svar tilldelades 0 poäng. 

Poängsumman räknades ut i procent av poäng jämfört med maximalt möjliga poäng, med 80 

% eller högre som hög kvalitet, 70 – 79% som medel och 69% eller lägre som låg kvalitet. 

Tre artiklar exkluderades efter kvalitetsgranskningen på grund av att artiklarna beskrivit ett 

teamarbete kring schizofrenipatienter medan författaren endast avsåg effekter av åtgärder 

för schizofrenipatienter genomförda av arbetsterapeuter.  

  

Analys 

Inledningsvis började författaren läsa igenom de inkluderade artiklarna upprepade gånger 

för att förstå helheten i innehållet. Under genomläsningarna skrevs anteckningar i syfte att 

kunna uppfatta allt innehåll enligt Friberg (2012). Därefter sorterades samtliga metoder, 

interventioner och resultat i en översiktstabell, se artikelmatris i bilaga 2. Likheter och 

skillnader i syfte och metod jämfördes i de valda artiklarna och resultaten jämfördes för att 

sammanställas i resultatdelen. Enligt Morse (2008) kan det sammanställda innehållet 

kategoriseras tillsammans med rubriker för att ge läsaren en förståelse av området. Enligt 

Friberg (2012) kan metoden liknas vid en pendling mellan helhet och delar i respektive 

studier och slutligen till en ny helhet; resultatet. 

 

Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska författaren noga överväga studiens värde i jämförelse 

med negativa konsekvenser utifrån forskningskravet vilket betyder att befintliga kunskaper 

utvecklas, görs noggrannare och metoder förbättras via erforderlig forskning för samhällets 

och individens utveckling. Dessutom ska artiklar som valts ut för en litteraturöversikt ha ett 

etiskt förhållningssätt vilket innebär att författaren själv har utfört etiska övervägande eller 

att de ska vara etiskt granskade. Enligt Kristensson (2014) Forsberg och Wengström (2016) 

har de forskningsstudier som granskats i artikelform utförts ur ett etiskt perspektiv. 
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Författaren strävade under forskningsprocessen efter att vara rättvis och neutral för att 

resultatet inte skulle påverkas av tidigare kunskaper och erfarenheter. Författaren till denna 

studie var medveten om de utmaningar och svårigheter som det innebär att oavbrutet förhålla 

sig objektiv till kunskap. För att inte påverka studien genom egen förförståelse har 

författaren strävat efter att följa de regler som finns för hur vetenskaplig litteraturöversikt 

ska utövas. Det finns en risk i att göra en analys av material som tidigare analyserats eftersom 

tolkningen kan ha passerat flera led vilket kan innebära feltolkning. Denna litteraturöversikt 

kan komplettera och utöka kunskapen om effekten av arbetsterapeuters åtgärder för patienter 

med schizofrenisjukdom och därför anses nyttan överväga riskerna. 

 

Resultat 

Ett flödesschema över urvalsprocessen presenteras i figur 1, slutgiltigt utvalda artiklar och 

dess resultat presenteras i en artikeltabell, se bilaga 2, enligt Prisma Flow Diagram (Liberati 

et al., 2009). Sökning i PubMed, Cinahl och Psychinfo resulterade i 99 träffar. Åtta artiklar 

uppfyllde alla kriterier och inkluderades i denna litteraturöversikt. 
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Figur 1. Urval av studierna enligt Prisma-modellen 

Resultatet i studien baseras på åtta artiklar. Samtliga artiklar har kvantitativ ansats och 

baseras på interventioner. Tre av artiklarna var randomiserade RCT-studier medan 

resterande studier bestod av tre kvasiexperimentella kontrollgruppsstudier utan 

randomisering, en jämförelse före och efter pilotstudie samt en prospektiv jämförelsestudie. 

Antalet deltagare i varje artikelstudie var mellan 10 och 60 deltagare. Alla åtta artiklar består 

av studier som hade deltagande med båda könen, men fördelningen varierade mellan ungefär 

100 kvinnor och 130 män. Deltagarnas ålder var mellan 18–68 år. Sex studier hade fler 

manliga deltagare än kvinnliga (Katz & Keren 2011; Shih et al 2015; Vizzotto et al 2016; 

Foruzandeh & Parvin 2013: Hoshii et al 2013). Två studier hade fler kvinnliga än manliga 

deltagare: Tanaka et al (2014) och Chen et al (2016). I en studie (Lipskaya et al 2016) 

förklarades inte könsfördelningen alls. Två av studierna hade utförts i Israel, två i Japan, två 

i Kina, en i Iran och en i Brasilien. Artiklarna presenteras översiktligt i en tabell (se bilaga 

2). De fyra kategorier som framkom under analysen var: Arbetsterapiprogram som lär ut 

nya strategier, Insatser med kreativa aktiviteter, Insatser med musik och dans, Arbetsterapi 

utifrån självvalda aktiviteter.  

  

Arbetsterapiprogram som lär ut nya strategier  

I fyra av artiklarna (Katz & Keren, 2011, Vizzotto et al, 2016, Lipskaya et al, 2016, Tanaka 

et al, 2014) utvärderades hur arbetsterapeuten kan hjälpa individen att genom 

arbetsterapeutiska interventioner ge deltagarna nya strategier för att utföra aktiviteter. I två 

av artiklarna (Katz & Keren, 2011, Vizzotto et al, 2016) utvärderades programmets 

Occupational Goal Intervention (OGI) effektivitet. OGI består av ett fem-stegsprogram som 

används för och fokuseras på patientens personliga göromål och vardagliga aktiviteter (ADL 

& IADL) för att finna och lära sig dessa strategier. Till en början ligger fokus på att stödja 

klientens aktivitetsval genom att fråga klienten om intressen och tillsammans diskutera 

delmål, träna på de olika stegen i aktiviteten och tillsammans göra en utvärdering av vad 

som känns meningsfullt. Tanken är att visa hur strategierna kan användas i utförandet av 

andra aktiviteter (Keren et al., 2008).  I Katz och Kerens studie (2011) innebär interventionen 

matlagning, hantering av ekonomi, att läsa och skriva samt använda dator för 

informationssökning. I studien jämfördes en OGI med två kontrollgrupper ATA och FEP. 

