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Detta utvecklingsprojekt är ett av två delprojekt under rubriken ”Vardagslivets 
Rehabilitering” (dnr 85/2005), som finansierats med utvecklingsmedel från Nationell 
psykiatrisamordning.  
Slutrapporten är skriven utifrån direktivet ”en form av instruktionsbok på enkel svenska för 
andra intresserade kommuner som vill införa liknande rehabiliteringsverksamhet”. Avsikten 
har varit att genom pilotstudie i en svensk kommun bidra till metodutveckling. 
 
Socialstyrelsen fick av regeringen i uppdrag att, i nära samarbete med Nationell psykiatrisamordning (SOU 
2003:9), fördela medel som ställts till förfogande för satsning på psykiatri och socialtjänst för personer med 
psykisk sjukdom eller psykiskt funktionshinder under åren 2005-2006 (beslut S2004/4895/HS). Den 30 
november 2006 avslutade Nationell psykiatrisamordning sitt uppdrag och det är därefter Socialstyrelsens 
uppgift att följa upp satsningen. Till den uppgiften, och för att ge fortsatt nationellt utvecklingsstöd, har ett 
särskilt projekt inom Socialstyrelsen bildats, NU!-projektet (Nationellt utvecklingsstöd till verksamheter för 
människor med psykiska sjukdomar eller funktionshinder). 
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FÖRORD 
 
Att tala om vardagslivets rehabilitering är angeläget då begreppet rehabilitering ofta 
förknippas med arbete och återgång till arbete. Rehabilitering kan vara mer än så. 
Meningsfulla vardagsaktiviteter i reell miljö utgör en viktig plattform för utveckling vid 
psykiskt funktionshinder och bör vara utgångspunkt i basal rehabilitering. 
 
Rehabilitering och ett rehabiliterande förhållningssätt är ett ansvar för både kommuner och 
landsting enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Det är viktigt att rehabilitering utgår från 
ett individperspektiv och hennes resurser och begränsningar i aktivitet och delaktighet i det 
dagliga livet.  

 
Utvecklingsprojektet ”Vardagslivets Rehabilitering” har drivits av undertecknad, 
projektledare Maria Lindström, leg.arbetsterapeut/univ.adjunkt/doktorand vid Institutionen 
för samhällsmedicin och rehabilitering Umeå Universitet. Projektet har genomförts i 
Örnsköldsvik kommuns handikappomsorg/socialpsykiatri. Involverade chefer i 
Örnsköldsviks kommun har varit Anita Stigebrandt, enhetschef vid daglig 
verksamhet/Mångkraft, Agneta Lund, enhetschef för boende socialpsykiatri och Kristin 
Jonsson, avdelningschef för handikappomsorgen. Projektanställd har varit Inga-Britt 
Sjörling, leg. arbetsterapeut. Genomgående har hänsyn tagits till integritet och anonymitet 
hos brukare, närstående och personal. 
 
Ett stort tack riktas till de personer som med öppenhet och intresse gjort det möjligt att 
genomföra projektet. Tack till Nationell Psykiatrisamordning som trodde på projektidén och 
beviljade utvecklingsmedel. Tack till berörda chefer i Örnsköldsvik som tog emot projektet i 
sina verksamheter. Tack till personer i brukarorganisationer som hjälpt till att förankra 
projektet och kommit med synpunkter. Tack till Inga-Britt Sjörling, som ivrigt och uthålligt 
genomfört insatser med guidning av modellen. Tack till närstående, boendestödjare och 
baspersonal som villigt samverkat i enskilda rehabiliteringsprocesser. Framför allt tack till de 
deltagare som vågat prova en rehabiliteringsperiod via projektet och delat med sig av sina 
erfarenheter. 
 
Stor uppskattning riktas också till de personer som generöst bidragit med sina synpunkter på 
rapporten: Inga-Britt Lindström vid Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) samt Birgitta 
Hagström, Carina Gustafsson och Nina Frohm vid Socialstyrelsen. 
 
 
Umeå i oktober 2007 
Maria Lindström 
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BEGREPP 
 

Baspersonal Genomgående i denna slutrapport används benämningen ”baspersonal” 
om de som arbetar närmast brukare; mentalskötare, undersköterskor, 
vårdbiträden, boendeassistenter, boendehandledare och liknande 
personalkategorier. 

 
Boendestödjare avser i denna rapport den särskilda personalgrupp av tio boendestödjare 

som verkar inom bostödsteamet i Örnsköldsvik. Boendestöd i 
Örnsköldsvik ”kan ges till personer med psykiskt funktionshinder eller 
personer med liknande stödbehov i sin livsföring” och avser personligt, 
socialt och rehabiliterande stöd. Boendestöd söks hos kommunens 
biståndshandläggare. 

 
Delaktighet avser en individs engagemang och samspel i livssituationer och 

omgivande samhälle, vilket innefattar kapacitet, genomförande och 
upplevelse hos individen i relation till förutsättningar i miljön.  

  
Intervention  används synonymt med insats eller åtgärd. 
 
Miljö avser omgivande förhållanden såsom fysiska, sociala och kulturella 

dimensioner som inverkar på människan. 
 
Rehabpersonal eller rehabiliteringspersonal avser personal med huvudsaklig utbildning 

och ansvar inom rehabilitering, exempelvis arbetsterapeut, sjukgymnast. 
 
Utredning avser bedömning av de faktorer som kan ha betydelse för 

aktivitetsutförande och delaktighet. 
 
Vardagsaktivitet  används i rapporten synonymt med meningsfull aktivitet, vardagsgöromål, 

syssla och/eller uppgift. Avser uppgifter i dagliga livet som individen vill 
och behöver göra i syfte att tillfredsställa behov och uppnå vitala livsmål. 

    
 
 
KARAKTÄRISTISKT FÖR PILOTKOMMUNEN 
 
I Örnsköldsviks kommun bor cirka 55 000 medborgare. Örnsköldsviks kommunala 
psykiatriorganisation har, förutom traditionell basverksamhet inom det socialpsykiatriska 
fältet, även tio boendestödjare, en arbetsanpassare med inriktning mot socialpsykiatri, två 
personliga ombud samt två arbetsterapeuter som tidigare arbetat med socialdagrehab men 
som i samband med införandet av arbetsrehabiliteringsprojektet BASp förlagt merparten av 
sin tid där. I landstingsregi finns två arbetsterapeuter med psykiatrisk inriktning anställda. 
Hemtjänst och stödinsatser sker i form av biståndsbedömd tid. Hemtjänst sker mot 
inkomstrelaterad avgift. Boendestödjares insatser är kostnadsfria. Dagliga verksamheter är 
öppna både för personer med psykiskt funktionshinder och personer med 
utvecklingsstörning. 
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SAMMANFATTNING 
 
Den tioårsuppföljning av psykiatrireformen som Länsstyrelserna och Socialstyrelsen gjort 
(Socialstyrelsen, 2005) visar att det finns mycket kvar att göra och att det ser väldigt olika ut 
i svenska kommuner. I enlighet med tioårsuppföljningen finns ett behov av strukturerad 
modellverksamhet för rehabilitering, varför en ny modell prövats i pilotkommun.  
 
Svensk och internationell forskning ger idag starkt stöd för vissa insatser avseende 
bedömning och intervention till personer som behöver omfattande rehabiliteringsinsatser. En 
tydlig problembild har uppmärksammats beträffande rehabilitering i kommunpsykiatri (SOU 
2006: 100). De åtgärder som behöver vidtas är omfattande och måste inriktas mot både 
organisation och innehåll i verksamheterna samt fortsatt forskning. De metoder som används 
bör baseras på vetenskap och dokumenterad erfarenhet, vilket förutsätter uppföljningar och 
utvärderingar samt fungerande organisationer för att implementera ny kunskap och 
forskning.  
 
Projektidén utgår dels från ett brukarperspektiv och dels från ett arbetsterapiperspektiv, mot 
bakgrund av att arbetsterapeuter uttalats vara en underutnyttjad resurs i socialpsykiatri. Den 
främsta drivkraften är att erbjuda brukare systematiskt prövade rehabiliteringsinsatser, på 
brukarens villkor och i de miljöer och aktiviteter som brukaren vill nå ökad självständighet 
inom.  
 
Avsikten har varit att pröva en ny modellverksamhet i pilotkommun för att utvärdera, 
utveckla och kunna ge riktlinjer och rekommendationer till andra kommuner som vill stärka 
eller införa ett liknande arbetssätt för rehabilitering i reell miljö via en kommunpsykiatrisk 
organisation. En annan avsikt har varit att förfina de arbetsterapeutiska insatser som görs och 
förse arbetsterapeuter med en tydlig guide i klientcentrerat tillvägagångssätt, med 
utgångspunkt i bästa tillgängliga evidens. 
 
Modellverksamhetens grundtanke är att en arbetsterapeut i kommunpsykiatrisk organisation 
ska samverka med närstående och/eller baspersonal för att, via ett pedagogiskt och 
terapeutisk sätt, vägleda personer med psykiskt funktionshinder till att lättare självständigt 
kunna utföra meningsfulla aktiviteter i vardagen och uppleva delaktighet i livssituationer och 
omgivande samhälle.  
 
OTIPM (Occupational Therapy Intervention Process Model) (Fisher, 2006) är den 
arbetsprocess eller guide i arbetsterapeutens tillvägagångssätt, som använts för att på ett så 
bra sätt som möjligt bemöta och vägleda en individ till önskad förändring. OTIPM fokuserar 
utredning av person-, miljö- och uppgiftsrelaterade orsaker till begränsning i aktivitet 
och/eller delaktighet, vad som upplevs vara meningsfulla aktiviteter att prioritera, upplevd 
och faktisk förmågenivå, mål och vägval av lämpliga åtgärder. OTIPM har aldrig tidigare på 
ett systematiskt sätt utvärderats inom svensk socialpsykiatri.  
 
Detta pilotprojekt har under projekttiden medvetet varit avgränsat till en av de svåraste 
målgrupperna, nämligen personer som under lång tid levt med psykosrelaterade problem i en 
starkt begränsad tillvaro, för att se om riktade rehabiliteringsinsatser under avgränsad tid har 
effekt för denna målgrupp. Resultatet visar att flertalet deltagare i hög grad uppnått sina 
prioriterade mål.  
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Det har visat sig att många individer levt med sina svårigheter i åratal utan att erbjudas 
professionell rehabilitering för att komma vidare. Att nå små mål kan ha stor betydelse i 
aktivitetsutförande överlag, upplevd delaktighet, självkänsla och livstillfredsställelse. En 
positiv förändring eller måluppfyllelse kan också ge ökad motivation till fortsatt 
rehabilitering. Tidiga rehabiliteringsinsatser har stor potential att ge god effekt men även 
sena insatser kan göra skillnad.  
 
För att inspirera kommuner i landet att utveckla medborgares inflytande över sina 
möjligheter till rehabilitering, skrivs denna slutrapport i form av ett exempel på 
tillvägagångssätt. Slutrapporten kan förhoppningsvis bli ett hjälpmedel som underlättar för 
kommuner att uppfylla hälso- och sjukvårdslagen angående individuella rehabiliteringsplaner 
och rehabiliteringsinsatser. 
 
Betydligt fler bör få den rehabiliteringsplan och de professionella insatser de har rätt till. 
Möjligheten till rehabilitering ska gälla för alla, inte bara för dem som vårdas/nyligen vårdats 
i slutenvård eller de som anses kunna återgå i arbete. Detta betonas även av vissa 
brukarorganisationer som för fram behovet av livsinriktad rehabilitering med återkommande 
rehabiliteringsperioder. 
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BAKGRUND 
 
Socialpsykiatri 
 
Begreppet ”psykiskt funktionshinder” infördes i språkbruket av Psykiatriutredningen (SOU 
1992:73). Begreppsförändringen var ett steg i riktning mot legitimering av kommunernas 
ansvar för personer med psykiskt funktionshinder. Viss del av det ansvar som den 
specialiserade psykiatrin tagit för denna grupp, kom att definieras som ett kommunalt ansvar. 
Det har länge saknats en definition av psykiskt funktionshinder men sedan 2006 finns nu en 
sådan: ”En person har ett psykiskt funktionshinder om han eller hon har väsentliga 
svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dessa begränsningar har 
funnits eller kan antas komma att bestå under en längre tid. Svårigheterna ska vara en 
konsekvens av psykisk störning” (Nationell Psykiatrisamordning, 2006:5).  
 
Förändringsarbetet i samband med Psykiatrireformen 1995 har tagit tid och inneburit många 
svårigheter. Ett glapp mellan den begränsade slutenvården och ett ännu inte fullt utvecklat 
system av samhällsbaserad vård, stöd och rehabilitering beskrivs (SOU 2006:100). 
Psykiatrireformen har dock inneburit en utveckling av samhällsbaserade insatser. I stort sett 
alla kommuner kan idag erbjuda någon form av verksamhet för sysselsättning och anpassade 
boendelösningar för personer med psykiskt funktionshinder.  
 
Rehabilitering har däremot lyfts fram som ett mycket eftersatt område i svenska kommuner. 
En alarmerande låg andel av kommunerna, endast 11 procent, bedrev rehabilitering enligt 
tioårsuppföljningens mätning som gjordes 2004 (Socialstyrelsen, 2005).  
 
Personer med psykiskt funktionshinder har i dagsläget inte samma förutsättningar som 
personer med andra funktionshinder. De har sämre levnadsförhållanden och tillgången till 
adekvat och evidensbaserad vård, socialt stöd och rehabilitering är bristfällig. Starka 
individer har visat sig kunna ta för sig mer av det stöd som finns tillgängligt medan personer 
med sämre levnadsförhållanden i hög grad riskerar uteblivna insatser. I Nationell 
Psykiatrisamordnings slutbetänkande (SOU 2006:100) påtalas att flertalet personer med 
psykiskt funktionshinder inte erbjuds rehabilitering från de kommunala socialpsykiatriska 
organisationerna, som motsvarar brukarnas behov i form av stöd för att minska 
begränsningar i aktivitet och delaktighet. Bättre rehabilitering och större jämlikhet avseende 
insatser till medborgare, är ett av de områden som särskilt betonas inför kommande 
kraftsamling. Det finns mycket mer kunskap än vad som används. En specialisering, liknande 
den i landsting, framhålls som önskvärt även i socialpsykiatri.  
 
 
Följder av psykiskt funktionshinder i vardagslivet 
 
När det gäller vardagsliv råder stor variation mellan olika individers kapacitet och 
förutsättningar. Studier visar dock att personer med psykiskt funktionshinder generellt sett 
har begränsad förmåga att engagera sig i aktiviteter på ett produktivt och självutvecklande 
sätt (Shimitras et al, 2003; Bejerholm & Eklund, 2004). De tenderar utöva mest passiva 
aktiviteter i ensamhet, framförallt baserade på omedelbara behov som att röka och dricka 
kaffe. Hemmiljön verkar vara begränsande för personer med schizofreni (Bejerholm & 
Eklund, 2004). Aktiviteter som utförs utanför hemmet, där andra människor vistas, upplevs 
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som mer engagerande, omväxlande och meningsfulla (Shimitras et al, 2003; Bejerholm & 
Eklund, 2006). Ett flertal faktorer påverkar hur vardagslivet upplevs och fungerar för en 
person med psykiskt funktionshinder (Bejerholm & Eklund, 2005). Det vanliga mönstret av 
arbete, vila, fritid, hemsysslor och egenvård förändras vanligtvis och vardagens sysslor kan 
bli en mödosam och ibland oöverkomlig uppgift. Meningsfulla sysslor är viktigt för 
välbefinnandet och livstillfredsställelsen hos personer med psykiskt funktionshinder 
(Goldberg et al, 2002). Eftersom så få personer i denna målgrupp har arbete, får övriga 
sysslor desto större betydelse (Bejerholm & Eklund, 2005). En vanligt förekommande 
slutsats i studier om aktivitet och tidsanvändning är att personer med psykiskt 
funktionshinder är understimulerade i sin vardag (Shimitras et al, 2003). Sociala relationer 
och socialt nätverk, är ytterligare ett område av stor betydelse (Brunt, 2005), vilket i hög grad 
inverkar på upplevd delaktighet. Social kompetens är ofta en förutsättning för att fungera i 
arbete, upprätthålla vänrelationer, hitta livspartner, men också för att kunna utföra 
vardagsgöromål som att handla, gå till frisören och andra servicefunktioner. Social isolering 
och att endast inneha ett fåtal roller kan begränsa repertoaren av sociala färdigheter och även 
påverka i vilken utsträckning en individ utför fritidsaktiviteter (Prusti & Bränholm, 2000). 
Individer med allvarliga psykiska funktionshinder rapporterar betydligt större svårigheter i 
fritidsaktiviteter och arbetsrelaterade aktiviteter än i aktiviteter som rör egenvård, vilket 
indikerar att aktiviteter som ivolverar socialt samspel med andra, är svårare att hantera 
(Ivarsson, 2002). 
 
 
Rehabilitering 
 
Rehabilitering har inte för avsikt att bota sjukdom, däremot kan god kontinuerlig 
rehabilitering bidra till återhämtning och möjliggöra att individen kan leva ett så aktivt och 
meningsfullt liv som möjligt.  
 
Rehabilitering är ett ansvar för landsting och kommun, inskrivet i hälso- och sjukvårdslagen, 
i syfte att hjälpa medborgare nå ett liv som fungerar. Rehabilitering behövs av humanitära, 
sociala, samhälleliga och ekonomiska skäl. Varje medborgare med behov av rehabilitering 
har rätt till en rehabiliteringsplan, som ska upprättas i samarbete mellan 
rehabiliteringspersonal och den behövande personen.  
 
Det är väl dokumenterat att möjligheten att lyckas med rehabilitering drastiskt sjunker allt 
eftersom tiden går. Redan efter två - tre månader försämras individens prognos radikalt. Det 
är därför viktigt med så tidiga insatser som möjligt och en samordning mellan olika 
rehabiliteringsaktörer. Väntetid bör undvikas men vid vissa långvariga funktionshinder krävs 
återkommande rehabiliteringsperioder för att individen successivt ska hinna anpassa sig till 
nya förutsättningar, nyvunna färdigheter, nya roller, i takt med att nya vanor och rutiner 
etableras och stabiliseras. Individen måste själv känna sig redo innan ytterligare steg kan tas i 
rehabiliterande syfte.  
 
Med funktionsnedsättning kan individens förmåga att göra önskade aktiviteter vara 
begränsad. Det kan handla om att hon har, eller anser sig ha, förlorat sin sedvanliga 
handlingsrepertoar. Oförmåga (disability) är därför personbunden och inte generaliserbar.  
Vid konstaterad eller upplevd oförmåga är rehabiliteringens mål att mobilisera människans 
resurser – återfinna samma repertoar som tidigare, finna ny repertoar eller lära in 
kompensatorisk repertoar för måluppfyllelse. Ett annat alternativ kan vara att finna nya 
realistiska mål som är förenliga med befintliga eller nya roller. 
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Definition, avgränsning och klassifikation 
I dagsläget florerar en mängd definitioner på rehabilitering (från latin: re = åter, habilis = 
duglig/skicklig/duglighet/förmåga). I medicinskt lexikon beskrivs begreppet med orden: öva 
upp, träna, återanpassa, reaktivera, omskola, återge arbetsförmåga, arbetsträna. Principiellt 
ses rehabilitering som en dynamisk process, vilken syftar till att bringa individen och de 
anhöriga i en så optimal funktionell och social situation som möjligt efter en sjukdom, skada 
eller funktionshinder. 
 
Rehabilitering är en målinriktad, tidsmässigt avgränsad och i vissa fall återkommande 
process. Processen bör utgå från individens upplevda begränsning, oförmåga, behov och 
intressen. Rehabilitering bör innefatta analys av individens funktion, aktivitet och delaktighet 
och bestå av samordnade åtgärder. Rehabilitering bör främja individens återhämtning och 
mobilisering av egna copingresurser samt utveckling av färdigheter för att uppnå egna valda 
mål. Det generella målet med rehabilitering är att den som har drabbats av sjukdom, skada 
eller funktionshinder, åter blir en aktiv livsdeltagare, valt utifrån sina egna intressen, 
värderingar och förutsättningar. 
 
International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) 
WHO har antagit en begreppsapparat och modell, ICF (Socialstyrelsen, 2003), för att 
beskriva och klassificera hälsorelaterade domäner. Den vilar på följande komponenter: 
Funktionstillstånd och funktionshinder 

- kroppskomponenten (funktioner och kroppens struktur/anatomi) 
- aktivitets- och delaktighetskomponenten 

Kontextuella faktorer 
- omgivningsfaktorer 
- personliga faktorer (klassificeras ej) 

 
(Beskrivning av ICF kan laddas ner från WHO´s eller Socialstyrelsens hemsida.)  
 
Särskilt begreppet delaktighet i ICF har blivit av multidisciplinärt intresse inom 
rehabiliteringsområdet. En persons aktivitet och delaktighet beskrivs som resultatet av en 
dynamisk interaktion mellan hälsoförhållanden och kontextuella faktorer, vilket inkluderar 
både personliga och miljömässiga aspekter. Klassifikationen i ICF utgår från kapacitet och 
genomförande men tar inte hänsyn till upplevd delaktighet.  
 
Rehabiliteringsbehov och grundläggande tillvägagångssätt 
Att det finns ett rehabiliteringsbehov innebär att klienten, det vill säga individen eller 
omgivningen, har en önskan om ett bättre fungerande i en eller flera vardagsaktiviteter eller 
livssituationer. Målformulering och rehabiliteringsplan måste, liksom hela 
rehabiliteringsprocessen, bygga på en helhetsorienterad syn utifrån patienten/klienten och 
hans/hennes situation. Utredning, målformulering och processen av måluppfyllelsen, det vill 
säga åtgärder/interventioner, utgör därför kärnan i rehabiliteringsverksamhet. Det 
övergripande målet med rehabiliteringsprocessen bör vara att minimera individens upplevda 
aktivitetsnedsättning och/eller begränsade delaktighet. Rehabilitering bör syfta till att stödja 
individen att uppnå en för honom/henne optimal livstillfredsställelse. Rehabiliteringsplanen 
ska underlätta pågående uppföljning av processen samt korrigering av åtgärder om 
nödvändigt. Målformulering och rehabiliteringsplan bör alltid ske i samråd med personen i 
behov av rehabilitering. I en rehabiliteringsplan bör ingå vissa i förväg fastställda kategorier 
(CARF, 2007) varav ett minimum är: mottagning, kartläggning/utredning, mål och åtgärder. 
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Rehabiliteringsprocessen 
Process innebär handlingar i tid länkade till varandra på grund av en gemensam orsak  
(från latin processus = förlopp, av procedo = gå framåt, komma framåt). 
 
Det finns två huvudinnebörder i begreppet rehabiliteringsprocess; individens faktiska 
förändring över tid i samspel med sin omgivning eller organisationens planerade och 
medvetna handlingsmönster för att påverka och skapa ett resultat. När begreppet 
rehabiliteringsprocess används kan det alltså åsyfta endera den förändring eller omställning 
som sker hos individen under den rehabiliteringstid som förväntas leda fram till 
nyorientering, eller de åtgärder/interventioner som erbjuds, det vill säga de professionella 
insatser och kompetenser som planeras för att åstadkomma förändringen. 
 
Processegenskaper: 

- består av en eller en serie aktiviteter 
- har en tydlig början och ett tydligt slut 
- lämnar ifrån sig ett förutbestämt och mätbart resultat 
- resultatet behövs 

 
Arbetsterapi 
 
Arbetsterapi tillämpas för att understödja hälsa, aktivitet och delaktighet hos personer med 
psykiskt funktionshinder. Forskning och utveckling i arbetsterapi har lett till specifik kunskap 
om hur meningsfulla sysslor kan användas terapeutiskt. Den arbetsterapeutiska forskningen 
har också inneburit att ett antal metoder utvecklats för utredning av faktorer som inverkar på 
aktivitet och delaktighet. Ett grundantagande i arbetsterapi (Yerxa, 1998) är att människor 
kan påverka sin egen hälsa, under förutsättning att hon ges tillfälle att utvecklas i ett 
vardagsliv där för henne meningsfulla aktiviteter ingår.  
 
Arbetsterapeutiska interventioner är både person-, miljö- och/eller uppgiftsinriktade och 
avser aktivitet och delaktighet i det dagliga livet. Ett välfungerande boende, egenvård, arbete 
och fritid utgör en viktig plattform för integrering i samhället genom meningsfulla göromål 
och sociala relationer. Arbetsterapeuten utgår ifrån samspelet mellan, och förutsättningarna i, 
de tre komponenterna person, miljö och uppgift (Kielhofner, 2002; Law et al, 1996; 
Townsend & Polatajko, 2007). Alla tre är ständigt föränderliga. Om en komponent förändras, 
påverkas hela systemet; förutsättningar och utfall blir annorlunda. I samband med 
rehabilitering avseende vardagsaktiviteter, fokuserar arbetsterapeuten dessa tre både i 
utredningsfasen och vid planering av åtgärder.  
 
I utredningsfasen efterfrågar arbetsterapeuten relevanta fakta som kan förklara begränsningar 
i funktion, aktivitet och delaktighet utifrån person, miljö eller uppgift. Det görs både ur 
klientens/brukarens perspektiv och ur ett objektivt perspektiv. Deltagaren identifierar med 
hjälp av arbetsterapeut vilka problemområden i vardagsgöromål som finns och därefter 
prioriterar deltagaren vilka/-et mål han/hon vill börja med. En analys av orsak till 
begränsning i utförande av vardagsgöromål görs.  
 
Vid planering av arbetsterapeutiska åtgärder föreslår arbetsterapeuten tänkbara alternativ 
utifrån en sammanvägning av komponenterna person, miljö och uppgift. Strategier eller 
metoder väljs därefter utifrån bästa tillgängliga evidens. Samspelet mellan de tre 
komponenterna är komplext. Gedigen kunskap om metoder och standardiserade instrument 
krävs för att kunna göra korrekta analyser. Under åtgärdsfasen används täta 
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inlärningssituationer för successivt ökad förmåga att hantera vardagliga situationer genom att 
skapa, vidareutveckla eller modifiera olika strategier som individen använder. 
Arbetsterapeuten innehar rollen som handledare och ibland expert, i syfte att skapa lagom 
stressfulla situationer med optimal utmaning för att i lagom takt stödja individens 
mobilisering av fungerande strategier och coping, det vill säga anpassning till nya situationer. 
 
Täta inlärningssituationer innebär planerade åtgärder med stegrande utmaning i en process 
som siktar mot att individens förmåga utvecklas från utgångsläge till måluppfyllelse. Det är 
också vanligt att det sker en överspridning, så att exempelvis måluppfyllelse i en 
vardagsaktivitet ger positiv effekt även i andra. Snabb återkoppling om framsteg och problem 
till individen som genomgår rehabilitering, blir en nyckelfaktor för att lära sig de nya 
strategierna och/eller att hantera påfrestningar. Detta ställer stora krav på hur utgångsläge och 
rehabiliteringsmål skapas, formuleras, mäts och följs upp, se bilaga 1. 
 
Arbetsterapeuter har en relativt väletablerad funktion i landstingsbaserad psykiatrisk 
rehabilitering medan det i kommunal psykiatri generellt är mycket underutvecklat och 
outnyttjat både när det gäller allmänt rehabiliteringsarbete och arbetsterapi.  
  
 
Rehabilitering med vardagsaktiviteter som mål och medel 
 
Det har genomförts få utvärderande studier av rehabilitering med fokus på vardagsgöromål 
(Eklund, 1999). Merparten av de studier som gjorts har gällt rehabiliteringsprogram med ett 
standardiserat innehåll. Meningsfullhet i aktiviteter som en person vill, behöver eller 
förväntas kunna utföra, varierar så mycket mellan olika människor att ett bestämt innehåll 
inte kan utgöra en lämplig intervention för alla. Det är inte brukaren som ska passa in i ett 
färdigt program, utan det är de professionella som ska identifiera och understödja den 
enskilda kapaciteten hos varje unik individ. Studier över verksamma faktorer (Webster & 
Schwartzberg, 1992; Eklund, 1997) beskriver betydelsen av att man lär sig något eller 
utmanas. Det framhålls dock att utmaningen måste vara anpassad till individens färdigheter 
för att fungera som en verksam insats, annars blir effekten den motsatta. I aktivitetsbaserad 
psykiatrisk rehabilitering är sociala kontakter en av de viktigaste verksamma komponenterna 
(Webster & Schwartzberg, 1992; Eklund, 1997). Det har också visat sig ge bättre slutresultat 
om en god behandlingsrelation uppnås och ett brukarcentrerat angreppssätt används. 
 
När det gäller arbetsrehabilitering för personer som har kapacitet och är motiverade till arbete 
(Nationell psykiatrisamordning, 2006:1) visar internationella studier tydlig evidens som 
förordar arbete med bistånd/supported employment. Det innebär placering direkt i reellt 
arbete med behövligt stöd jämfört med trappstegsvis rehabilitering i anpassade verksamheter 
med efterföljande placering i reellt arbete. Rehabilitering i reell miljö och i reella uppgifter 
med nödvändigt stöd förespråkas därför.  
 
Personer med psykosrelaterade problem har vanligtvis svårt att generalisera. Det kan till 
exempel vara svårt att överföra intränad förmåga att laga mat i ett storkök för 15 personer till 
förmåga att laga mat i det egna köket. Rehabiliteringsinsatser som sker direkt i de miljöer och 
uppgifter som aktivitetshindren finns i, ger ökad meningsfullhet och ökad chans att lyckas nå 
verklig och bestående förändring. Av förståeliga skäl är det inte alltid möjligt att realisera. 
Det gäller vid viss typ av aktivitet där det kan vara integritetskränkande att genomföra direkta 
åtgärder/träning, eller vid för ångestfylld situation. Då måste istället indirekta insatser 
genomföras, som så småningom kan övergå till träning i direkt situation.  
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MODELLVERKSAMHET  
 
Bakomliggande idéer till modellverksamhet för rehabilitering i 
socialpsykiatri 
 

- Alla människor har en utvecklingspotential, det finns alltid en möjlighet till 
förändring 

- Även små mål och förändringar som uppnås, kan vara mycket stora förändringar för 
den enskilde. 

- Det är inte brukaren som ska passa in i ett färdigt program, utan det är 
professionella som ska stödja resurser hos varje unik individ  

- Rehabiliteringsinsatser ska i första hand ske i reell miljö och reella 
aktiviteter/uppgifter, det vill säga där individen upplever problem och vill nå ökad 
självständighet 

 
Ambitionen har varit att i aktiv samverkan mellan Örnsköldsviks handikappomsorg/ 
socialpsykiatri och Umeå universitet, tillämpa arbetsprocessmodellen OTIPM i rehabilitering 
för personer med psykiskt funktionshinder och studera dess effekt genom integrerad 
forskning.  
 
OTIPM (Occupational Therapy Intervention Process Model) (Fisher, 2006) är en ny 
arbetsprocess-modell som syftar till att utgöra en tydlig guide i arbetsterapeutens arbete med 
enskild brukare i dennes naturliga sammanhang. En utförligare beskrivning ges längre fram 
under rubriken ”OTIPM – beskrivning av modellens olika delar”.  
 
Evidensbaserade interventioner har blivit centralt för fortsatt utveckling av arbetsterapi men 
fortfarande saknas evidens för merparten av interventionerna. OTIPM har aldrig på ett 
systematiskt sätt utvärderats i svensk socialpsykiatri. Däremot är OTIPM uppbyggd på 
viktiga principer som har dokumenterad effekt i samband med vardagslivets rehabilitering, 
merparten dock baserade på små urval. Viktiga principer som ingår är god samarbetsrelation, 
klientcentrerat arbetssätt, noggrann utredning och bedömning, flexibelt program med 
individanpassad rehabilitering, individanpassad omfattning i tid, meningsfullhet i prioriterade 
vardagsgöromål, rehabilitering i reell miljö med reella krav och lagom utmaning, vilka 
samtliga bidrar till ett bättre slutresultat för individen.  