ATA (Activity Training Approach) är ett program som används för psykisk ohälsa i 
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allmänhet och fokuserar på att träna med personen i aktivitetsrutiner. FEP (Frontal Executive 

Program) omfattar neurokognitiv träning som är grundad på kognitiv förvandling, 

arbetsminne och planering.  

 

I Katz och Kerens studie (2011) kunde inga signifikanta förändringar mellan grupperna före 

och efter testet hittas men däremot kunde signifikanta förändringar hittas inom respektive 

grupp. Efter sex månaders uppföljning beskrev Katz och Keren (2011) att samtliga 

förbättringar hållit sig stabila och har bibehållit sitt uppnådda resultat. Resultatet visade att 

signifikanta förbättringar fanns i OGI-gruppen: förbättringar av exekutiva funktioner, 

självskattning av problemlösnings- och prioriteringsförmåga i utförandet av vardagliga 

göromål. I Katz och Kerens (2011) artikel mättes schizofrenisymtom i samtliga tre grupper 

men endast som jämförelse mellan grupperna och rapporterades med andra demografiska 

uppgifter. 

 

Vizzotto et al (2016) använder OGI som arbetsterapeutisk interventionsgrupp för patienter 

med svårbehandlad schizofreni. Gruppen jämfördes med en kontrollgrupp med samma 

diagnos men som arbetar utan arbetsterapeutiska åtgärder och istället med fysiska aktiviteter 

som målning och trähantverk. OGI-gruppen arbetade strukturerat med arbetsterapeuten 

avseende personlig hygien ADL, IADL med hantering av ekonomi, hushållsuppgifter samt 

sociala aktiviteter och nöjen. OGI-gruppens resultat visade signifikant förbättring av 

deltagande, utförande av vardagsaktiviteter samt exekutiva funktioner. Resultatet av studien 

visade att vårdgivares och anhörigas uppfattning var att individens autonomi och 

levandsförmågor gällande personlig hygien, hushållsaktiviteter, matberedning, 

omhändertagande av hälsan samt nöjen klart förbättrats. Studien visade också signifikant 

ökad förmåga till oberoende och problemlösning. Funktionell status visade ingen signifikant 

skillnad mellan de båda gruppernas kommunikationsfärdigheter och schizofrenisymtom. 

 

I en artikel av Lipskaya et al (2016) utforskas Occupational Connections (OC) som en ny 

interventionseffektiv arbetsterapeutisk strategi för psykiatriska slutenvårdspatienter och 

schizofrenipatienter i jämförelse med en kontrollgrupp som inte har fått arbetsterapeutisk 

intervention. Enligt författarna är OC ett arbetsterapeutiskt program som utgår från ett 

klientcentrerat perspektiv och innehåller utvecklande av förståelsen för samband mellan 

aktiviteter, deltagande, mental hälsa och välmående. OC fokuserar på patientens 
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yrkesrelaterade behov och färdigheter i samhället med respekt för varje deltagares unika 

intressen, värderingar, behov och upplevelser. OC kan medverka till att utveckla en personlig 

plan och implementera strategier för att delta i dagliga aktiviteter. Varje tillfälle har olika 

teman såsom mening med och att identifiera behov av aktivitet, ekonomi och deltagande.  

Resultaten av studien visade signifikant förbättrade poäng i deltagandes funktionella 

kapacitet, kognitiva funktioner samt reducering av schizofrenisymtom hos 

interventionsgruppen och schizofrenisymtom i jämförelse med kontrollgruppen. 

 

I studien gjord av Tanaka et al (2014) utforskades vilka effekter tidiga arbetsterapeutiska 

interventioner kan ge för schizofrenipatienter. En interventionsgrupp påbörjade 

individualiserade arbetsterapeutiska dagliga aktiviteter direkt vid inskrivning på sjukhus 

medan en kontrollgrupp utförde gruppaktiviteter efter en månads vårdtid. Aktiviteterna 

skilde sig också då interventionsgruppen utförde enklare icke-verbala övningar och 

aktiviteter medan kontrollgruppen utförde mer traditionella aktiviteter i blandade verbala 

icke-verbala former. I Tanakas artikel visade resultatet att de båda grupperna inte hade någon 

signifikant skillnad i totalpoäng avseende funktionsförmåga vid inskrivning på sjukhuset. I 

interventionsgruppen uppträdde förbättringar i kognitiva funktioner, schizofrenisymtom och 

utförandet av vardagliga aktiviteter efter en månad och ytterligare tre månader i jämförelse 

med kontrollgruppen. 

 

Insatser med kreativa aktiviteter  

Forunzandeh och Parvin (2013) jämför skillnaden mellan en arbetsterapeutisk 

interventionsgrupp och en kontrollgrupp utan arbetsterapeutiska åtgärder i syfte att se 

effekten av arbetsterapeutiska åtgärder för individer med schizofreni. Inom 

interventionsgruppen användes konstnärliga, uttrycksfulla och rekreationella 

aktivitetsmetoder. I resultatet av Forunzandeh och Parvins studie framgår att 

interventionsgruppen hade signifikanta förbättringar avseende positiva schizofrenisymtom 

(hallucinationer, vanföreställningar, bisarrt beteende och tankestörningar) och negativa 

schizofrenisymtom (affektlöshet, minskad talbarhet, apati och avsaknad av livslust) i 

jämförelse med kontrollgruppen. 

 

 

 



12 
 

 

Insatser med musik och dans  

I två av artiklarna (Shih et al, 2015 & Chen et al, 2015) studerades kreativa aktiviteter som 

en arbetsterapeutisk intervention. I artikeln av Shih et al (2015) studerades påverkan av 

bakgrundsmusik hos individer med kronisk schizofrenisjukdom. I studien användes tre olika 

grupper. En kontrollgrupp där hela interventionen utfördes i tyst miljö medan två andra 

interventionsgrupper utförde samma aktiviteter med bakgrundsmusik, den ena med 

populärmusik och den andra med klassisk musik. Resultatet visade att de båda 

musikgrupperna hade bättre resultat i uppmärksamhetstestet jämfört med den tysta 

kontrollgruppen. Populärmusiken hade signifikant förbättring av uppmärksamhet i 

jämförelse med den klassiska musikgruppen).  