 
Personer med psykiskt funktionshinder nås vanligen inte av rehabilitering efter det att de 
bedömts medicinskt färdigbehandlade, trots ett kommunalt ansvar över rehabilitering. 
Hemmiljö förutsätts idag vara en bättre miljö än institution men många personer med 
psykiskt funktionshinder erbjuds inte rehabilitering som motsvarar deras behov för att kunna 
hantera svårigheter i utförandet av vardagsgöromål. För att möjliggöra effektiva och jämlika 
rehabiliteringsinsatser finns behov av såväl kunskapsutveckling som användning av ny 
kunskap inom de kommunala verksamheter som möter personer med psykiska 
funktionshinder.  
 
En långsiktig vision är att  
…personer med psykiskt funktionshinder ska erbjudas återkommande, långsiktig, 
evidensbaserad och brukarcentrerad rehabilitering både via landsting och kommunpsykiatrisk 
organisation i ett flexibelt samverkanssystem 
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…arbetsterapeuter ska vara en självklar profession i en socialpsykiatrisk organisation 
…biståndsbedömningar ska grundas på systematiska och standardiserade metoder, där 
arbetsterapeutiska metoder kan vara ett viktigt bidrag till den sammantagna bilden 
…olika professioners specifika kompetens ska användas på ett rationellt sätt 
…kompetensutveckling, lärande- och förändringsprocesser ska vara ständigt pågående och 
inom vissa områden gränsöverskridande mellan olika nivåer och professioner  
 
 
Grundkomponenter i modellverksamheten 
 
Följande grundkomponenter är kärnan i den modellverksamhet för rehabilitering som prövas 
inom socialpsykiatri: 

- Arbetsterapeutiska insatser med guidning av OTIPM 
- Nära samarbete med närstående och/eller involverad personal 
- Fokus på aktivitet och delaktighet 
- Standardiserade bedömningsmetoder som förstahandsval 
- Både bedömningar och åtgärder i möjligaste mån genomförda i reell miljö och 

reella uppgifter, som brukaren prioriterat meningsfulla 
- Vidmakthållandefas efter avslutad rehabiliteringsperiod för att bibehålla nyvunna 

färdigheter, så att nya vanor och roller hinner etableras och stabiliseras 
- Informations- och uppföljningsträffar med närstående och/eller involverad personal 
- Utbildningsdagar 
- Modellhandledning till projektanställd arbetsterapeut 

 
Projektet har inriktats mot personer med allvarliga och långvariga konsekvenser av svår 
psykisk sjukdom – psykiskt funktionshinder. OTIPM är inte diagnosbunden och 
modellverksamheten bedöms vara lämplig för alla målgrupper inom socialpsykiatri. I 
projektet har dock en avgränsning gjorts, se längre fram under rubriken ”Syfte, målgrupp och 
avgränsning i projektet”. De arbetsterapeutiska insatserna har genomförts med guidning av 
den klientcentrerade processmodellen OTIPM, och ägt rum i reell miljö. Reell miljö innebär i 
de miljöer där brukaren vanligtvis utför, eller skulle vilja utföra, de prioriterade uppgifterna i. 
Mål och terapeutiskt medel har utgjorts av den av brukaren prioriterade 
uppgiften/vardagsgöromålet. Modellen ger vägledning avseende lämplig inriktning på 
åtgärderna.  
 
 
OTIPM – Beskrivning av arbetsprocessens olika delar 
 
OTIPM (Occupational Therapy Intervention Process Model) (Fisher, 2006) är en 
arbetsprocess-modell eller guide i arbetsterapeutens arbete med enskilda brukare. 
Arbetsprocessen är i hög grad individualiserad och brukarcentrerad, vilket innebär att det inte 
finns någon standardmetod till en viss typ av diagnos eller funktionshinder, utan det är 
individen som styr hur rehabiliteringsprocessen kommer att formas under handledning av 
arbetsterapeut. Varje del i processen fokuserar meningsfulla vardagsgöromål hos den 
enskilda brukaren. Den terapeutiska samarbetsrelationen mellan brukare och arbetsterapeut är 
viktig för utfallet av insatserna, liksom uppgifterna och miljön där rehabiliteringen utövas. I 
projektet sker de arbetsterapeutiska insatserna i de miljöer där brukaren vanligtvis utför, eller 
skulle vilja utföra, de prioriterade vardagsgöromålen. Mål och terapeutiskt medel utgörs av 
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det vardagsgöromål som brukaren prioriterat. Modellen ger vägledning avseende lämplig 
inriktning på åtgärderna för varje individ.  
 
 
Se arbetsprocessmodell nedan: 
 

 
 
Förklarat i textflöde, innehåller OTIPM  följande steg: 
 
UTVECKLA TERAPEUTISKA RELATIONER OCH SAMARBETSRELATIONER: 

- Pågår under hela processen, utvecklas över tid 
- Kommunicera och knyta an 
- Visa respekt 
- Visa aktiv närvaro, positiv tro på utveckling 
- Ta god tid på sig att lyssna och samtala 
- Förstå och förmedla brukarens behov och svårigheter på rätt sätt, verifiera 

tolkningar 
 
FASTSTÄLLA DET UTFÖRANDESAMMANHANG DÄR KLIENTEN ÄR I CENTRUM: 

- Avgöra vem klienten/deltagaren är (kan även omfatta tex närstående eller 
personal) 

- Sammanhanget kring utförande av aktivitet; person, uppgift, omgivning, 
utförande (handlar både om omgivnings- och inre personliga faktorer) 

- Här ingår tio dimensioner: miljö, roll, motivation, uppgift, kulturell dimension, 
social dimension, institutionell/samhällelig dimension, mental o fysisk 
kapacitet, tid och adaptativ dimension 

 
IDENTIFIERA RESURSER OCH BEGRÄNSNINGAR I DET 
UTFÖRANDESAMMANHANG (10 dim.) DÄR KLIENTEN ÄR I CENTRUM: 

Modell för interventionsprocessen i arbetsterapi (Anpassad från Fisher, A. G. [2002].  A model for planning and implementing top-
down, client-centered, and occupation-based occupational therapy interventions.  Ft. Collins CO:  Three Star Press.  Översättare:  
B. Bernspång och A. G. Fisher, 19 augusti 2006.)

Utveckla terapeutiska
relationer och

samarbetsrelationer

Definiera och beskriva
handlingar av utförandet 

som klienten gör och 
inte gör effektivt

Ny bedömning för att se 
om tillfredsställelse och

utförandet av meningsfulla 
uppgifter förbättrats

Identifiera självskattade
styrkor och svagheter

med utförandet av
meningsfulla uppgifter

Prioritera och observera
klientens utförande av
uppgift och genomföra

utförandeanalys

Identifiera resurser
och begränsingar i det
utförandesammanhang
där klienten är i centrum

Fastställa det 
utförandesammanhang där 

klienten är i centrum

Välja modell
för

kompensation

Planera och genomföra 
anpassade aktiviteter för

att kompensera för
nedsatt aktivitetsförmåga

Planera och genomföra
aktivitetsbaserade

pedagogiska program 
fokuserat på utförande
av vardagsaktiviteter

Välja modell
för

funktionsträning

Planera och genomföra 
aktiviteter för att återfå

eller utveckla
aktivitetsförmåga

Klargöra eller
uttolka anledning

Välja modell
för

aktivitetsträning

Välja pedagogisk
modell

Planera och genomföra 
aktiviteter för att återfå

eller utveckla
kroppsfunktioner
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- Här sammanställs och dokumenteras ytterligare information om resurser och 
begränsningar som framkommit successivt via tex journal, remiss, intervjuer, 
självskattning, narrativ samt informell observation under intervju 

- Avgöra hur viktigt detta är 
 
IDENTIFIERA SJÄLVSKATTADE STYRKOR OCH SVAGHETER MED 
UTFÖRANDET AV MENINGSFULLA UPPGIFTER: 

- Här kan tex COPM, ADL-taxonomi eller Min Mening användas för att ringa in 
uppgifter som brukaren eller arbetsterapeuten känner kanske kan vara 
problematiska att utföra. Brukaren ombeds skatta utförande, tillfredsställelse 
och betydelse, det vill säga i vad mån han/hon anser sig utföra identifierade 
aktiviteter bra/inte bra, vara nöjd/missnöjd med samt vilken betydelse det har att 
klara utförande av nämnda aktiviteter  

- Fastställa vad brukaren prioriterar 
 
PRIORITERA OCH OBSERVERA KLIENTENS UTFÖRANDE AV UPPGIFT OCH 
GENOMFÖRA UTFÖRANDEANALYS: 

- Brukaren väljer och utför meningsfull och prioriterad uppgift i naturligt 
sammanhang 

- Arbetsterapeuten bedömer kvalitén för var och en av de målinriktade handlingar 
som  krävs för att utföra uppgiften 

- Typ av analys: utförandeanalys 
- Här kan tex AMPS och/eller BSI-II användas 
- Observera görande/utförande 
- Analysera utförandefärdigheter 
- Utförandefärdigheter är observerbara, målinriktade och uppgiftsrelaterade 

handlingar: motoriska, process- och sociala interaktionsfärdigheter 
- Bedöma kvalitén på utförande; vad personen gör och hur bra (effektivt, säkert, 

obesvärat, oberoende, på ett socialt accepterat sätt). Kriterier: inga problem, 
minimala, moderata, markanta. 

 
DEFINIERA / BESKRIVA HANDLINGAR AV UTFÖRANDET SOM KLIENTEN GÖR 
OCH INTE GÖR EFFEKTIVT: 

- Jämför och summera handlingar som utförs effektivt respektive ineffektivt 
- Ta i beaktning om uppgiften utförs effektivt, säkert, obesvärat, oberoende och 

på ett socialt accepterat sätt  
- Summera brukarens nuvarande status (kvaliteter i utförande)  
- Dokumentera utgångsläge/baslinje, se bilaga 1. 

 
KLARGÖRA ELLER UTTOLKA ANLEDNING: 

- De tio dimensionerna och/eller till exempel MoHO eller CMOP kan användas 
för att analysera och förstå var de största orsakerna till aktivitetsproblem finns 

- Reflektera över resurser och begränsningar i utförandesammanhang 
- Reflektera över observation av utförande av uppgift och genomför en 

uppgiftsanalys 
- Utgå från tidigare observation av görande/utförande 
- Analysera kroppsfunktioner (fysisk och mental kapacitet) 
- Vad är det faktiska problemet? Stämmer det med vad brukaren upplever vara 

problem? Skillnad mellan krav på utförande och faktiskt utförande? 
- Administrera eventuella ytterligare bedömningar 
- Dokumentera förståelsen av ”orsaker” 
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- Bedöma orsak; varför personen kan/inte kan (professionellt resonemang) 
- Fastställ och dokumentera brukarens MÅL (långsiktigt och kortsiktigt), se 

bilaga 1. 
 
ÅTGÄRDER/INTERVENTIONER: 

- Avgör vad som kan ändras på i dimensionerna för att underlätta/undanröja 
problem 

- Välj modell för typ av åtgärd/intervention, enligt nedanstående alternativa 
vägval. En eller flera vägar, i kombination eller var för sig, kan väljas mot 
bakgrund av vad utredningen visat och vad anledningen till problemen bedöms 
vara. Modeller för att återfå eller utveckla väljs när brukaren bedöms kunna 
uppnå förmåga att utföra aktiviteter på samma sätt som tidigare eller på ett sätt 
som andra människor vanligtvis gör. Modell för kompensatorisk väg väljs när 
återställande väg inte bedöms ha effekt eller blir för kostsamt i tid och energi. 

- Lämpliga kompletterande metoder/modeller med stöd i bästa tillgängliga 
evidens väljs och tillämpas med hänsyn till relevans för aktivitetshindret, 
exempelvis Supported Employment (SE), Kognitiv Beteendeterapi (KBT), 
Dialektisk Beteendeterapi (DBT), Ett Självständigt Liv (ESL) 

 
Vägval för typ av åtgärd/intervention: 
 
VÄLJA MODELL FÖR KOMPENSATION 

 
PLANERA OCH GENOMFÖRA ANPASSADE AKTIVITETER FÖR ATT 
KOMPENSERA FÖR NEDSATT AKTIVITETSFÖRMÅGA 
 
                               och/eller 
 
VÄLJA PEDAGOGISK MODELL 
 
 
PLANERA OCH GENOMFÖRA AKTIVITETSBASERADE PEDAGOGISKA PROGRAM 
FOKUSERAT PÅ UTFÖRANDE AV VARDAGSAKTIVITETER 
 
            och/eller 
 
VÄLJA MODELL FÖR AKTIVITETSTRÄNING 
 
 
PLANERA OCH GENOMFÖRA AKTIVITETER FÖR ATT ÅTERFÅ ELLER 
UTVECKLA AKTIVITETSFÖRMÅGA 
 
                                och/eller 
 
VÄLJA MODELL FÖR FUNKTIONSTRÄNING 
 
 
PLANERA OCH GENOMFÖRA AKTVITETER FÖR ATT ÅTERFÅ ELLER 
UTVECKLA KROPPSFUNKTIONER 
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NY BEDÖMNING FÖR ATT SE OM TILLFREDSSTÄLLELSE OCH UTFÖRANDET AV 
MENINGSFULLA UPPGIFTER FÖRBÄTTRATS 
 

- Utvärdera och dokumentera om målet/-n uppnåtts. 
- Bedöm med samma instrument som under utredningsfasen, för att se vilka 

förändringar som uppnåtts. 
- Vid användning av AMPS och BSI-II kan annan aktivitet observeras vid 

utvärderingstillfället än vid datainsamlingstillfället eftersom flerfacetterad 
Rasch-analys används för att mäta kvaliteten på utförandet. Rasch-analys 
justerar för svårighetsgraden av aktiviteten som bedöms och ger därför ett mått 
eller värde som kan jämföras. 

 
Syfte, målgrupp och avgränsning för projektet och fortsatta 
vetenskapliga studier 

 
Syftet var att pröva modellverksamheten för rehabilitering inom socialpsykiatri samt via 
integrerad forskning studera effekter och betydelse av arbetsterapeutiska interventioner för 
personer med psykosrelaterat psykiskt funktionshinder. Avsikten var att bidra till utveckling 
av rehabiliteringsriktlinjer i kommunpsykiatri.  
 
Specifika frågeställningar till projektredovisning (aktuell slutrapport) 

- Hur har implementeringen av modellverksamhet för rehabilitering inom 
socialpsykiatri fungerat i pilotkommunen? 

- Hur ser inriktning, frekvens och omfattning av insatser ut? 
- Vilka erfarenheter av arbetssättet har framkommit? 

Specifika frågeställningar till vetenskapliga studier (senare publikationer) 
- Vilken effekt har arbetsterapeutiska interventioner med guidning av OTIPM, för 

personer med psykosrelaterat psykiskt funktionshinder, avseende uppfyllelse av 
egenprioriterat rehabiliteringsmål, självskattad tillfredsställelse med utförande av 
aktivitet, faktisk förmåga att utföra aktivitet, grad av självständighet i utförande av 
aktivitet, symptomreducering samt självskattad delaktighet? 

- Vilken betydelse har en rehabiliteringsprocess med guidning av OTIPM för 
personer med psykosrelaterat psykiskt funktionshinder? 

 
Målgrupp var vuxna över 18 år med psykosrelaterat psykiskt funktionshinder, boende i eget 
boende med stöd och motivation att delta. Exklusionskriterier var samsjuklighet med 
missbruk eller kroppsliga betydande sjukdomar. 
 
Avgränsning gjordes till specifik målgrupp enligt ovanstående och en prioriterad 
måluppfyllelse per deltagare. 
 
 
Vetenskaplig design 
 
Tre delstudier är planerade och pågående i relation till projektet: 
I.  Studie om effekter på individnivå och stabilitet i förbättring  
II. Studie om brukares upplevelser av rehabiliteringsprocessen 
III.Studie om närståendes och personals erfarenheter av modellverksamhet med OTIPM  
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I delstudie I och II utgörs undersökningspersonerna av deltagare i interventionsprojektet 
“Vardagslivets rehabilitering” där 15 personer beräknas ingå, se beskrivning av målgrupp 
ovan.  
 
Syftet med studie I är att beskriva effekter av brukarcentrerade interventioner, guidade av 
OTIPM, hos personer med psykosrelaterat psykiskt funktionshinder. Studie I genomförs som 
en explorativ, deskriptiv studie, vilken kan ge bakgrund till en framtida studie med RCT-
design. Baslinjemätningar med tidsstudiedesign tillämpas. Etablerade instrument avseende 
uppfyllelse av egenprioriterat rehabiliteringsmål, självskattad tillfredsställelse med utförande 
av aktivitet, faktisk förmåga att utföra aktivitet, grad av självständighet i utförande av 
aktivitet, symptomreducering samt självskattad delaktighet används, se bilaga 2. 
Undersökningsgruppen bedöms inledningsvis med samtliga instrument och får i direkt 
anslutning därefter relevanta, individanpassade interventioner. Interventionsfasens 
varaktighet, det vill säga rehabiliteringsperiodens längd, kan variera individuellt. Direkt efter 
avslutad interventionsfas upprepas samma bedömningar. Efter ytterligare sex månader görs 
en uppföljande mätning med samma instrument för att studera om effekterna är stabila ett 
halvår efter avslutad intervention. Sociala och sociodemografiska uppgifter samt övriga 
omständigheter noteras löpande i särskilt formulär, framtaget för projektet.  
 
Syftet med studie II är att belysa upplevelser av rehabiliteringsprocessen när man deltagit i 
interventioner guidade av OTIPM. Samma undersökningsgrupp som i studie I tillfrågas delta 
i studie II. I direkt anslutning till avslutad intervention, genomförs enskilda intervjuer med 
kvalitativ ansats enligt Grounded theory.  
 
Syftet med studie III är att belysa personals och närståendes erfarenheter av hur 
modellverksamhet med OTIPM upplevs fungera. I deltudie III utgörs 
undersökningspersonerna av baspersonal/boendestödjare och närstående till deltagare i 
projektet “Vardagslivets rehabilitering”, dvs till undersökningsgruppen i studie I och II. 
Kvalitativa intervjuer genomförs i fokusgrupper, vid ett till två tillfällen per grupp, i nära 
anslutning till avslutad intervention för brukarna. Här beräknas 15-20 personer ingå. Ett 
strategiskt urval görs till respektive fokusgrupp med separata grupper för baspersonal 
respektive närstående. Data analyseras därefter med kvalitativ innehållsanalys.  
 
I samtliga delstudier efterfrågas skriftligt informerat samtycke i ett initialt skede. Data samlas 
in vid hembesök eller i miljö som undersökningspersonerna själva valt. Fokusgrupper samlas 
i neutral lokal. Kliniskt verksam arbetsterapeut administrerar de instrument som inte riskerar 
påverkas av att hon har en terapeutisk roll. Övriga instrument administreras av projektledare. 
Studierna är godkända av Etikprövningsnämnden, Dnr 06-069M. 
 

 
Så här genomförde vi projektet… 
 
Projektet har inneburit att planera, förankra, genomföra och utvärdera modellverksamheten. 
Projektledaren (undertecknad) planerade inledningsvis ett förslag för upplägg, material, 
ekonomi och dylikt. En arbetsgrupp upprättades och kontakt togs med representanter för 
brukarorganisationer för delaktighet i processen. Örnsköldsvik tackade ja till projektet och 
därefter förankrades projektet successivt genom inledande kontakt med chefer och med 
rehabiliteringspersonal i ett redan pågående arbetsrehabiliteringsprojekt, BASp. Ordförande i 
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IPS och RSMH Örnsköldsvik kontaktades också i ett tidigt skede för respons och förankring 
lokalt. Fortsatt planering gjordes i samråd med involverade i Örnsköldsvik. 
 
En projektanställd arbetsterapeut rekryterades, som organisatoriskt kom att tillhöra 
handikappomsorg/socalpsykiatri. Lön fakturerades Umeå universitet som ansvarade över 
projektbudgeten. En kontorsarbetsplats iordningställdes i socialdagrehabs kontor, som ligger 
i anslutning till socialpsykiatrins sjuksköterskor, personliga ombud (PO) och 
boendestödjarnas lokaler. Projektets arbetsterapeut fick tillgång till dator, datajournal, mejl, 
fast telefon och mobiltelefon. Egen bil med reseräkning användes i första hand och 
boendestödjarnas leasingbilar i mån av tillgång. Projektets arbetsterapeut kom så småningom 
att delta i arbetsplatsträffar tillsammans med personal för daglig verksamhet och delade 
lunchrum med boendestödjare. 
 
En utbildningssatsning på två plus två dagar, se bilaga 3, med OTIPM som grund, 
genomfördes för projektanställd arbetsterapeut och då inbjöds även personal i 
arbetsrehabiliteringsprojektet BASp att delta. Detta utökades även med en halvdag om och 
med samtalsmetodik, då gruppen uttryckte behov av det. Projektets arbetsterapeut samt två 
arbetsterapeuter från BASp deltog även i utbildning och kalibrering för användning av 
instrumentet Bedömning av Social Interaktion (BSI-II), se beskrivning av instrument bilaga 
2. 
 
I ett inledande skede hölls ett flertal olika typer av informationsträffar. Berörda chefer, 
boendestödjare, baspersonal, personliga ombud, arbetsanpassare, sjuksköterskor, 
biståndsbedömare/-handläggare, representant från Försäkringskassa respektive 
Arbetsförmedling samt medlemmar i brukarorganisationer inbjöds att delta. En 
halvdagsutbildning om rehabilitering och den specifika processmodellen OTIPM hölls vid tre 
tillfällen, för att möjliggöra att så många som möjligt skulle kunna delta. Ett 
informationsblad, se bilaga 4, började distribueras till personer i eget boende med stöd, via 
ovan nämnda grupper. Så småningom skickades även ett brev ut till baspersonal som en extra 
påminnelse, se bilaga 5. Ett brev skickades också ut via RSMH med inbjudan till 
medlemmar om att delta i projektet, se bilaga 6.  
 
Intresserade deltagare har därefter själv eller via ombud kunnat anmäla intresse av att delta i 
rehabiliteringsprojektet. Rekrytering av deltagare skedde främst genom personal men någon 
enstaka deltagare har också tagit kontakt själv.  
 
Enskilda deltagare har informerats allt eftersom de aktualiserats i projektet om vilka som är 
ansvariga i projektet, om modellen, tillvägagångssätt, att det sker på deltagarens villkor samt 
om friheten att avstå från att delta i utvärderingen. Projektanställd arbetsterapeut har med 
varje enskild deltagare följt en konkret processguide, se bilaga 7, baserad på OTIPM och 
modellens olika delar. När arbetsterapeuten träffat deltagare första gången har hon berättat 
om vad arbetsterapi är och hur rehabiliteringsprojektet är upplagt. Vid möten, framför allt 
tidigt i processen, har även stödperson (närstående eller personal) erbjudits vara med. Vid 
andra eller tredje mötet har projektledare varit med och informerat om syfte med 
utvärderingen och möjlighet att medverka/inte medverka i den.  
 
En exempelbeskrivning av en arbetsprocess enligt OTIPM med fingerad deltagare ges under 
bilaga 8. 
 
Baspersonal, boendestödjare och/eller närstående har haft en viktig roll för att ge brukaren 
stöd under hela processen och framför allt under vidmakthållandefasen. Enhetschefer har 
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också, tillsammans med projektledare och arbetsterapeut, haft en viktig funktion i att 
motivera personal till engagemang i modellverksamheten och visa hur OTIPM kan utgöra ett 
inslag i den individuella utvecklings- och rehabiliteringsplanen. Projektets arbetsterapeut har 
initierat kortare eller längre möten med involverad personal eller närstående i samband med 
besök hos boende för att knyta kontakt och delge information. I några fall har kontakten 
begränsats till deltagarens kontaktpersoner och i några fall har kontakt skett med den som 
varit tillgänglig i arbetsgruppen. Vid uppföljningsmöten kring utvecklings-
/rehabiliteringsplan har brukare, kontaktperson, biståndshandläggare, arbetsterapeut och 
andra berörda deltagit. 
 
Projektanställd arbetsterapeut månade om gott samarbete med arbetsterapeuter inom BASp 
för kollegialt utbyte. Samverkan har även skett med biståndsbedömare. Detta för att skapa 
samarbete men också för att öppna möjlighet till om någon deltagare efter avslutat 
deltagande i projektet vill fortsätta i annan form. Tanken var att utredning och dittills 
genomförda interventioner, med brukarens godkännande, då skulle kunna överrapporteras. 
Ett särskilt fomulär skapades för möjlighet att godkänna överrapportering mellan personal, 
som deltagare fick godkänna om de ville det, se bilaga 9. 
 
De arbetsterapeutiska interventionerna har journalförts enligt gällande bestämmelser i 
datajournal.  
 
Modellhandledning har under genomförandefasen pågått mellan projektledare och 
projektanställd arbetsterapeut i form av regelbundna handledningstillfällen och även 
sporadisk handledning via telefon eller mejl. 
 
Genomförandefasen pågick under ett års tid, våren -06 till våren -07, med projektmedel. 
Därefter förlängde kommunen projektanställd arbetsterapeut sex månader på halvtid. NU!-
projektet beviljade nyligen extra medel, vilket möjliggör ytterligare förlängning. 
Utvärderingen sträcker sig över längre tid med sexmånadersuppföljning för varje inplanerad 
deltagare. Projektet är utformat som ett interventionsprojekt med en verksamhetsnära 
inriktning och en vetenskaplig inriktning för att studera effekt av modellverksamheten. 
Merparten data insamlas och analyseras med vetenskapliga metoder, vilket publiceras i 
vetenskapliga artiklar framöver, men viss data återges i sammanfattad form i denna 
slutrapport. 

 
 
Resultatredovisning av projektet  
 
Avsikten med projektet var att bidra till utveckling av riktlinjer för rehabilitering inom 
kommunpsykiatri. Projektet hade som syfte att pröva modellverksamhet med OTIPM samt 
via integrerad forskning studera effekter och betydelse av arbetsterapeutiska interventioner 
för personer med psykosrelaterat psykiskt funktionshinder.  
 
Här presenteras ett sammandrag av den utvärdering som gjorts av projektet, enligt de 
specifika frågeställningarna kring inriktning och omfattning av insatser, implementering av 
modellverksamheten samt erfarenheter av arbetssättet. I resultatpresentationen framkommer 
även vissa resultat som inte var förutsedda. Intervjun med projektanställd arbetsterapeut och 
intervju/enkät med involverade chefer presenteras i sin helhet under respektive rubrik, för att 
belysa deras perspektiv i sammanhållen version. 
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Inriktning och omfattning av insatser: 
Inriktning av deltagares prioriterade vardagsgöromål har varit företrädesvis inom boende, 
socialt samspel och fritid. Resultatet visar att brukare som deltagit i en rehabiliteringsprocess 
inom projektets ramar, det vill säga arbetsterapiinsatser under guidning av OTIPM och med 
stöd av baspersonal, i hög grad uppnått sina prioriterade mål. Både mätbara och upplevda 
framsteg har uppnåtts.  
 
Som framkommer i data har rehabiliteringsperiodens längd varierat mellan olika deltagare 
med en spridning på 1-12 månader. Arbetsterapeuten har träffat varje deltagare en till två 
gånger per vecka, vanligtvis mer intensivt i inledningsskedet. I ett fall har intensiteten ökat 
med tiden på grund av kombination av reflektioner med utgångspunkt i KBT parallellt med 
träningstillfällena. Utrednings- och inlärningsträffarna har varat mellan 30 minuter till två 
timmar per tillfälle. Deltagarna har haft en spridning i ålder mellan 31 till 68 år.  
 
Implementering: 
Utvärdering avseende implementering av modellverksamheten visar företrädesvis positiva 
bilder. Involverade chefer, flertalet personal samt brukarorganisationer har uttryckt en positiv 
inställning till projektet med modellverksamhet för rehabilitering och ett engagemang har 
upplevts av olika parter. Det framkommer dock att en genomgripande förändring i 
organisationen skulle vara nödvändig för att fullt ut kunna dra nytta av och ta hand om det 
nya arbetssättet. 
 
Struktur och rutiner saknades för rehabiliteringsinsatser, personliga hjälpmedel och 
bostadsanpassning. Inga strukturerade mötesformer fanns uppbyggda mellan 
biståndshandläggare och rehabpersonal. Rutin för skriftlig och/eller muntlig kommunikation 
mellan baspersonal och rehabpersonal saknades. Översyn och utveckling av rutiner kring 
rehabilitering, inklusive hjälpmedelsförskrivning skulle behövas.  Ett genomgående 
rehabiliterande synsätt och samsyn kring rehabilitering fanns i vissa personalgrupper men 
saknades ur ett enhetligt perspektiv.  
 
Ingen allmän utbildning, förutom en halvdags introduktion om rehabilitering och modellen, 
genomfördes inom projektets ramar för baspersonal. En mer omfattande utbildningssatsning 
gjordes däremot till projektanställd arbetsterapeut tillsammans med rehabpersonal i projektet 
riktat mot arbete; BASp. Utvärderingen visar att det inom gruppen baspersonal råder en 
ojämn kompetens i rehabiliteringsfrågor och en generell satsning på kompetensutveckling 
hade varit behjälplig.  
 
Det skapades ingen särskild rutin för hur nya deltagare skulle rekryteras eller initieras för 
arbetsterapeuten. I de flesta fall var det baspersonal eller boendestödjare som tog kontakt 
med arbetsterapeuten, i vissa fall någon av cheferna för verksamheterna och i något enstaka 
fall var det brukaren själv som tog kontakt via telefon. Ingen svarade dock direkt på det brev 
och den broschyr som gått ut via brukarorganisationen, utan det var via någon personalgrupp 
som inspiration kom.  
 
Några personer i gruppen baspersonal respektive boendestödjare uttryckte att farhågor 
angående en begränsad rehabiliteringsperiod bidrog till att vissa deltagare inte rekryterades. 
Flertalet deltagare bodde i serviceboende med egen lägenhet och tillgång till personal dygnet 
runt. Vissa personalgrupper rekryterade flera deltagare medan andra personalgrupper inte 
rekryterade någon alls. Reflektioner angående betydelsen av förankring, uppbackning av 
ledning samt resursfrågor framkom. 
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Projektanställd arbetsterapeut försökte skapa goda relationer med de arbetsgrupper som 
berördes av brukares medverkan i projektet, genom att fika och/eller skapa en stund för 
samtal vid besök. En arbetsmetod för att öka känslan av tillgänglighet och smidig 
kommunikation var att medvetet synas i gemensamhetslokaler och i personalrum. Särskild 
kontakt eftersträvades med kontaktpersonerna för aktuell brukare. Viss personal uttryckte 
samförstånd och visade stort engagemang i framåtsträvande anda medan andra uttryckte 
stress och mindre intresse av att samverka. Arbetsterapeuten försökte kontinuerligt informera 
om pågående rehabiliteringsprocess och involvera baspersonal. Olika åsikter framkom 
angående vad som skulle prioriteras hos vissa brukare men modellverksamhetens strävan var 
och är att det är brukaren själv som prioriterar vad han/hon vill ha som mål. 
 
Vid vissa tillfällen samlades individinvolverade till teammöte i fråga om uppföljning av 
rehabplan, mer omfattande förändring och vid avslut. I mötena deltog berörda, vilket kunde 
vara biståndsbedömare, samordnare, sjuksköterska, boendestödjare, närstående, brukare och 
rehabpersonal. Mötena var i de flesta fall av arbetsterapeuten påkallat. 

 
Reflektioner från deltagare och närstående angående erfarenheter av arbetssättet: 
Deltagare och närstående har uttryckt uppskattning över att rehabiliteringsinsatser görs. 
Deltagare har även formulerat en positiv förvåning över att arbetsterapeuten kommit hem till 
deltagarens egen miljö. Det har gett en känsla av betydelse, enligt deltagare.  
 