 

I en artikel av Chen et al (2015) studerades påverkan av aerobicsdans på den kognitiva 

förmågan hos vuxna individer med schizofreni. Två grupper användes i studien. Den ena, en 

interventionsgrupp, deltog i arbetsterapeutisk ledd aerobicsdans under en timme tre gånger 

i veckan under tre månader. Kontrollgruppen deltog endast i målande och skrivande 

aktiviteter. Deltagarna i båda grupperna skattades i början av interventionen och efter tre 

månaders intervention. Resultaten visade signifikanta förbättringar i interventionsgruppens 

tankehastighet, minnesfunktioner, flyt och spontanitet i de exekutiva funktionerna inom 

gruppen i jämförelse med kontrollgruppen. 

 

Arbetsterapi utifrån självvalda aktiviteter  

I en artikel av Hoshii et al (2013) utfördes en studie i syfte att se skillnaden mellan att 

arbetsterapeuten väljer aktivitet för schizofrenipatienter och om patienterna själva få välja 

någon av de arbetsterapeutiska aktiviteter som innebär sociala, yrkesmässiga och 

psykologiska funktioner. Två arbetsterapigrupper användes i studien. I den första som var 

interventionsgrupp fick deltagarna själva välja aktiviteter utifrån COPM (The Canadian 

Occupational Performance Measure (Law et al, 1990) medan den andra använde aktiviteter 

som valdes av arbetsterapeuten enligt gällande rekommendationer. Både schizofrenisymtom 

och psykosociala funktioner mättes i studien. Efter sex månaders arbetsterapeutiska åtgärder 

visade den interventionsgrupp som själva fick välja aktiviteter ett signifikant bättre resultat 

avseende upptagenhet inom de negativa symtomen samt misstänksamhet och fientlighet 
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inom de positiva symtomen i jämförelse med den andra gruppen. Resultatet visade dock 

ingen signifikant skillnad i psykosociala funktioner mellan grupperna. 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Författarens syfte med studien var att beskriva effekten av arbetsterapeuters åtgärder för 

patienter med schizofrenisjukdom. Samtliga åtta artiklar visar på signifikanta positiva 

effekter som resultat av arbetsterapeutiska interventioner inom områden såsom exekutiva 

funktioner, självständighet och minskade schizofrenisymptom. I början av resultatdelen 

beskrivs arbetsterapiprogram som lär ut nya strategier. I Katz och Kerens (2011) artikel 

fastställs det att vardagsförmågan, kognitiva färdigheter och delaktigheten signifikant 

förbättrats hos deltagarna inom respektive grupp. Dessa effekter kvarstod även efter sex 

månader, oberoende av vilken grupp som deltagarna tillhört. I detta fall spelade val av 

intervention mindre roll än själva deltagandet i arbetsterapeutiska interventioner, då det inte 

fanns några signifikanta skillnader mellan grupperna vid första och sista testning.  

 

Vizzotto et al (2016) beskriver liknande förbättringar med signifikans inom bland annat 

problemlösningsförmågan men där den största skillnaden framkommer i hur omgivningen 

uppfattat den enskildes förmågor. I Lipskaya et als artikel (2010) var trenderna i förändringar 

varierande men förekommande i både kontroll- och interventionsgrupp. Dock sågs 

förbättringar i interventionsgruppen utifrån kognitiva färdigheter och symptomreduktion, 

vilket också framgår i Mairs och Bradshaws artikel (2004). Även i studien gjord av Tanaka 

et al (2014) visar resultatet på en signifikant förbättring av kognitiva funktioner i 

interventionsgruppen efter en månad samt efter tre månader. Efter analys kunde författaren 

inte identifiera några negativa konsekvenser av arbetsterapiprogram som lär ut nya 

strategier, dock tolkas det som att patienten är behov av att känna att aktiviteten som utförs 

är meningsfull för denne, för att uppnå bästa resultat. Detta går även i linje med att aktiviteter 

som är meningsfulla och tillfredsställande för den enskilde utgör grunden i arbetsterapi 

(Kielhofner, 2012). 

 

I Lipskaya et als artikel (2010) bevisas att instrumentell ADL-förmåga hos individer med 

schizofreni är kopplat till sjukdomsgrad och kognitiv nivå. Instrumentella ADL-aktiviteter 

är mer komplexa än vardagliga ADL-aktiviteter menar författarna. Förmågan att kunna 
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skatta oberoende instrumentella ADL-funktioner såsom hantering av ekonomi, användning 

av datorer eller att kunna resa med kollektiva transportmedel i samhället är viktig del i arbetet 

med schizofrenipatienter menar författarna till studien då sjukdomen brukar ge 

funktionsnedsättningar inom dessa områden. Deltagandet i sociala färdigheter beskrivs i en 

annan artikel (Dobson et al, 1995) som presenterar träning i sociala färdigheter genom direkt 

instruktion, kommunikationslekar, rollspel, direkt återkoppling med övningar samt dagliga 

hemuppgifter. Interventionerna gav deltagarna i deras studie förbättrade schizofrenisymtom 

vilket även Lipskaya et al (2016) påvisade med signifikant förbättring i PANSS (se bilaga 

2) skattning i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. 

 

Kognitiv förmåga är en viktig faktor för tillfrisknandet i ett schizofreniskov. I Odes et als 

(2011) studie visar det sig att låg kognitiv nivå hos patienten är kopplad till försämringar i 

diagnosen, såsom negativ symptomatologi. Författarens resultat visar att arbete med OGI 

(Occupational Goal Intervention) förbättrar exekutiva funktioner, vilket beskrivs i både 

Vizzotto et als (2016) och Katz och Kerens (2011) artiklar. Kognitiv förmåga är en bärande 

del i exekutiva funktioner. En klinisk implikation kan vara att utbilda arbetsterapeuter i 

behandlingsprogram såsom OGI eller OC (Lipskaya et al, 2016).  

 

I andra kategorin som bestod av kreativa aktiviteter användes Fourzandehs och Parvins 

(2013) artikel som visade att schizofrenisymtom signifikant minskade efter deltagande i 

kreativa aktiviteter. I denna artikel beskrivs kreativa aktiviteter som en intervention som 

förbättrade negativa schizofrenisymtom såsom affektlöshet, minskad talbarhet, apati och 

avsaknad av livslust. De positiva symtomen som förbättrades var hallucinationer, 

vanföreställningar, bisarrt beteende och tankestörningar. I Benettons artikel (1995) beskrivs 

en fallstudie i vilken en klient får uttrycka sig genom att berätta historier med stöd av 

konstmaterial vilket förbättrade klientens samarbete med behandlaren vilket i sin tur 

resulterade i, liksom för författarna, en minskning av schizofrenisymtom. Kreativa 

aktiviteter som arbetsterapeutiskt verktyg belyses även i en studie av Lindström et al (2011) 

som visar att deltagarna upplever mycket positiva effekter av kreativa interventioner och 

lättare kan se ett gott liv i framtiden. 