Deltagare beskriver att rehabiliteringsperioden känts viktig och upplyftande. Deltagare har 
uppskattat att få egen avsatt tid men det har ibland krävt ganska mycket energi. Det 
förekommer uttalanden om att de känner sig gladare, gör mer och tar sig utanför bostaden i 
större omfattning. 
 
För tydlighet till brukare och personal skrevs målet och strategier på ett snyggt A4-ark med 
bilder som anknöt till målet med tillhörande aktivitet. Det fungerade även som påminnelse 
och motiverande faktor för deltagarna och gav deltagaren ökad medvetenhet om sin egen 
prioritering, då målet formulerats i jag-form. Flertalet deltagare uttryckte positiva reaktioner 
angående A4-arket. 
 
Det formulär som tagits fram, se bilaga 9, där brukaren kan ge sitt skriftliga medgivande till 
att nödvändig behandlings- och rehabiliteringsinformation får delges mellan olika personal 
och ibland över organisationsgränser, möttes med blandade reaktioner från deltagare. Några 
skrev under och uttryckte det positivt medan några sa nej. 
 
Reflektioner från involverad baspersonal och boendestödjare angående arbetssättet: 
Baspersonal uttrycker ett mycket varierat synsätt angående rehabilitering och 
rehabiliteringsbehov. I en personalgrupp svarade personalen ”Våra brukare har inget 
rehabiliteringsbehov, de har det så tryggt i sitt boende” och i en annan personalgrupp 
uttrycktes: ”de som har allra störst behov av rehabilitering, och är svårast för oss att komma 
någon vart med, vill vi gärna ska prioriteras”. 
 
Baspersonal uttrycker en fördel med att i förväg ha vetat vilken dag och tid arbetsterapeuten 
ska komma. Önskemål framkommer angående att arbetsterapeuten borde ha varit ännu 
tydligare i information och konsultering till baspersonal angående var, när och hur 
omfattande stöd och guidning de skulle ge till respektive brukare, både under pågående 
rehabiliteringsperiod och inför vidmakthållandefas. Om arbetsterapeut skulle finnas 
tillgänglig i större omfattning, vore det också lättare för baspersonal att fråga och få konkret 
info/undervisning i uppkomna situationer, enligt baspersonal. Baspersonal uttrycker viss 



 

 

 

24

osäkerhet om vad en arbetsterapeut kan hjälpa till med och att de inte alltid vågar fråga eller 
vet om de frågar om relevanta saker. En viss otydlighet framkommer även angående 
arbetsterapeutens ansvar gentemot boendestödjarnas.   
 
Baspersonalens arbetsmiljö och ledning uttrycks ha stor betydelse. En svaghet under 
projekttiden visade sig vara att vissa personalgrupper inte förstod att det kunde komma att 
medföra merarbete för dem under pågående rehabiliteringsprocess, exempelvis hjälpa 
brukare med inköp av varor som behövdes när deltagaren ville klara att tillreda saker i köket, 
eller en annan typ av stöd för att deltagaren skulle klara att utföra ett vardagsgöromål 
självständigt men på ett annorlunda sätt. Denna yttring bottnade troligtvis i bristande 
kommunikation/information inledningsvis, oerfarenhet hos viss baspersonal att arbeta 
rehabiliterande och överbelastning. Under samma period var de samtidigt högre belastade av 
större vårdtyngd och ökat behov av nattpersonal, vilket påverkade gruppens möjlighet att 
delta i rehabiliteringsinsatserna.  
 
En fungerande arbetsgrupp lyfts fram som betydelsefullt för att kunna jobba mot samma mål, 
arbeta med förändringsarbete, sprida information och dylikt. En förutsättning för att 
rehabpersonalens arbete ska fungera är att budskap når fram till hela arbetsgruppen och att 
arbetsgruppen har fungerande förutsättningar att jobba enligt dem. 
 
Cheferna uttrycks också ha stor betydelse för att skapa goda förutsättningar för arbetsgruppen 
att fungera och att rehabbudskap lyfts fram. Chefens attityd beskrivs som viktig för att stärka 
ett rehabiliterande synsätt och prioritera rehabiliteringsfrågor, skapa gott arbetsklimat och 
förståelse inom personalgrupper och mellan yrkeskategorier. 
 
Även personliga faktorer hos personal har framkommit som en viktig del vid utveckling av 
rehabiliterande synsätt och arbetssätt. Det har inte varit ett direkt frågeområde i 
utvärderingen men har i några sammanhang lyfts fram i samband med andra frågor. Faktorer 
som uttalats vara särskilt betydelsefulla är bemötande, utbildning, känsla av kompetens, 
trygghet att föra öppen kommunikation, upplevelse av att jobbet är viktigt, motivation att 
”peppa” till förändring, engagemang i brukares mående och görande samt förmåga att se 
signaler hos brukare.  

 
Framgångsfaktorer för arbetssättet/modellverksamheten: 
Framgångsfaktorer som nämns av arbetsterapeut, chefer, baspersonal, boendestödjare eller 
brukare är: 

- att arbetsterapeuten kommer till de miljöer som problemen finns i 
- nära samarbete med baspersonal 
- tillgänglighet hos arbetsterapeuten 
- välstrukturerat tillvägagångssätt av arbetsterapeuten 
- respektfullt bemötande 
- brukarcentrerat angreppssätt 
- lagom frekvens av träningstillfällen 
- engagemang och intresse hos arbetsterapeuten  
- tid, engagemang och involvering av baspersonal 
- målformulering tydligt på A4-formulär till brukaren 
- vardaglig kontakt 
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Intervju med projektanställd arbetsterapeut 
 
Intervjun med Inga-Britt Sjörling, projektanställd arbetsterapeut, återges i sin helhet. Detta 
för att belysa hur en arbetsterapeut, med lång erfarenhet inom landstingsbaserad psykiatri, 
upplevde det att lära sig en ny arbetsprocessmodell och genomföra insatser i 
kommunpsykiatri. 
 
Inga-Britt Sjörling: ”Jag har jobbat som arbetsterapeut sedan -74, mestadels inom psykiatri. 
Olika trender har kommit och gått under den tiden. Under 70-talet var det inte så viktigt med 
meningsfullhet. 80-talet hade sin psykodynamiska högsäsong. På 90-talet började det 
kognitiva förhållningssättet ta plats. Det yttrade sig i arbetsterapi genom konkreta kopplingar 
till aktivitet och reflektion över tanke-känsla-handling.  
 
Jag sa ja till projektanställning med OTIPM som grund, utan att veta så mycket om det. 
Egentligen visste jag bara att jag skulle få jobba som arbetsterapeut men kunde inget om 
modellen. Under kom-igång-tiden minns jag att vi låg i bakhasorna eftersom vi låg efter i tid. 
Helst skulle jag ha börjat någon månad tidigare. Så var det det där med uppdaterad *AMPS-
utbildning som jag också fick börja med innan, för utvärderingens skull, det var i mars -06. 
Totalt hade vi dessutom fyra dagar OTIPM-utbildning, plus en halvdag om samtalsmetodik 
och sedan en och en halv dag om **BSI-II. Allmänt omtumlande tid.  
(*AMPS=Assessment of Motor- and Process Skills, **BSI-II=Bedömning av social interaktion) 
 
Förankringen mot kommunen i Örnsköldsvik kändes positiv. De var positiva till att prova 
den här arbetsmodellen och det kändes positivt med utbildningsdagarna. När jag först såg 
modellen tänkte jag ”hur ska jag kunna lära mig det här”. Utbildningsdagarna var bra men 
det kändes lite svårt att överföra till min verklighet från början. Nu när det gått ett tag känns 
det bra att jobba med arbetsterapi enligt en viss arbetsmodell. Rutorna i OTIPM med olika 
utredningar och vägval är steg att luta sig mot, det ger trygghet och struktur, men det tar lite 
tid att lära sig. Tidigare har jag lånat lite här och där och gjort olika från gång till gång.  
 
Det har tagit ungefär en månad per person att genomföra en utredningsperiod, formulera 
utgångsläge och prioritera mål. Jag tror att eftersom det är komplexa funktionshinder så tar 
det lång tid med utredning; att lära känna dem och förstå hela problematiken. Individen själv 
kan inte alltid sätta ord på sina svårigheter, är kanske inte helt medveten om sin livssituation. 
Det handlar ju både om att presentera projektet och arbetsterapi, lära känna mig, få 
förtroende, lära känna deltagaren och förstå problematiken. Ibland fick jag komma tillbaka 
till dimensionerna och fråga upp. Brukaren kanske inte heller visste vad han eller hon ville ta 
tag i. Vissa hade inga formulerade mål och andra väldigt orealistiska drömmar och då gäller 
det ju också att inte förta motivationen, utan konkretisera och bygga på det deltagaren säger 
men i små steg och hitta en lagom nivå. 
 
Min egen inlärning skedde parallellt med nya deltagare i början. Särskilt hur jag skulle 
dokumentera, tog tid att komma på. De andra stegen i datainsamlingen; till exempel 
självskattning av styrkor och svagheter, där kände jag mig mer hemma för att jag tidigare 
jobbat med ADL-taxonomi, även om det nu var omgjort till egen skattning. Deltagarna 
verkade tycka det var förståeligt att berätta utifrån ADL-taxonomin med tårtbitarna och det 
verkar de ha uppskattat. Nästa steg, att observera, har gått både bra och kanske inte lika så 
bra. Klienterna har inte alltid lyssnat när jag ska informera om upplägg utan jag har ibland 
fått skynda på lite eftersom uthålligheten inte alltid varit så bra. Det som avgjorde om jag 
skulle använda AMPS eller BSI-II eller både och, var klientens egen motivation och vad jag 
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uppfattat att han/hon ville satsa på och upplevde svårast. BSI-II var helt nytt för mig men jag 
kunde åka lite snålskjuts på AMPS eftersom de liknar varandra i upplägg. Reaktioner från 
deltagarna var blandade. Någon ville inte men för de flesta var det inga krusiduller utan 
positivt att få visa. Jag har försökt förklara så lätt som möjligt men det kan ju vara lite svårt. 
Jag brukar ha sagt om till exempel BSI-II att ”dels vill jag höra hur du upplever dina styrkor 
och svårigheter, en självskattning som den vi just gått igenom, och dels vill jag se hur du gör 
när du utför en aktivitet som du tycker är lite svår”. Om personen inte velat har jag accepterat 
det och använt andra metoder. När jag återkopplat resultatet har jag förklarat i enkla ordalag 
hur jag tyckte att det gick och vad jag såg, försökte ta med så mycket positivt som möjligt, 
det här att ta 90 procent positivt och 10 negativt, för att brukaren ska uppleva det hanterligt.  
 
När utredningen varit avklarad har jag försökt formulera utgångsläge och sedan mejlat för 
feedback. När det har gällt att komma fram till mål har jag i flera fall fått skriva upp flera 
punkter som deltagaren nämnt för att han eller hon lättare skall kunna prioritera ett mål. I 
vissa fall har jag även varit tvungen att hjälpa till att leda in mot ett område som jag kunnat 
utläsa att han/hon varit intresserad av men som inte uttryckts i klartext. Sedan har jag 
dokumenterat mål och försökt få in utredningen i journalföringssystemet med lämpliga 
sökord. Sedan har träningsprogram utformats och erbjudits. När jag kommit så långt, till 
målsättningen och träningsprogram, har jag gjort en målsättnings- och träningsversion som 
individen själv har fått att sätta på kylskåpsdörren. Det har de upplevt positivt. En kille log 
och man såg på kroppsspråket att han var nöjd. Jag har också sett att någon visat stolthet när 
de visat det för personalen. Jag har även brukat infoga en bild som stämmer in på 
träningsområdet. Det har fungerat som en snygg presentation och påminnelse av 
träningsområdet. 
 
När jag formulerat upplägg av träning har jag inombords tänkt ut strategier utifrån mångårig 
erfarenhet i kombination av stegen och vägvalen i OTIPM. Jag har lyssnat av klienter, 
personal, personer runt omkring, och funderat över var jag kan sätta ribban för att hitta en 
lustfylld nivå som klienten blir motiverad av. I startgropen inför aktivitetsträning har jag 
konkret föreslagit att ”jag vill träffa dig den och den tiden och att vi då börjar med det och 
det”. I vissa fall har det skett med draghjälp från personal. 
 
Under pågående rehabiliteringsprocess har deltagare spontant kunnat säga ”det är så roligt att 
jag lärt mig laga mat” eller också har man bara märkt det på kroppsspråket att han eller hon 
blivit gladare, kommit ut mer, börjat ta mer initiativ. I samband med avslutning har klienter 
uttryckt tex att han tyckte att han var färdig. Vi har sagt hejdå till varann och dessförinnan 
förberett en avslutning och skrivit en slutkommentar till dem personligen att sätta på 
kylskåpet, i vilken mån de nått målet. Jag har sett framsteg i humör, stolthet, håller ihop mer, 
rakare ryggrad, självförtroende, självkänsla, engagemang, framåtanda, gladare 
sinnesstämning. Synbara skillnader på aktivitetsnivå har märkts i flera aktiviteter även om vi 
inte tränat just det. Ex har diskning blivit mer koncentrerat och organiserat. Vi kan ha jobbat i 
en annan aktivitet och sett tydliga förändringar i andra aktiviteter också. Även i ADL-
taxonomi har en deltagare till exempel uttryckt att det blivit lättare att klä på sig och 
liknande. Jag har också märkt att aktivitetsrepertoaren utökats; gör mer av vissa aktiviteter, 
sköter om bostaden mer, går ut och går mer och liknande. När det gäller symptom har jag 
inte uppmärksammat något specifikt, mer tydligt inom sinnesstämning och självbild. 
Motivation har också varit bra. De har deltagit aktivt i rehabiliteringen, sällan uteblivit, 
motiverade att nå målen.  
 
När det varit dags att avsluta har jag velat resonera om det i handledning. Jag har också känt 
att jag måste anpassa mig till projektets tidsramar. Om projektet tar slut måste jag kunna 



 

 

 

27

föreslå hur några ska kunna fortsätta. En annan begränsning med att jobba i projekt är att det 
bara varit ett år. Det hade varit bättre med fem år. Det tar tid att lära sig arbetet, få igång 
datajournalsystem, kontakt med IT-enhet, få alla trådar och rullar att fungera. Att det nu varit 
ett ettårigt projekt tror jag påverkat att jag haft stort behov att ventilera ärenden för att få 
bekräftat att jag jobbar på rätt sätt. Jag tror också att många remisser uteblivit på grund av att 
det varit ett år, det har jag hört signaler om. Den här målgruppen kan ofta behöva lång tid. Nu 
har det ju tagit mellan en till tolv månader och det behövs tid, i varje fall för en del. Om det 
här inte skulle vara projekt skulle jag troligen inte ha haft en handledare. Fördelar med 
projekt är att man får lära sig mycket, en form av utbildning och handledning. Hade det inte 
varit projekt hade jag stampat på i gamla takter. Drömmen hade varit om det här arbetssättet 
permanentats, fortsatt handledning och fortsatt forskning. Det händer ju inte så mycket för 
den här målgruppen så det skulle inte skada. Om det vore permanentat skulle det komma in 
fler remisser och jag skulle bättre kunna marknadsföra projektet, bearbeta en del som 
behöver mer tid för att komma in i rehabiliteringstänk, bättre genomströmning och så vidare.   
 
Det här arbetssättet skiljer sig mot tidigare: utredningsarbetet är mer ingående i OTIPM än 
hur jag jobbat tidigare. Då har jag mer hoppat på åtgärderna mer direkt. Det är själva 
strukturen som varit mer ingående nu, att man gjort både självskattning och observation. 
Rutorna i OTIPM gör det mer strukturerat, steg för steg. Den senare delen av OTIPM är 
ganska lik hur jag jobbat tidigare medan de första rutorna är mer detaljerade och uppstyrda. 
En låda i OTIPM har varit svår att få in, den om resurser och begränsningar i 
utförandesammanhang. Den känns redan avklarad. Dokumentation är också mer noggrann 
nu. Jag har inte heller tidigare klargjort utgångsläge, utan träningsprogrammet har formats 
och då har man haft utgångsläge i huvudet.  
 
Om jag skulle berätta för andra arbetsterapeuter om mina erfarenheter från det här året skulle 
jag rekommendera det här arbetssättet eftersom det är en konkret guide. Förut har jag haft 
mer blandning. De olika vägvalen i åtgärdsplanering har jag tänkt likartat tidigare; 
habilitering, rehabilitering eller kompensation. Det nya är väl egentligen bara att det är andra 
lite krångligare ord på det. Begreppen klargör inte men strukturen är bra. Konkretiserad 
utredning med mer struktur, tydligare dokumentation och dokumentation av utgångsläge är 
de största skillnaderna. Att utveckla terapeutisk relation har jag använt tidigare också, det har 
varit självklart. Det tar ganska lång tid med den här målgruppen, att skapa en relation och att 
ge brukaren utrymme att berätta och hitta ord på vad man har problem med. Modellen är 
teoretisk men praktiskt har det gett mig större tillit. Jag har haft svårt att särskilja det gamla 
mot det nya utan det har lagts till i min ryggsäck och införlivats.  
 
Fördelningen av min arbetstid har sett lite lika ut beroende på var i projektets förlopp jag 
varit. Det har gått lite i vågor. Av min totala arbetstid har cirka 10 procent använts till 
inlärning av modellen, journalföringssystemet Procapita och att anpassa Procapita till 
OTIPM med sökord som passar och dylikt. Under de två första veckorna gick 50 procent till 
inlärning men sedan började jag med en klient. Vi hade mest info-träffar mm i början men 
sedan fortsatte jag ju med deltagare successivt med inlärning. Dokumentation har också gått i 
vågor, det har tagit cirka en fjärdedel av arbetstiden. Det har blivit lite extra dokumentation 
pga att det är ett projekt. I framtiden om man tänker att allt sitter, då skulle det väl vara 
realistiskt att dokumentationen kan ta cirka 15 procent. Kontakt med närstående, personal 
och andra har tagit cirka 10 procent och direkt möte med klienter har varit cirka 40-50 
procent, om jag ser på statistikunderlaget. Arbetsplatsträffar har utslaget varit mindre än en 
timme per vecka. Ställtid, planering, bokning, telefon, restid och dylikt har tagit cirka 10-15 
procent. Det är nästan ingen som någonsin uteblivit, det har bara hänt någon enstaka gång, så 
jag har bra statistik på det.  
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Viktigt i socialpsykiatri tror jag är att lyckas skapa kontakt med personal, vara lite smidig, 
innan det går att göra något tillsammans med brukaren. Mig personligen har det gett nya 
kunskaper, det har varit intressant att jobba med projektet. Jag har känt mig hemma i 
målgruppen. Kaos i hjärnkontoret ibland men skönt att kunna mejla och ringa för 
handledning, ibland också strukturerad handledning. Vi har haft något mellanting mellan 
modellhandledning och klassisk handledning kring klienter. Bäst i arbetssättet är att jag fått 
jobba renodlat som arbetsterapeut och att jag fått jobba i hemmiljö eller närliggande miljöer, 
med vardagsaktiviteter. Om det skulle permanentas vore starkare förankring i personalgrupp 
viktig.  
 
De flesta deltagare har bott i serviceboende med egen lägenhet och tillgång till personal 
dygnet runt. Någon har bott ute i samhället enbart med stöd av boendestödjare. På ena stället 
gav det positiv respons och de tänkte på en till som behövde rehabilitering. I ett annat fall var 
det nog så att det blev grupptryck mellan brukare, att de läste broschyr och påverkade 
varandra. Personal hade varit på möte och boende påverkade varandra, så det blev flera som 
anmälde sig. Störst betydelse har nog varit personals engagemang att motivera brukare att 
delta. Jag har inte känt att någon varit olämplig även om några haft mycket stora 
funktionshinder. De måste ju också få en chans. Jag har alltid känt för de som ramlar mellan 
stolarna och inte får så mycket resurser. Jag hade nog trott att fler som bodde ute själv skulle 
höra av sig. I de flesta fall har det gått över förväntan.  Det har gått förvånansvärt bra. Ett 
exempel när jag kört fast var en ambitiös och genomtänkt remiss från bostöd, där jag skulle 
hjälpa dem att lösa några knutar hos en deltagare. Jag tror själv att hon inte var mogen, för 
deprimerad, fel tidpunkt på något sätt. Av någon anledning nådde jag inte henne. Hon 
tackade så småningom nej och sa att hon inte orkade. Där var det ett väldigt bra samarbete 
med psykiatrin, seriöst och välplanerat. Psykiatrin har varit involverad i några enstaka fall 
och samarbetet har gått bra.  
 
Strategiskt tillsammans med personal har jag tänkt att målet är att få igång ett samarbete. Jag 
har behövt deras stöd så att vi inte arbetar åt olika håll. Praktiskt har det sett ut så att jag ringt 
och hört hur dagsformen är innan jag ska komma, eftersom dagsformen varierar. Responsen 
har varit lite olika beroende på vem som svarat. En del är mer eller mindre engagerade i 
klienterna. Mestadels tror jag att de tyckt mitt arbete har varit positivt, har jag känt. I något 
fall har jag upplevt att jag och personalen inte har samma mål som klienten. Personalen 
kanske tycker att den boende borde träna det och det men brukaren vill något annat. Det har 
också sett lite olika ut. Ibland har det varit en eller två som jag samarbetat med och kring 
vissa brukare har det varit en stor personalgrupp. Det är en klar fördel när det går att 
samarbeta med någon enstaka och när brukaren har engagerade kontaktpersoner, det 
underlättar mycket. Olika personalkategorier har det också varit, mest mentalskötare och så 
boendestödjare. Jag tror att personal upplevt det här arbetssättet blandat. En del har nog känt 
ökad arbetsbörda på dem. De som tyckt det varit bra har uppskattat att jag kommit utifrån 
och lyckats komma vidare där de kört fast. Kommentarer har varit blandade, en del har sagt 
”vad bra att du fått ut han” och även att ”ja men vi brukar göra så här, det kan väl du också 
göra”. Jobbigast är nog att inte få någon kommentar alls eller ganska likgiltiga kommentarer. 
Största skillnaden under det här projektet mot hur det annars är för personal, är 
förhoppningsvis att det blivit lite lättare när de kommit vidare med brukaren. Jag har upplevt 
att det här är det vettiga sättet att jobba på. Det är bara någon enstaka gång jag upplevt att jag 
klampat in i deras klaver. Annars är det helt klart vettigast att jobba i hemmiljö. Hinder i 
arbetet har varit tiden. Jag skulle helst ha gjort allt igår. Hinder också att det inte är 
permanentat. 
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Kring omfattning och frekvens av arbetsterapiinsatser tänker jag att det är bra att några får 
någonting men det skulle behövas så mycket mer om alla skulle kunna erbjudas insatser av 
rehabpersonal i samarbete med baspersonals rehabarbete. Det är ju en grupp som får alldeles 
för lite rehabilitering. Den grupp jag jobbat med är nog de som alla har gett upp med. De får 
mer stöd än rehabilitering.  
 
Arbetsmodellen infördes tack vare utvecklingsmedel från Nationell psykiatrisamordning. 
Enhetschefen var positiv och ställde upp på önskemålen. Jag har hört positiva kommentarer 
från cheferna, att det går bra för den och den (brukare) och de håller nog lite koll på hur det 
går. Jag vet att cheferna har uppmuntrat projektet positivt på de boenden jag haft kontakt 
med. Eftersom jag jobbat så mycket i hemmet har det varit mest kontakt med baspersonal i 
boenden, inte så mycket andra, till exempel sysselsättning. Bara i ett fall har det varit 
aktuellt. När det gäller närstående har det tyvärr inte varit så mycket kontakt. Jag har hälsat, 
ringt, träffat någon enstaka i ett särskilt möte. Anledningen kan nog vara att remisserna jag 
fått varit mer från personal. En del har nog inte heller så mycket anhörigkontakt. 
 
Behov av rehabilitering är hur stort som helst i den här målgruppen inom alla 
aktivitetsområden. De som har störst funktionshinder kräver störst kompetens i bemötande 
och rehabiliteringskompetens men ofta är det nog tvärtom att de får minst de som behöver 
det mest.  Baspersonal ser nog olika på rehabiliteringsbehov beroende på hur engagerade de 
är. Bästa sättet att bemöta och vägleda framåt är respekt, värdighet, försöka att inte vara 
förmyndare eller ”morsa”. Humor är också en bra ingrediens. Ett bättre liv i samhället skulle 
kunna möjliggöras genom intensiv rehabilitering. Genom rehab kan mångas resurser och 
livskvalitet höjas. Förslag angående rehab i denna verksamhet framöver vore förstås mycket 
högre antal rehabpersonal. Det skulle inte bli dyrare i lön. För att möta dessa individers 
behov behövs mer utbildning till baspersonal om rehabiliteringssyn, fler arbetsterapeuter och 
en sjukgymnast skulle också vara bra för ex kroppskännedom och liknande. Det skulle även 
behöva finnas lättillgänglig kurator och psykoterapeut, många kämpar med obearbetade 
erfarenheter. 
 
Utifrån förutsättningarna i Örnsköldsvik skulle projektet kunna förbättras ytterligare genom 
större långsiktighet, tydligare samarbetsformer med personal, att arbetsterapeut skulle vara 
del i de gemensamma utvecklingsplanerna och att arbetsterapeutiska bedömningar skulle 
komplettera biståndsbedömningar. En kartläggning av vardagen skulle berika. Samarbetet 
med närstående skulle också behöva förbättras. Bättre samarbete med psykiatrin, att man får 
medicinska utredningar, tror jag också på. Ett kontinuerligt samarbetssätt med baspersonal 
vore bra, regelbundenhet, utbildningar regelbundet, medverkan av arbetsterapeuter och 
sjukgymnast i möten. Engagemang hos personal borde hejas på mer. Mer samarbete ger nog 
mer engagemang. Samarbete både kring klienter och teman vore bra, kanske allra bäst kring 
konkreta klienter. Chefernas roll är väldigt viktig, det underlättar när de också är engagerade 
och positiva, lön kan sporra. 
 
Råd till andra kommuner är ”börja imorgon, det kan bara bli bättre”. Det som krävs för att 
komma igång är att enhetschefen är positiv och att kommunen tycker att man kan satsa lite 
pengar på rehabilitering. Att man inser att det i längden är en ekonomiskt lönsam 
verksamhet; det blir mindre omvårdnadsbehov, mindre psykiatrisk vård, mindre behov av 
stöd, billigt att anställa arbetsterapeuter i kommun. Bästa sättet att bedriva rehabilitering i 
socialpsykiatri för att täcka behovet är att öka bredden, att olika målgrupper nås av 
rehabilitering, att det inte bara är en grupp. Ju mer samarbete med Försäkringskassa och 
andra instanser, desto bättre. Om alla anhöriga och all personal skickar remisser till berörda 
enhetschefer så kanske påtryckning ger mer varierade verksamheter och mer rehabilitering. 
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Den hör gruppen borde få ta lite mer plats. Kommuner borde bli tvingade att erbjuda 
rehabilitering. Kommunerna skall inte acceptera att det finns en grupp som inte får något. Det 
är ju en grupp som inte själv kräver. Det måste bli en bredd av insatser på olika nivåer. 
Individuella rehabplaner är ett första grundläggande steg och att det byggs upp verksamheter 
som är flexibla efter brukarnas behov.” 
(Här slutar intervju med projektarbetsterapeut.) 
 
 
Intervju med chef 
 
”Jag visste inget om modellverksamheten/projektet inledningsvis men vi hade positiva 
förväntningar. Som chefer har vi presenterat och uppmuntrat detta genom att se positivt till 
projektet och bidragit ekonomiskt till att projektet har kunnat förlängas något. Mail, telefon 
och träffar är de kontaktvägar som varit aktuella. Det har i första hand varit ett ansvar för 
enhetschefer och baspersonal att bjuda in personer att delta i projektet.  
 
Det är svårt att detaljerat beskriva hur modellen praktiskt tillämpats men en upplevelse är att 
arbetssättet är rätt omfattande. Största skillnaden mot hur det är annars är att detta är ett 
metodiskt arbetssätt. Omfattning och frekvens av arbetsterapeutens insatser har varit 
omfattande.  
 
Rehabilitering är alltid ett viktigt område och just gruppen psykiskt funktionshindrade har ett 
stort behov av rehabilitering. Viktigt för att bemöta målgruppens behov är samverkan och 
olika kompletterade aktiviteter och sysselsättningsåtgärder. Det som skulle kunna leda till 
möjlighet till ett bättre liv i samhället för dessa individer är aktiv och meningsfull 
sysselsättning, tryggt boende, vård och omsorg utifrån individuella behov samt en rik fritid. 
Rehabinsatser i denna typ av verksamhet framöver (kommunpsyk) borde innehålla 
rehabiliteringsinsatser i samverkan utifrån individuella behov. För att stärka medvetenhet om 
rehabilitering i olika personalgrupper bör man framöver jobba organisatoriskt genom 
utbildning och ett gemensamt synsätt och gemensam arbetsmetod.” 
 
 
Personliga reflektioner av projektledaren 
 
Min erfarenhet från socialpsykiatriska verksamheter i denna och andra kommuner, är att 
kompetens och medvetenhet om rehabilitering skiljer sig förvånansvärt mycket mellan olika 
personalgrupper och även på ledningsnivå. Personer med psykiskt funktionshinder är en 
komplex målgrupp men samtidigt med enorm utvecklingsmöjlighet. Rehabilitering borde 
vara en självklar och prioriterad del i kommunpsykiatriska verksamheter. Det krävs dock 
omfattande förändringar för att nå dit i flertalet svenska kommuner.  
 
Vardagsaktiviteter i reell miljö borde vara en självskriven plattform för rehabilitering, där 
alla i teamet arbetar mot brukarens individuella mål. All personal är viktig i 
rehabiliteringskedjan. Ett fungerande samarbete mellan olika yrkesgrupper förutsätter 
samsyn, gemensamma modeller och ett gemensamt språk för att förstå varandras insatser. 
Baspersonal, kuratorer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, logopeder med flera bör finnas 
tillgängliga för framgångsrik rehabilitering. 
 
Ett klargörande av olika rehabiliteringsaktörers roll, inom och mellan organisationsgränser, 
är grundläggande. Ett konsekvent förtydligande av ansvarsfördelning mellan baspersonal, 
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boendestödjare och rehabiliteringspersonal skulle underlätta betydligt i det dagliga arbetet 
och bidra till ökad struktur. Vidare borde former för kommunikation mellan professioner 
angående rehabiliteringsfrågor, utvecklas. Gott bemötande, rimliga förutsättningar i 
arbetsgrupper, kunskap om rehabilitering, fungerande samverkansformer och medvetenhet 
pekas ut som goda förutsättningar för bra rehabilitering. Det är också viktigt att baspersonal 
når ökad kunskap och förmåga att avgöra när och om rehabiliteringspersonal, till exempel 
sjukgymnast eller arbetsterapeut, bör tillkallas för exempelvis utredning, planering och 
genomförande av rehabiliteringsplan, utprovning av hjälpmedel eller bostadsanpassning. 
Flertalet personalgrupper och chefer vet inte entydigt vad en arbetsterapeut har för 
yrkesansvar.  
 
Baspersonal fyller en viktig funktion avseende motivation och kontinuitet i det vardagliga. 
Baspersonal utför ett uthållighetskrävande arbete och skulle behöva starka, positiva åtgärder 
för att hela tiden lyfta sitt förhållningssätt och ambition mot ett rehabiliterande och 
hoppingivande förhållningssätt. Det skulle vara intressant att särskilt studera vad det är som 
gör att vissa personalgrupper lyckas upprätthålla ett rehabiliterande synsätt medan andra inte 
anser att rehabiliteringsbehov hos ”deras” brukare finns. 
 