 

I tredje kategorin analyserades två artiklar med fokus på insatser med musik och dans. I Shih 

et als (2015) resultat fanns bevis på att musikgrupperna hade signifikant förbättring av 

uppmärksamhet vid jämförelse med den tysta kontrollgruppen. Enligt Fourzandeh & Parvin, 



15 
 

(2013) och Chen et al (2015) kan en annan klinisk implikation vara att uppmuntra 

arbetsterapeuter till kreativa lösningar i sitt vardagliga arbete såsom exempelvis att ha 

populärmusik i bakgrunden samtidigt som patienten utför roliga och skapande aktiviteter 

såsom konst, hantverk eller aerobics-dans, vilket även kan vara motiverande för båda parter. 

Enligt National Center for Complementary and Alternative Medicin (2013) beskrivs yoga-

övningar som är en kropp- och själintervention som mer effektiv än traditionell fysisk motion 

inom schizofrenivården. Yoga-övningar används som en komplettering inom arbetsterapi 

för att ökas patienten engagemang i vardagliga aktiviteter, vilket även skulle kunna tillämpas 

i aerobicsdans.  

 

En svaghet i författarens resultat var dock självständighet ur ett större perspektiv, ett 

samhällsperspektiv. I en studie skriven av Cook et al (2009) beskrivs vikten av 

självständighet i samhället för psykospatienter. Skalan SFS (Social Functioning Scale) mäter 

fler men också bredare kategorier såsom anställning och sociala nätverk än vad exempelvis 

GAF gjorde i resultatet av Hoshiis et al, (2013) studie som visar skillnad mellan patientens 

eget val av aktivitet jämfört med arbetsterapeutens val. Studien ingår i den sista kategorin 

som handlar om arbetsterapi utifrån självvalda aktiviteter. Resultaten visade på signifikanta 

positiva förändringar för gruppen med självvalda aktiviteter i jämförelse med den grupp som 

fick utföra aktiviteter som var rekommenderade av arbetsterapeuter. Inga signifikanta 

skillnader avseende psykosocial funktion kunder mätas mellan grupperna. Resultatet går i 

linje med Wilcock (1998) som menar på att det måste finnas en balans mellan måsten och 

lustfyllda aktiviteter. Även Kielhofner (2012) talar för hur våra egna värderingar, intressen 

och mål påverkas av yttre fysiska, psykosociala och kulturella krav.  

 

Metoddiskussion 

Studien innebar sökningar gjorda i Pubmed, Cinahl och Psychinfo. Valet av databaser 

gjordes utifrån studiens syfte då Cinahl riktar sig mot omvårdnadsforskning, Pubmed mot 

medicinsk forskning samt Psychinfo som riktar sig mot psykologi och psykiatri. Under 

sökningarna fick författaren hjälp av en bibliotekarie för att databassökningarna skulle vara 

så riktiga som möjligt. De artiklar som inkluderades i studien var enbart av kvantitativ ansats. 

Syftet med den här studien var att beskriva effekten av arbetsterapeutiska åtgärder vilket 

enligt författarens kunskap utifrån metodsökningen lämpar sig för mer kvantitativ forskning. 

Utbudet av kvantitativa studier kring arbetsterapeutiska interventioner var omfattande och 
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därför var det viktigt att ha inklusionskriterier som gjorde att uppsatsens specifika syfte 

kunde uppfyllas. 

 

Det positiva utfallet i samtliga åtta artiklar kan tala för olika saker. Dels kan det tolkas som 

att arbetsterapeutiska interventioner bidrar till att skapa en ökad förståelse för personer med 

schizofreni om sitt eget tillstånd oberoende av val av intervention, dels kan det finnas en risk 

att författarna själva medvetet eller omedvetet anpassat resultaten för att finna signifikanta 

positiva förändringar i sina studier (Simmons m fl 2011; Gelman och Loken 2013).  

 

En styrka var enligt författaren själv att studierna i artiklarna kom från olika världsdelar och 

var blandade både i kön och kulturer. Artiklarnas resultat återges på bästa sätt av författaren 

med reservation för misstolkningar och språkliga missförstånd, då alla artiklar var på 

engelska. Trots detta har ändå vissa fynd i artiklarna ifrågasatts för exempelvis deras metod 

inte helt klart beskrivit vilka arbetsterapeutiska interventioner som utförts i deras studier. 

Innan inklusion i författarens arbete granskades samtliga artiklar. Nio artiklar exkluderades 

då de inte svarade mot studiens syfte, då författaren inte har forskningsbakgrund sedan 

tidigare kan fler artiklar valts bort vilket kan ha påverkat resultatet. Även de inkluderade 

artiklarna kan ha bedömts ha för hög eller för låg kvalité på grund av författarens okunskaper 

inom forskning (Forsberg och Wengström, 2016). Då författaren ville ha så aktuell forskning 

som möjligt valdes exklusionskriteriet att samtliga artiklar skulle vara publicerade mellan 

2009 och 2019. Detta kan ha påverkat studiens resultat då exempelvis en studie från 2008 

kunde ha stärkt arbetets resultat men på grund av arbetets tidsgräns ville författaren 

effektivisera urvalet av artiklar samt ha modern forskning.  

 

Alla artiklar i studien är interventionsstudier. Endast tre av de inkluderade artiklarna är RCT-

studier. RCT-studier har högt bevisvärde enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

Resterande artiklar i studiens resultat är kvasiexperimentella studier, en pilotstudie samt en 

prospektiv jämförelsestudie. Den styrka författaren anser arbetet har är blandningen av 

interventioner beskrivna i artiklarna. Olika aktiviteter som täcker hela människan beskrivs, 

ADL, IADL, koncentration och exekutiva funktioner beskrivs. Även schizofrenisymtom 

som reducerats är närvarande i artiklarnas resultat. Enligt Forsberg och Wengström (2016) 

är det viktigt att forskaren presenterar sin förförståelse som påverkat studiens resultat. 