Grundläggande rutiner underlättar vardagen för alla människor. Ett bristande rehabiliterande 
synsätt hos baspersonal riskerar ökad passivitet och beroende hos brukare. Om man som 
personal inte aktivt ser till att i alla situationer vägleda brukaren att vara aktiv i sina 
vardagliga aktiviteter och delaktig i stort och smått, så förlorar han/hon snart både 
initiativförmåga, motivation, tilltro till egen kapacitet, rutiner och vanor. Det finns alltid en 
kvarstående risk för reinstitutionalisering i bemannade verksamheter, till exempel 
serviceboende eller dagliga verksamheter. Personer riskerar att stagnera i ett passivt liv 
beroende av personal, utan reella krav, istället för att få vägledning och rehabilitering till ett 
självständigt liv i vardag och samhälle, om inte personalen har ett medvetet förhållningssätt.  
 
Argument som ibland hörs är att ”han/hon har fått det så bra så vi vill inte riskera att allt 
faller om vi sätter igång något nytt nu” eller ”vi tror inte det är så bra att Kalle träffar en ny 
personal som bara finns med under kort tid” eller ”våra brukare behöver ingen 
rehabilitering”. Denna typ av argument framställs troligen av omsorg för individen men kan 
ibland få missriktat beskyddande effekt på bekostnad av utebliven, individuellt planerad, 
rehabilitering. Det kan vara lika viktigt att respektera en individs nöjdhet med tillvaron, som 
att återkommande erbjuda rehabiliteringsinsatser till de individer som vill nå ökad 
självständighet och delaktighet i vardagsliv och samhälle. En och samma person kanske inte 
är redo att delta i planerad rehabilitering just när det erbjuds, men en stående inbjudan och 
uppsökande erbjudande kan förhoppningsvis leda till drivkraft hos enskild individ att så 
småningom ta ett steg framåt mot ökad självständighet. Rätten till långsiktig och 
återkommande rehabilitering på individens villkor borde lagstiftas! 
 
I kommunpsykiatrisk organisation och tradition föredras generalistideal på bekostnad av 
professionalisering och specialisering. När exempelvis tjänster utannonseras påtalas vikten av 
”personlig lämplighet” men sällan vikten av specifik kompetens. Nationell 
psykiatrisamordning har synliggjort behovet av kompetensutveckling och specialisering i 
kommunpsykiatri på samma sätt som i landstingsorganisation, från basnivå till specialistnivå. 
Det är viktigt att verksamheter har personal med olika specialiteter och att dessa tillsammans 
kan bidra till ett helhetsorienterat angreppssätt. Det borde vara lika självklart inom psykiatri 
som det är inom somatisk verksamhet. Särskild rehabiliteringspersonal behövs i 
kommunpsykiatrisk organisation för att kunna arbeta med kontinuerlig rehabilitering, både i 
direkt kontakt med brukare och som stöd till baspersonal. 
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Ett ökat samarbete med biståndsbedömare vore också önskvärt att utveckla ur 
rehabiliteringsperspektiv. En arbetsterapeut kan till exempel bidra till en systematisk 
utredning av förmågenivå i vardagsaktiviteter med hjälp av standardiserade metoder, vilket 
skulle kunna utgöra ett viktigt perspektiv i ett biståndsbeslut rörande nivå, omfattning och typ 
av stödjande och/eller rehabiliterande insatser.  
 
I det direkta mötet med brukaren/individen kan det finnas ett motstånd mot att följa en given 
ram och att använda standardiserade bedömningsinstrument.  Det är därför viktigt att vara 
tydlig i hur och varför de används och i varje unik situation bör mest lämpliga 
bedömningsinstrument väljas. Respekt för brukares uttryckta vilja att avstå är också viktig.  
Fördelen med standardiserade metoder för bedömning är dels att kunna göra mätbara 
uppföljningar hos enskild individ och dels att kunna erbjuda rättvisa insatser till likvärdiga 
problem hos individer oavsett vilken kommun han/hon är bosatt i. Ur hälsoekonomiskt 
perspektiv är det också viktigt för att systematiskt kunna mäta om gjorda insatser haft önskad 
effekt. Vissa standardiserade instrument är normerande, vilket kan anses både som för- och 
nackdel. Även ICF har kritiserats, bland annat för att vara normerande och dessa bör därför 
tillämpas med medvetenhet om vilket syfte användning av ICF respektive 
bedömningsinstrument fyller. Respekt och öppenhet för individuella skillnader, olikheter och 
behov, är viktigt att poängtera. 
 
Ett stort urval av standardiserade bedömningsinstrument finns att tillgå inom arbetsterapi, 
däremot har evidensbaserade interventioner blivit centralt för fortsatt utveckling av 
arbetsterapi. Fortfarande saknas evidens för merparten av interventionerna. Ett sätt att lättare 
kunna studera om arbetsterapeutiska insatser har effekt, är att arbetsterapeuten använder 
standardiserade metoder och genomför sina insatser enligt en bestämd arbetsterapiprocess, 
exempelvis med guidning av OTIPM, och att utgångsläge, mål och åtgärder dokumenteras på 
ett utvärderingsbart sätt. Däremot bör innehållet inte vara samma, utan unikt och avvägt efter 
varje individs behov och önskemål. För att arbetsterapeuter ska kunna arbeta enligt bästa 
tillgängliga evidens är det viktigt att komma ihåg att arbetsterapeuter behöver kontinuerlig 
kompetensutveckling och ett lärande förhållningssätt. 
 
Reflektioner rörande OTIPM i relation till erfarenheter från projektet, är att det saknas en 
ruta som markerar avsluta terapeutisk- och samarbetsrelation, vilket kan vara en nog så svår 
del i processen som att skapa och utveckla den. Vidare fokuserar OTIPM utförande av 
vardagsaktiviteter starkt, vilket riskerar osynliggöra aspekter av delaktighet. Ytterligare en 
reflektion rör vidmakthållandefas. Många rehabiliteringsinsatser har visat sig vara förgäves 
om stöd i vidmakthållandefasen inte ges. Det har visat sig att individen lätt faller tillbaka till 
utgångsläget innan de nya färdigheterna och förmågorna stabiliserats och införlivats i 
vardagslivet. En mer långsiktig uppföljning bör därför möjligen tilläggas även i 
interventionsprocessmodellen. OTIPM har genomgått flera mindre revideringar, varav den 
senaste innebar justerad benämning av vägvalen vid åtgärder. Eventuellt följer fler 
revideringar som kan öka användarvänligheten ytterligare.  
 
Min förhoppning är att vi inom en snar framtid med samhällets resurser kan erbjuda 
kontinuerliga, strukturerade och flexibla rehabiliteringsinsatser till personer med psykiskt 
funktionshinder i en välfungerande vård- och rehabiliteringskedja. 
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Konkreta förslag utifrån erfarenheter i pilotprojekt 
 

- Rehabilitering bör vara en grundläggande, självklar insats i kommunpsykiatrisk 
organisation. 

- Rehabilitering bör baseras på bästa tillgängliga evidens.  
- Kontinuerlig rehabilitering bör erbjudas inte enbart via daglig sysselsättning och 

arbetslinjen, utan tillhandahållas med utgångspunkt i varje enskild individs 
livssituation, önskemål och miljöer, exempelvis hemmiljö, fritidsmiljö. 

- Rehabilitering ska i möjligaste mån ske i reell miljö och reella vardagsgöromål. 
- Arbetsterapi är en viktig resurs i socialpsykiatri och bör förstärkas. 
- Baspersonal och/eller närstående har en viktig roll för att ge brukaren stöd under 

hela processen och framför allt under vidmakthållandefasen, varför det är viktigt 
att de är involverade i processen 

- Former för tydligt informationsutbyte åt båda håll mellan arbetsterapeut och 
baspersonal bör utvecklas 

- Uppföljningsmöten och kontinuerligt informationsutbyte kring enskild deltagare 
fungerar bäst inom en avgränsad arbetsgrupp  

- När baspersonal eller boendestödjare påkallar behov av rehabiliteringspersonal 
bör det formuleras i problemform i stället för förslag på lösningar, då problem 
kan ha många olika lösningar beroende på vad brukaren vill och 
arbetsterapeuten kan föreslå, med utgångspunkt i bästa tillgängliga evidens. En 
givande dialog med öppenhet bör föras för brukarens bästa. Även närstående 
kan vara en viktig resurs vid utredning och planering av rehabilitering. 

- När arbetsterapeut delger information och konsultation till baspersonal, bör det 
tydligt framgå var, när och hur omfattande stöd och guidning de ska ge under 
pågående rehabiliteringsperiod respektive vidmakthållandefas. 

- En rehabiliteringsansvarig chef och/eller medicinskt ansvarig rehabiliterare 
(MAR), med utbildning inom något rehabiliteringsyrke, bör finnas i varje 
kommunpsykiatrisk organisation. En ledare som driver rehabiliteringsområdet; 
lyfter rehabiliteringsfrågor, skapar former för kontinuerlig 
kompetensutveckling, fungerande vägar för kommunikation kring 
rehabärenden, samsyn i rehabiliteringsperspektiv mm, skulle behövas för att 
påskynda den kraftsamling som behövs nu och framöver. 

- Tydlig organisation, medskapande arbetsklimat, kontinuerlig 
kompetensutveckling och upplyftande åtgärder i all personals arbete bör vara 
grundläggande. Exempel på kontinuerligt kompetenshöjande arbetssätt: 

#Återkommande informations- och utbildningsdagar inom det totala nätverket av 
involverade, anpassat till de arbetsuppgifter olika grupper av personal har och de 
behov brukarorganisationer har 
#Lärandeseminarier för alla involverade med olika teman av betydelse för 
samverkan och rehabilitering, ex värdegrund, synsätt, rehabiliteringsmetoder, 
rättstillämpning, bemötande, brukarmedverkan… 
#Teamträffar mellan verksamhetschefer, sjuksköterskor, personliga ombud, 
biståndshandläggare, baspersonal, boendestödjare, arbetsterapeuter med flera 
involverade, som en plats att lära känna varann, sprida kunskap om olika perspektiv 
utifrån olika yrken, kunskapsutbyte och samarbete. Innehållet i teammötena kan 
fokusera enstaka brukarärenden, dialog om arbetssätt, samarbetsformer, 
internutbildningar mellan yrkeskårer. 
#Upprätta tydlig struktur för rehabiliteringsärenden 
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#Former för att relevant forskningsbaserad kunskap förankras hos personal i alla 
led, exempelvis yrkesöverskridande grupper med olika ansvarsområden att hålla sig 
och medarbetare ajour inom 
#Fortlöpande handledning av metoderfaren till involverade 
- Översyn och förtydligande av uppdrag/ansvar mellan rehabpersonal och 

baspersonal/boendestödjare samt mellan rehabpersonal och verksamhetschefer 
bör genomföras. 

- Översyn och förändring av rutiner kring hjälpmedelsförskrivning och -hantering 
behövs. 

- Gemensamma hembesök med biståndshandläggare och arbetsterapeut kan 
underlätta vid första kontakten och underlätta behovsbedömningen. 

- Bra bedömningar och åtgärder av kompetent personal ska göras för rätt insatser. 
- Arbetsterapeutinsatser bör följa en tydlig arbetsterapiprocess. 
- Noggrann dokumentering av utredning/bedömning, orsaksanalys, prioritering, 

utgångsläge, mål, interventioner och resultat bör eftersträvas, ur 
individperspektiv men även som underlag för dokumenterad, beprövad 
erfarenhet. 

- Samverkansvägar mellan landsting och kommun bör vara klargjorda  
 
 
FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN UR NATIONELLT PERSPEKTIV 
 
Inför en fortsatt utveckling av psykiatrisk vård, stöd och rehabilitering krävs omfattande 
förändringar. De förslag som lämnades av Nationell psykiatrisamordning i sitt 
slutbetänkande till regeringen i november 2006 (SOU 2006:100) behöver verkställas 
tillsammans med tydliga riktlinjer för rehabilitering. Några av de förslag som ges i 
slutbetänkandet kan sammanfattas i följande punkter: 

- Förbättra kunskapsläget i stort. Satsa på gemensamma utbildningar och 
samverkan mellan kommun och landsting för att nå större mått av gemensam 
uppfattning och samsyn. Verksamheternas överlappning ska planeras så att de 
som berörs ska få ett så bra liv som möjligt. 

- Förslag om lagstadgad skyldighet för kommun och landsting att göra en 
gemensam individuell planering för varje individ samt lagstadgad skyldighet att 
överenskomma om ansvarsfördelning. 

- Varje kommun och landsting bör ha en gemensam strategi för hur insatser kan 
organiseras lokalt för att tillgodose behov av åtgärder på rätt vård-, stöd- och 
rehabiliteringsnivå. 

- Resurserna ska användas så rationellt och praktiskt som möjligt. 
- Bättre rehabilitering både i ett tidigt och sent skede. 
- Psykiatrifrågor och rehabilitering måste prioriteras högre och hållas ihop som 

ett eget verksamhets- och politikområde. Ansvariga chefer och politiker måste 
efterfråga vilka metoder som används. Strukturer för att införa evidensbaserade 
metoder bör utvecklas i alla kommuner och landsting. 

- Boendeformer med stöd eller särskild service måste fylla högt ställda krav på 
individanpassning och bemannas med personal med hög kompetens både när 
det gäller att ge god och väl avvägd omvårdnad och stöd men framför allt att ta 
till vara den enskildes möjligheter att utveckla sig mot ett mer självständigt liv. 

- Tillgången till hjälpmedel måste bli lika självklar för personer med psykiskt 
funktionshinder som den är för flera andra grupper med funktionshinder. 
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- Arbetslinjen måste framgent ses som central och gälla fullt ut för gruppen. 
Arbetslinjen innebär att aktiva åtgärder ska användas för att enskilda ska 
återkomma till arbete och att anställning alltid går före åtgärd eller bidrag. 
Supported Employment förespråkas. 

- Alla som kan och vill ska erbjudas arbete eller sysselsättning. Deltagande i 
produktion ska innebära någon typ av lön, inte fortsatt bidragstagande. Ny lag 
om aktivitetsstöd föreslås. Daglig sysselsättning föreslås bli en rättighet även till 
personkrets 3. 

 
 
SLUTSATSER 
 
OTIPM bidrar till klientcentrerat förhållningssätt, grundlig utredning och dokumentation och 
ger vägledning i lämplig inriktning på åtgärder.  
 
Det kan konstateras att de brukare som deltagit i rehabiliteringsprocess med arbetsterapeut 
under guidning av OTIPM, nått sina individuella mål i stor utsträckning, trots förhållandevis 
kort rehabiliteringsperiod. Detta projekt synliggör ett antal faktorer av betydelse för 
utveckling av rehabilitering i kommunpsykiatri men troligen är det bara en bråkdel och 
svarar för erfarenheter gjorda i ett litet sammanhang. Insikt om de många faktorer som 
inverkar på möjligheten att skapa goda förutsättningar för rehabilitering i kommunpsykiatri, 
är viktigt både ur statligt och kommunalt perspektiv.  
 
Rehabilitering bör genomsyra samtliga kommunpsykiatriska verksamheter, allt från dagliga 
verksamheter till särskilda boenden, och inte betraktas som en speciell sorts insats som bara 
är aktuell i vissa unika fall. Kommunpsykiatrisk rehabilitering bör baseras på professionella 
insatser med utgångspunkt i bästa tillgängliga evidens. Utbildad rehabiliteringspersonal, 
exempelvis arbetsterapeut och sjukgymnast, bör ha en avgörande roll när rehabplaner 
upprättas, genomförs och följs upp. Utbildad rehabiliteringspersonal bör arbeta i direkt 
kontakt med brukaren och indirekt genom baspersonal. Baspersonal har också en avgörande 
roll för rehabiliteringen och utgör en betydande rehabiliteringsresurs. Baspersonalens 
arbetssätt bör präglas av ett rehabiliterande synsätt. Föra att möjliggöra det krävs en 
medveten struktur för lärande organisation, som upprätthåller en levande och aktuell 
kompetensutveckling, samt resursförstärkning både avseende baspersonal och specialiserad 
rehabiliteringspersonal i alla typer av kommunpsykiatriska verksamheter. Att hitta ett 
framgångsrikt arbetssätt som präglas av rehabiliterande synsätt med tillgång till specialiserad 
rehabiliteringspersonal kräver en genomgående satsning.  
 