Författaren har viss erfarenhet av schizofrenivård dock inte som arbetsterapeut men som 
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mentalskötare vilket medför viss förförståelse i bearbetningen av resultatdelen. Angående 

analysen av artiklarnas data har författaren tacksamt emottagit handledarens stöd och hjälp. 

Enligt Polit och Tatano (2017) räcker det inte med att förstå data och dra förnuftiga slutsatser 

för att göra en god generalisering. En god generaliserbarhet kännetecknas av att data kan 

jämföras med andra populationer än den i studien alltså individer med schizofreni i hela 

världen.  

 

I kvalitetsgranskningen av artiklarna bedömdes de flesta inkluderade artiklar ha hög kvalitet 

och endast en med låg kvalitet. Artiklarna kom från olika delar i världen. Att artiklarna 

kommer från olika delar av världen kan enligt författaren ses som både positivt och negativt 

då den kulturella kontext som arbetsterapeuter och patienter befinner sig i kan skilja sig från 

Sverige. Köns- och åldersfördelningen i studien är blandad. 100 kvinnor och 130 män 

inkluderades i artiklarnas studier med en ålder mellan 18 och 64 år. Författarna har dock inte 

beskrivit könstillhörighet på de deltagare som fallit bort från studierna Då artiklarna har en 

kvantitativ ansats framkommer inte deltagarnas upplevelser i resultatet. Enligt Kielhofner 

(2012) är individens upplevelse en viktig del i det arbetsterapeutiska arbetet.               

 

Slutsatser 

I författarens studie framkommer olika arbetsterapeutiska interventioner som ger positiva 

effekter för personer med schizofreni. I resultatet framkommer att arbete med både ett 

systematiskt och tidigt insatt arbetsterapiprogram samt interventioner med självvalda, 

kreativa aktiviteter med individen i fokus stärker självständighet och förbättrar utförandet av 

vardagliga aktiviteter hos personer med schizofreni. Dessutom kan en klar förbättring av 

schizofrenipatientens symtom ses. Slutsatser som dras handlar i stort sett om bristen på och 

behov av fortsatt forskning kring arbetsterapeutiska interventioner med personer som har 

schizofreni. Brist på tillräcklig forskning skulle kunna leda till att arbetsterapeutiska 

interventioner med personer som har schizofreni används i mindre utsträckning. En fråga 

som väckts hos författaren är hur arbetsterapeuter bör förhålla sig i sina interventioner 

gentemot personer med schizofreni utifrån dagens utvecklade samhälle men även om 

kunskapen om interventioner för personer med schizofreni i arbetsterapeuters utbildning är 

tillräcklig.  
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Bilaga 1 

Översikt sökord och söksträngar 

 

Databas Sökord Begränsningar 

Pubmed 

 

Occupational therapy 

(title/abstract) OR occupational 

therapy (mesh term) (10 years) 

AND Schizophrenia 

(title/abstract) OR schizophrenia 

(mesh term) (10 years) AND 

Intervention (title/abstract) OR 

intervention (mesh term) (10 

years) 

 

Språk: Engelska 

Publiceringsdatum: 2009 - 2019 

Cinahl 

 

Occupational therapy (title) OR 

occupational therapy (abstract) 

occupational therapy (word 

subject heading) (10 years) AND 

Schizophrenia (title) OR 

schizophrenia (abstract)  OR 

schizophrenia (word subject 

heading) (10 years) AND 

Intervention (title) OR 

intervention (abstract) OR 

intervention (word subject 

heading) (10 years) 

 

Språk: Engelska 

Publiceringsdatum: 2009 - 2019 

Psychinfo Occupational therapy (title) OR 

occupational therapy (abstract) 

occupational therapy (mesh 

subject heading) (10 years) AND 

Schizophrenia (title) OR 

schizophrenia (abstract)  OR 

schizophrenia (mesh subject 

heading) (10 years) AND 

Intervention (title)) 

ORintervention (abstract) OR 

intervention (mesh subject 

heading)) (10 years) 

 

Språk: Engelska 

Publiceringsdatum: 2009 - 2019 
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Bilaga 2  

Artikelöversikt 

Deltagare, 

författare, år, 

tidskrift och land 
 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod, deltagare och 

instrument 

Intervention 

 

Resultat 

 

Kvalit

et 

Shih, Y-N, Chen, 

C-S, Chiang, H-Y 

& Liu, C-H  
 

(2015) Kina 

Influence 

of 

backgrou
nd music 

on work 

attention 
in clients 

with 

chronic 
schizophr

enia 

Studien 

undersökte 

påverkan 
av musik på 

arbetsuppm

ärksamhet 
hos 

personer 

med 
schizofreni. 

RCT 

49 vuxna, 20 kvinnor och 29 män 

med schizofrenidiagnos deltog 
initialt i studien. Åldersspannet 

var mellan 29 och 63 år. Fyra 

deltagare avbröt sitt deltagande så 
slutligen inkluderades 45 

deltagare i tre grupper. 14 

deltagare delades in en tyst 
kontrollgrupp, 14 deltagare i en 

interventionsgrupp som lyssnade 
på klassisk musik och 17 

deltagare i en interventionsgrupp 

som lyssnade på populärmusik 

 

Chus uppmärksamhetstest 

användes före och efter studien. 
Testet är ett skrivet test bestående 

av 100 frågor som varje deltagare 

var tvungna att slutföra inom 10 
minuter 

Interventionen bestod i att 

alla deltagarnas 

uppmärksamhet testades vid 
två tillfällen, först testades 

alla i en tyst miljö Vid det 

andra testet testades 
deltagarna i respektive grupp. 

Resultatet visade att båda 

musikgrupper hade 

signifikant bättre resultat i 
uppmärksamhetstestet 

jämfört med den tysta 

kontrollgruppen. 
Populärmusiken hade 

signifikant förbättring av 

uppmärksamhet i 
jämförelse med den 

klassiska musikgruppen. 

Hög 

Katz, N & Keren, 

N.  

 
(2011) 

The American 

Journal of 
Occupational 

Therapy 

Israel 
 

 

 

Effective

ness of 

Occupati
onal Goal 

Interventi

on for 
Clients 

with 

Schizoph
renia 

Syftet var 

att 

undersöka 
hur effektiv 

intervention

en 
Occupation

al Goal 

Interventio
n är i 

jämförelse 

med 
Frontal 

Exdcutive 

Program 

och en 

kontrollgru
pp hos 

personer 

med 
schizofreni.  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Kvasiexperimentell design med 

pre-, post-test och 6 månaders 

uppföljning.  
 

FEP omfattar neurokognitiv 

träning som är grundad på 
kognitiv förvandling, arbetsminne 

och planering. 

ATA handlar om ett program som 
användes för psykiska ohälsa och 

fokuserar på att träna med 

personen på aktivitetsrutiner 
 

18 deltagare  

mellan 22 – 38 år, alla 

diagnostiserade med schizofreni. 

Deltagarna delades upp i en 
interventionsgrupp (OGI) samt 

två kontrollgrupper (FEP och 

ATA). 
Varje grupp bestod av sex 

deltagare. OGI-gruppen bestod av 

två män och fyra kvinnor. FEP-
gruppen bestod av fem män och 

en kvinna. Kontrollgruppen ATA 

bestod av fem män och en kvinna. 
Testningar gjordes innan 

interventionen, efter 

interventionen och sex månader 
efter interventionen.    

 

Mätinstrument: 
Exekutiva funktioner mättes med 

Wisconsin Card test, Wechsler 

Adult Intelligence Scale, 
Behavioral Assessment of the 

Dysexecutive Syndrome och 

Executive Functions Performance 
Test 

 

Deltagande och aktivitet mättes 
med Routine Task Inventory–

Expanded, Activity Card Sort, 

Reintegration to Normal Living 
Index 

Interventionsgruppen fick 

behandling enligt OGI.  

OGI innebär ett program 
består av fem steg som 

använder och fokuserar på 

personens uppgifter och 
vardagliga aktiviteter för att 

finna strategier för att lära sig 

dessa, 
Kontrollgrupperna fick 

behandling enligt ATA och 

FEP. 
Varje intervention 

innefattade två till tre möten 

under 6 – 8 veckor. 

Sammanlagt bestod varje 

intervention av 18 
individuella behandlingar  

Oavsett vem 

gruppdeltagarna tillhörde 

fann man signifikanta 
skillnader och måttliga till 

höga effektmätningar av 

interventionerna. OGI 
visade att utförandet av de 

vardagliga funktionerna, 

exekutiva funktionerna och 
deltagande ökade. FEP 

visade signifikant 

kognitiva förbättringar i 
formella exekutiva 

mätningar. Både 

interventionsgruppen OGI 

och kontrollgruppen FEP 

visade relativ förbättring 
på alla mått jämfört med 

kontrollgruppen ATA.  

 
Vid sex månaders 

uppföljning visade testerna 

att all uppnådd prestation 
kvarstod.     

 

Inga signifikanta skillnader 
mellan grupperna fanns 

mellan första testningen 

och sista testning. 
 

Medel 
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Lipskaya-
Velikovsky, L, 

Kotler, M & 

Krupa, T. 
 

(2016) 

American Journal 
of Occupational 

Therapy 

Israel 

Descripti
on of and 

Prelimina

ry 
Findings 

for 

Occupati
onal 

Connecti

ons, an 
Interventi

on for 

Inpatient 
Psychiatr

y 

Settings 

Studera 
effektivitete

n med en 

arbetsterape
utisk 

slutenvårds 

intervention
, 

Occupation

al 
Connection

s (OC). 

Pre- och post-pilotstudie  
 

Tio deltagare deltog i studien. 

Deltagarna rekryterades ur ett 
bekvämlighetsurval.  

Interventionsgruppen bestod av 

blandat kön sju deltagare med 
ålder mellan 27 och 42 år. 

Kontrollgruppen bestod av tre 

deltagare med ålder mellan 20 
och 41 år. Om en deltagare deltog 

i fyra eller fler tillfällen 

inkluderades den i studiegruppen 
medan deltagande i tre eller färre 

gånger ingick i kontrollgruppen. 

Två arbetsterapeuter deltog i 
interventionen som var både 

praktisk och teoretisk 

 
 

Mätverktyg som användes i 

studien var Revised Observed 
Tasks of Daily Living (OTDL-R) 

som mätte funktionsförmåga, 

Adult Subjective Assessment of 
Participation mätte deltagande i 

dagliga aktiviteter, Schizophrenia 
Quality of Life Scale för 

livskvalitet, samt Positive and 

Negative Syndrome Scale 
(PANSS) för schizofrenisymtom. 

Kognitiv funktion mättes med 

verktygen Letter–Number 
Sequencing Test, Trail Making 

Test, Neurobehavioral Cognitive 

Status Examination, Rey-
Osterrieth complex figure test 

samt Category Fluency Test. 

 

Interventionen var 
arbetsterapeutisk och bestod 

av både teoretiska och 

praktiska uppgifter utifrån 
OC.  

OC utgår enligt författarna 

från ett klientcentrerat 
perspektiv och innefattar 

utvecklande av förståelse av 

sambandet mellan aktiviteter, 
deltagande, mental hälsa och 

välmående. OC kan hjälpa 

till at utveckla en personlig 
plan och implementera 

strategier för att delta i 

viktiga dagliga aktiviteter. 
OC fokuserar på 

yrkesrelaterade behov och 

färdigheter (återspeglar dess 
yrkesorientering), med 

respekt 

till varje deltagares unika 
intressen, värderingar, 

behov och upplevelser. 

Varje tillfälle hade olika 
teman som mening av 

aktiviteter, identifiera behov 
av aktivitet, ekonomi, 

aktivitet och deltagande.  

Interventionen pågick under 
deltagarnas sjukhusvistelse 

under maximalt tio tillfällen. 

Varje deltagare deltog en 
gång i veckan under 10 

veckor eller två gånger i 

veckan under en fem-
veckorsperiod.  

Signifikanta förbättringar 
av båda funktionella 

kapaciteter och deltagande 

observerades i båda 
grupperna. Trenderna i 

förändringen var blandade, 

men interventionsgruppen 
visade en signifikant större 

tendens till förbättring.  

 
En signifikant generell 

förbättringstrend 

sågs i alla 
livskvalitetsparametrar i 

kontrollgruppen, men en 

sådan trend sågs inte i 
interventionsgruppen.  

 

Symtomreduktion 
avseende 

schizofrenisymtom samt 

kognitiv förbättring var 
signifikant större i 

interventionsgruppen.   

Låg 

Chen, M-D, Kuo, 
Y-H, Chang, Y-C, 

Hsu, S-T, Kuo C-

C & Chang J-J 

 

(2016) 

Occupationa 
Therapy 

International 

Taiwan 
 

Influence
s of 

Aerobic 

Dance on 

Cognitive 

Performa

nce in 
Adults 

with 

Schizoph
renia 

Studien 
undersöker 

aerobic 

dans 

påverkan 

på 

kognitiva 
förmågor 

hos 

individer 
med 

schizofreni 

Kvasi experimentell matchad 
metod användes. 

 

Dansprogram utfört av en 

arbetsterapeut med lång 

erfarenhet av aerobic dans. 

36 vuxna deltagare med 
schizofrenidiagnos deltog i 

studien. 17 deltagare i 

interventionsgruppen, 11 
deltagare var män och 19 

deltagare i den matchade 
kontrollgruppen. Båda grupperna 

mättes med mätverktygen innan 

och efter terapin. 
 

Mätverktyg som användes var 

Symbol Digit Modalities Test, 
som mäter psykomotorisk 

hastighet, Rey Auditory Verbal 

Learning Test som mäter 
inlärning, Trail Making Test, 

Parts A and B som mäter selektiv 

uppmärksamhet och delad 
uppmärksamhet samt flexibilitet 

avseende exekutiv funktion och 

slutligen Semantic Association of 
Verbal Fluency Test som mäter 

spontanitet och flyt i den 

exekutiva funktionen. 

I interventionsgruppen 
utfördes vid varje tillfälle två 

till tre danser under 

sammanlagt 40 minuter och 

innefattade rörelser med hela 

kroppen. Kontrollgruppen 

utförde målning och 
skrivaktiviteter. 

Interventionen pågick under 

tre månader, tre gånger per 
vecka, sammanlagt vid 38 

tillfällen.  

Inom interventionsgruppen 
mättes signifikanta 

förbättringar avseende 

bearbetningsförmåga, 

minne och verkställande 

funktion. Inga signifikanta 

skillnader mättes i 
jämförelse av grupperna. 

Hög 
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Vizzotto, A, 
Celestino, D, 

Buchain, 

P,Olivera, 
A,Olivera, G, 

Sarno, 

E,Napolitano, I & 
Elkis, H 

 

(2016) 
Psychiatry 

Research 

Brasilien 

A pilot 
randomiz

ed 

controlle
d trial of 

the 

Occupati
onal Goal 

Interventi

on 
method 

for the 

improve
ment of 

executive 

functioni
ng in 

patients 

with 
treatment

-resistant 

schizophr
enia 

Syftet med 
studien var 

att testa 

effektivitete
n av 

Occupation

al Goal 
Interventio

n (OGI) för 

att förbättra 
de 

exekutiva 

funktionern
a hos 

patienter 

med 
behandlings

resistent 

schizofreni 

RCT Randomiserad kontrollerad 
enkel blind pilotstudie 

 

Initialt inkluderades 30 patienter i 
studien där interventionsgruppen 

utgjordes av 12 män och fyra 

kvinnor. I kontrollgruppen fanns 
det 12 män och en kvinna. Under 

studiens gång exkluderades dock 

fem patienter på grund av 
transportsvårigheter, förvärrade 

schizofrenisymtom och avhopp. 

Det blev således 25 vuxna 
patienter med 

behandlingsresistent schizofreni 

som deltog i studien. 14 patienter 
deltog i interventionsgruppen 

(OGI) medan 11 deltog i 

kontrollgruppen. Studien varade i 
15 veckor och innefattade 

sammanlagt 30 stycken 

behandlingstillfällen.  
 

Mätinstrumenten som användes 

var Behavioural Assessment of 
the Dysexecutive Syndrome 

(BADS) avseende exekutiva 
funktioner, avseende 

funktionsnivå användes Direct 

Assessment of Functional Status-
Revised (DAFS-BR), 

självständighet Living Skills 

Survey – ILSS, intelligens The 
Intellectual Quotient (IQ) och 

positiva, negativa 

schizofrenisymtom The Positive 
and Negative Syndrome Scale 

(PANSS).  

Interventionen varade under 
30 tillfällen under en 15 

veckors period (två tillfällen 

per vecka). Deltagarna i OGI 
interventionsgruppen utförde 

initialt ADL aktiviteter, följt 

av IADL, sociala aktiviteter 
och nöjesaktiviteter. I 

interventionsgruppen skedde 

handledning kontinuerligt av 
arbetsterapeuter med OGI-

metoden som intervention. 

Kontrollgruppen gjorde 
aktiviteter såsom målning, 

konst och hantverk men utan 

terapeutisk intervention.    

Interventionsgruppen 
uppvisade signifikanta 

förbättringar avseende 

exekutiva funktioner 
(BADS, search key och 

zoo map, samt BADS 

totalpoäng) jämfört med 
kontrollgruppen. 

 

Den största signifikanta 
effekten av OGI i studiens 

resultat var vårdgivares 

och anhörigas uppfattning 
av autonomi och 

levnadsfärdigheter 

(personlig hygien, 
hushållsaktiviteter, 

matberedning, bevara 

hälsan, hantering av 
ekonomi samt nöjen)      

 

Inga signifikanta skillnader 
mellan grupperna kunde 

uppfattas avseende DAFS-

BR bortsett från 
kommunikation. 

 
 

 

Hög 

Foruzandeh, N & 

Parvin N 
 

(2013) 

Japan Journal of 
Nursing Science 

Iran 

Occupati

onal 
therapy 

for 

patients 

with 

chronic 

schizophr
enia: 

A pilot 

randomiz
ed 

controlle
d trial 

Studien 

undersöker 
effekten av 

arbetsterapi 

på symtom 

hos 

patienter 

med 
schizofreni 

RCT Prospektiv randomiserad 

kontrollerad studie 
 

60 vuxna patienter med kronisk 

schizofreni deltog i studien. 

Hälften av patienterna 

randomiserades in i en 

arbetsterapigrupp (30 deltagare) 
som bestod av 23 män och sju 

kvinnor. Den andra halvan 

randomiserades in i kontrollgrupp 
(30 deltagare) med också 23 män 

och sju kvinnliga deltagare, den 
gruppen utförde ”rutinmässiga” 

terapier. Positiva och negativa 

schizofrenisymtom mättes före, 
under tiden och sex månader efter 

studien. Två erfarna 

arbetsterapeuter ledde 
arbetsterapigruppen 

 

Mätinstrument som användes för 
att mäta symtomen var 

Andreasen’s scale for assessment 

of positive symptoms (SAPS) och 
Andreasen’s scale for assessment 

of negative symptoms (SANS). 

 

Interventionen var ledda 

arbetsterapeuter och innebar 
expressiva, artistiska och 

rekreationella aktiviteter. 

Interventionen pågick i sex 

månader, tre timmar om 

dagen, sex dagar i veckan. I 

kontrollgruppen fick 
deltagarna ”vanliga” 

omvårdnadsåtgärder såsom 

terapeutiska samtal och 
medicinering. 

Arbetsterapigruppen visade 

signifikant förbättring 
avseende symtombilden 

(SAPS & SANS) jämfört 

med kontrollgruppen. 

Interventionsgruppen 

utvecklade också en 

gemensam aktivitet som 
helhet. 

Hög 
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Hoshii, J, 
Yotsumoto, K, 

Tatsumi, E, 

Tanaka, C, Mori, 
T & Hashimoto, T 

 

(2013) 
Clinical 

Rehabilitation 

Japan 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Subject-
chosen 

activities 

in 
occupatio

nal 

therapy 
for the 

improve

ment of 
psychiatri

c 

symptom
s of 

inpatients 

with 
chronic 

schizophr

enia: a 
controlle

d trial 

Att jämföra 
de 

terapeutiska 

effekterna 
av 

självvalda 

och 
terapeutval

da 

aktiviteter i 
arbetsterapi 

för 

patienter 
med 

kronisk 

schizofreni. 

Prospektiv jämförande studie 
 

Initialt inkluderades 59 deltagare 

med kronisk schizofreni som varit 
hospitaliserade under många år i 

studien men två deltagare 

exkluderades på grund av 
försämrade psykossymtom. 

Således inkluderades 57 patienter 

slutligen i studien med 29 
deltagare som ingick i 

interventionsgruppen som bestod 

av 14 män och 15 kvinnor medan 
resterande 28 patienter, 14 män 

och 14 kvinnor, ingick i en 

kontrollgrupp där 
arbetsterapeuten valde 

aktiviteterna. 

 
Som mätinstrument användes The 

Positive and Negative Syndrome 

Scale (PANSS) för att mäta 
schizofrenisymtom, the Global 

Assessment of Functioning 

(GAF) skalan användes för att 
mäta funktionsförmåga. 

Patienterna fick behandling 
av arbetsterapeuter under sex 

månader. I aktivitetsgruppen 

fick deltagarna själv välja 
aktivitet (ADL, IADL) enligt 

COPM (The Canadian 

Occupational Performancr 
Measure) medan resterande 

medan den terapeutvalda 

gruppen fick aktiviteter 
utvalda efter 

rekommendationer. 

 
 

Efter sex månaders 
arbetsterapi mättes en 

signifikant förbättring i den 

självvalda gruppen 
avseende misstänksamhet 

och fientlighet jämfört med 

den terapeutvalda gruppen.  
 

Gällande allmän 

psykopatologi mättes en 
signifikant förbättring i den 

självvalda gruppen jämfört 

med den andra. Inga 
signifikanta skillnader 

avseende psykosocial 

funktion kunde mätas 
mellan grupperna.  

 

Vid jämförelser inom 
grupperna före och efter de 

arbetsterapeutiska 

interventionerna 
förbättrades 

misstänksamhetsresultatet 

signifikant utifrån den 
positiva skalan och 

upptagenhetspoängen i den 
allmänna psykopatologiska 

skalan. I den psykosociala 

funktionsskalan visades 
endast signifikant resultat i 

den självvalda 

aktivitetsgruppen och inte i 
den terapeutvalda.  
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46 patienter med 

schizofrenidiagnos på ett japanskt 

sjukhus inkluderades 

inledningsvis men ett bortfall på 

sju deltagare resulterade i 

sammanlagt 39 deltagare i 
studien. Deltagarna med delades 

in i två olika grupper, en 

interventionsgrupp (22 patienter, 
nio män och 13 kvinnor) och en 

kontrollgrupp (17 patienter, sju 
män och 10 kvinnor) beroende på 

vilken månad de hade blivit 

inskrivna på sjukhuset. Första 
skattningen skedd i samband med 

inskrivning, den andra efter en 

månad och den tredje efter tre 
månader. Metodiken för 

interventionsgruppen kallades: 

Tidig arbetsterapi för patienter 
med akut schizofreni (E-OTAS) 

medan kontrollgruppen fick 

konventionell arbetsterapi som 
kallades (C-OT) 

  

 
Mätverktyg som användes var 

avseende ADL funktioner FIM 

(The Functional Independence 
Measure) och BPRS (The Brief 

Psychiatric Scale) som mätte 

psykiatriska symtom såsom 
positiva, negativa symtom samt 

emotionella symtom. 

I interventionsgruppen 

skedde individuell terapi 

samt icke-verbal terapi med 
arbetsterapeut direkt vid 

inskrivning på sjukhus, vilket 

kontrollgruppen inte 

genomförde. 

Kontrollgruppen fick mer 

traditionell arbetsterapi som 
påbörjades en månad efter 

inskrivning.  

 
E-OTAS bedrevs 2–3 gånger 

per vecka med 10 – 30 
minuter per 

interventionstillfälle. C-OT 

bedrevs två till fem gånger 
per vecka, 30 till 120 minuter 

per gång. 

FIM-skattningen skilde sig 

inte signifikant i samband 

med inskrivningen mellan 
grupperna. Signifikanta 

förbättringar visades i båda 

grupperna på två 

nästkommande 

skattningarna. Skillnaden i 

de kognitiva FIM poängen 
var signifikant högre i 

interventionsgruppen vid 

en månad och tre månaders 
skattningarna. BPRS blev 

också högre vid en och tre 
månaders skattningar men 

saknade signifikans i 

jämförelse mellan 
grupperna. 

Hög 

 