Merparten kommunpsykiatriska verksamheter präglas i dagsläget av stödjande och vårdande 
synsätt, vilket också behövs, men det krävs en vaksamhet, alerthet och kompetens hos 
personal om också ett rehabiliterande synsätt ska genomsyra verksamheten.  
 
Vissa boendeformer, dagliga verksamheter och träffpunkter utgör en till viss del konstlad 
miljö som karaktäriseras av en anpassad tillvaro, följsam personal, samvaro med andra 
personer med liknande problem på gott och ont, men inte i så hög grad reella krav, vilket på 
sikt kan försvåra återgång till ett liv utan stöd. Dagliga verksamheter fyller en viktig funktion 
som träffpunkt samt en verksamhet att delta i för de individer som ännu inte, eller kanske 
aldrig, klarar reella aktiviteter i reell miljö men kommuner bör inte nöja sig med att enbart 
bygga upp dagliga verksamheter och boendeformer, utan även se till att hitta former för 
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rehabilitering i direkta situationer, där individen lever eller vill leva sitt liv och finner 
meningsfullt. Den typen av insatser har dokumenterat bäst effekt. 
 
Det har konstaterats att i stort sett samtliga kommuner kan tillhandahålla vissa anpassade 
boendeformer och viss typ av sysselsättning, vanligen i daglig verksamhet/öppen 
verksamhet. Relativt många kommuner har även någon form av arbetsrehabiliterande 
verksamhet och verksamheter för viss sysselsättning. Individanpassade  
rehabiliteringsinsatser som är öppna för hinder i livets alla aktivitetsområden, till exempel 
boende, fritid och personlig omsorg, saknas däremot i stort sett. 
 
En berättigad fråga är om kommuner i landet är beredda att verka för att alla medborgare som 
har rätt till rehabiliteringsplan får en sådan? Är kommuner beredda att tillhandahålla 
rehabiliteringsinsatser som är flexibla och omfattande nog att räcka till specifika behov och 
nivåer på medborgares individuella villkor och i reella situationer/miljöer? 
 
Denna rapport ger ett exempel på modellverksamhet för flexibla, metodiska och 
individbaserade rehabiliteringsinsatser, vilket förhoppningsvis kan inspirera andra 
kommuner. Förhoppningen är att liknande arbetssätt sprids och får gehör i andra intresserade 
kommuner som vill bygga upp eller utveckla rehabilitering i socialpsykiatriska  
verksamheter. 
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BILAGOR                                        
                      Bilaga 1 

 
ATT FASTSTÄLLA UTGÅNGSLÄGE,  MÅL och  UTFALL/RESULTAT 
 
I överensstämmelse med riktlinjer i OTIPM (Fisher, 2006) är det särskilt viktigt att fastställa 
och dokumentera utgångsläge, mål och utfall.  

 
UTGÅNGSLÄGE/BASLINJE  
Utgångsläge och utfall bör dokumenteras enligt samma principer för att kunna jämföras och 
se framsteg. Utgångsläge och utfall bör innehålla en beskrivning av vem, vad och hur i 
relation till aktivitet/utförande av uppgift. 
 
Undvik ord som svårighet och problem, ex  

inte bara ”svårighet att klä sig” – ange hur svårt 
                    inte bara ”för låg toastol” – orsak? 
 
Utförandeanalys: 
Observera minst två, gärna tre utföranden (uppgifter) när det gäller motoriska- och 
processfärdigheter (ex AMPS) och/eller minst två utföranden (uppgifter) när det gäller 
sociala interaktionsfärdigheter (ex BSI) men bedöm dem var för sig. Markera högst tio 
färdigheter/verb som är mest bristande (ta även med positiva saker att förmedla vid 
feedback). Sammanfatta i tre-fyra meningar. För ihop två-tre verb i samma mening, gör 
kluster. 
 
Hur effektivt/skickligt utför individen vardagsgöromålen/uppgifterna? 
 Skattningsområden ex:    Skattningskriterier: 
 - med lätthet   - inga svårigheter 
 - målinriktat   - minimala svårigheter 
 - på säkert sätt  - moderata svårigheter 
 - oberoende, självständigt  - markanta svårigheter 
 - på socialt accepterat sätt 
 
Ex Karins prioriteringar och utgångsläge: 
Vid intervju utifrån COPM, framkom att Karin upplever betydande problem med att  
- städa lägenheten (skattar utförande till 2, tillfredsställelse 3, betydelse 9) 
- sortera tvätt (skattar utförande till 4, tillfredsställelse 5 och betydelse 7)   
- prata med expediter tex när hon behöver handla matvaror (skattar utförandet till 3, 
tillfredsställelse 1 och betydelse 10) och att  
- låna böcker på bibliotek (skattar utförande till 4, tillfredsställelse 2 och betydelse 8). 
 
Utgångsläge: 
Baserat på sin egen prioritering observerades Karin när hon utförde två uppgifter i hemmet.  
Dammsuga vardagsrumsgolvet: Karin visade markant ökad ansträngning och betydande 
ineffektivitet; dammsög ostrukturerat, glömde stora ytor och behövde verbala uppmaningar 
för att slutföra uppgift. 
Sortera tvätt: Karin uttryckte osäkerhet kring hur kläderna skall sorteras och hur man avgör 
om de är så smutsiga att de behöver tvättas. Hon sökte kläder i hela lägenheten och kom av 
sig flera gånger. Tittade efter tvättråd på etikett men la dem i osystematiska högar. Visade 
moderata svårigheter i uppgiften. 
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Karin valde även två sociala situationer som hon upplever svåra och besvärande. 
Handla varor över manuell disk: Karins sociala interaktion med expediten var moderat 
ineffektiv. Hon visade tveksamhet i att våga gå fram till disken och inleda samtal. Hon vände 
sig bort under pågående samtal och sände inte fullständiga budskap. Visade även begränsad 
förmåga att anpassa beteende när expediten frågade om. Svarade inte på frågor och använde 
bara korta, lösryckta budskap. 
Låna böcker på bibliotek: Karin visade moderata svårigheter och genomförde uppgiften på 
ett trevande sätt. Ställde sig långt från disken och pratade mycket snabbt och korthugget. Tog 
inte ögonkontakt. 
 
 
FORMULERA MÅL 
Ett mål är en beskrivning av vad man vill ha uppnått efter en viss tid, en mental föreställning 
som uttrycks i ord för att få klarhet i vad som skall uppnås. Målet blir ett riktmärke att sträva 
efter under resans/interventionernas/inlärningsperiodens gång. För att kunna avgöra om ett 
mål är uppnått, måste det formuleras konkret, utvärderingsbart och tidsbestämt. 
 
Fyra delar ska ingå: 

- vem: klientens namn 
- vad: utförande (del av aktivitet eller hel aktivitet/uppgift) 
- hur: förutsättningar, anpassningar, kvalitetsaspekter (ex på ett säkert sätt, utan 

märkbar ansträngning, grad av assistens/självständighet, på ett socialt accepterat 
sätt, uttryckt tillfredsställelse) 
ex  efter fyra veckor ska jag (Annika) självständigt kunna följa ett recept i enkel 
kokbok  
ex  inom två veckor ska jag (Sara) självständigt och på ett effektivt sätt kunna 
förbereda och ta fram det material som behövs för att så fröer 

- när: när ska vad observeras för att se om målet har uppnåtts  
ex  inom en månad ska jag (Robert) kunna åka lokalbuss självständigt 9 gånger 
av 10 

 
Ex Karins mål  
Karin väljer att avvakta med sortering av tvätt och prioritera de andra. 
1: Inom 2 mån ska jag (Karin) klara att dammsuga vardagsrumsgolvet självständigt och 
strukturerat och endast visa minimalt ökad ansträngning och minimal ineffektivitet. 
2: Inom 6 mån ska jag (Karin) självständigt och målinriktat kunna interagera med expedit i 
butik/bibliotek genom att sända tydliga budskap, ta ögonkontakt, besvara frågor adekvat och 
stå vänd mot expedit under pågående interaktion. 
 
 
UTFALL/RESULTAT 
För att utvärdera effekt av interventioner utvärderas främst om målen uppnåtts men det är 
även möjligt att använda samma bedömningsinstrument som tidigare. Vid COPM behöver då 
bara den/de prioriterade uppgifterna följas upp. Vid AMPS och BSI kan annan aktivitet 
observeras vid utvärderingstillfället än vid datainsamlingstillfället eftersom flerfacetterad 
Rasch-analys justerar svårighetsgraden och ger ett värde som kan jämföras. 
 
Utfall…. 
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                     Bilaga 2 
 
INSTRUMENT 
Nedan följer en beskrivning av de instrument som har använts i projektet: 
 
Assessment of motor- and process skills (AMPS)(Fisher, 2003) och Bedömning av social 
interaktion (BSI-II)(Fisher & Lindström, 2006) används för att studera kvalitén i utförande 
av aktivitet. BSI-II är en vidareutveckling av BSI (Englund, Bernspång & Fisher, 1995). 
Dessa instrument har utvecklats, och analyseras i varje enskilt fall, med hjälp av fler-
facetterad Rasch-analys (Bond & Fox, 2001). Tillfredsställelse med aktivitet mäts via 
Satisfaction of Daily Occupations (SDO) (Eklund, 2004). I vilken utsträckning aktiviteter 
utförs självständigt mäts med ADL-taxonomi (Törnqvist & Sonn,1994) i en utökad version 
med femgradig skala (Hariz, Lindberg, Hariz & Bergenheim, 2002). För att mäta 
självskattade symptom används symptomskala SCL-90 (Fridell, Cesarec, Johanssson & 
Thorsen, 2002). Delaktighet studeras med hjälp av Egenbedömning av delaktighet enligt ICF 
(Granlund, Haglund, Lewin & Sandlund, 2005). 
 
Data samlas in vid hembesök eller i miljö som undersökningspersonen själv valt. 
Projektanställd arbetsterapeut administrerar observationer med AMPS, BSI och ADL-
taxonomi, vilka även har en direkt nytta i den kliniska tillämpningen av OTIPM under 
kartläggningsfasen och vid förståelse av orsaker till aktivitetshinder. Måluppfyllelse  mäts 
med hjälp av Goal Attainment Scaling (GAS) (Kiresuk & Sherman, 1968). Övriga 
instrument; SDO, SCL-90 och Egenbedömning av delaktighet enligt ICF, administreras av 
projektledare. Med tanke på risken att undersökningspersoner ev känner beroendeförhållande 
till behandlande projektanställd arbetsterapeut och möjligen vill framstå så bra som möjligt 
vid bedömningsinstrument med självskattande karaktär, administreras dessa av projektledare 
för att undvika den risken.  
 
Inför val av, och användning av, lämpliga och stabila bedömningsinstrument har grundliga 
avvägningar gjorts, dels utifrån omfattning, tid och engagemang som krävs av 
undersökningspersonen, dels utifrån dess tillämplighet för att fånga det som avses samt 
utifrån vetenskapliga studier av validitet och reliabilitet. Bedömningsinstrumenten 
administreras i hemmiljö, eller i annan av undersökningspersonen vald miljö, varvid trygghet 
och så normala aktivitetsutföranden som möjligt eftersträvas.  
  
 
REFERENSER INSTRUMENT 
 
Bond, T.G. & Fox, C.M. (2001). Applying the Rasch model: Fundamental measurement in the human sciences. 
Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 
 
Eklund, M. (2004). Satisfaction with Daily Occupations – a tool for client evaluation in mental health care. 
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 11, 136-142. 
 
Englund, B., Bernspång, B. & Fisher, A.G. (1995). Development of an instrument for assessment of social 
interaction skills in occupational therapy. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 2, 17-23. 
 
Fisher, A.G. (2002). A Model for Planning and Implementing Top-down, Client-centered, and Occupation-
based Occupational Therapy Interventions. (Umeå Universitet, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, 
arbetsterapi, 901 87 UMEÅ). 
                   
Fisher, A.G. (2003). Assessment of Motor and Process Skills. Vol 2: User Manual (5th ed.) Fort Collins, CO: 
Three Star Press. 
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Fisher, A.G. & Lindström, M. (2006). Bedömning av sociala interaktioner – Manual för BSI-II . (Umeå 
Universitet, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, arbetsterapi, 901 87 UMEÅ). 
 
Fridell, M., Cesarec, Z., Johansson, M. & Malling Thorsen, S. (2002). SCL-90. Svensk normering, 
standardisering och validering av symptomskalan. Statatens Institutionsstyrelse SiS, Rapport nr 4/2002. 
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Hariz, G-M., Lindberg, M., Hariz, M.I. & Bergenheim, T. (2002). Does the ADL Part of the Unified 
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Deep Brain Stimulation. Movement Disorders, 18, (4), 373-381. 
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mental health programs. Community Mental Health Journal, 4, 443-453. 
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of Occupational Therapy, 1,  69-76. 
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Schema 
 

OTIPM - ARBETSTERAPI  INOM PSYKIATRI 
 

Dag 1 9.15-12.00 Några ord om Psykiatrireformen 
   Genomgång av hela OTIPM 
   Diskutera:   - hur presentera arbetsterapi? 
              - hur etablera terapeutisk samarbetsrelation? 

- vad har effekt i arbetsterapi? 
  13.00-16.00 Begreppsförklaringar och principer i OTIPM 
   De tio dimensionerna 
   Övning:  - intervju kring de tio dimensionerna 

(OCAIRS, OPHI-II, aktivitetsmatris, 
rollchecklista, intressechecklista) 

           
Dag 2 9.15-12.00 Identifiera självskattade styrkor och svagheter med  
  utförandet av uppgift 

    Övning:   - COPM, ADL-taxonomi, Min Mening 
13.00-16.00 Observera brukarens utförande av uppgift och genomföra 

utförandeanalys 
Övning:   - BSI (observation sociala 

interaktionsfärdigheter) 
 
Dag 3 9.15-12.00 Fastställa utgångsläge/baslinje 

Klargöra eller uttolka anledning 
  13.00-16.00 Formulera mål 

Övning:  - Träna på formuleringar av utgångsläge, mål 
och utfall 

 
Dag 4 9.15-12.00 Interventions-/åtgärdsplan och vägval 
   Viktiga principer vid intervention 
   Referensram 
   Kognitiva hjälpmedel 
  13.00-16.00 Rehabilitering  
   ICF 
   Förändringsprocesser 
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Informationsblad till intresserade deltagare i projektet 

Vardagslivets Rehabilitering 
 

Du har säkert vissa saker som du vill uppnå. En del av dessa ligger lite framåt i 
tiden, andra mer närliggande. 
 
Du har nu möjlighet att under en period (upp till ett års tid) delta i rehabilitering i 
din hem- eller närmiljö. Du kan då få extra stöd att utvecklas i ditt vardagsliv. En 
arbetsterapeut kan komma hem till dig och samtala om vad du upplever viktigt 
men svårt i vardagen. Du bestämmer själv vad du skulle vilja förändra eller bli 
mer handlingskraftig i. Tillsammans planerar ni sedan hur din 
rehabiliteringsperiod kan läggas upp för att du ska nå ditt önskade mål. 
 
Vad som är ett bra liv för dig kan bara du avgöra. Här nedan finns exempel på 
områden som rehabiliteringen kan handla om, men det kan också vara andra 
områden som du väljer: 
 

- hitta och komma igång med stimulerande fritidsaktivitet 
- förbättra rutiner inom något vardagsgöromål i hemmet (ex laga mat, 

städa, tvätta, handla och liknande) 
- arbeta med hur man får bra kontakt med andra människor 
- arbeta med hur man får bra ordning på sin ekonomi 
- påbörja arbetsrehabilitering 

 
Du träffar en arbetsterapeut vid ett antal tillfällen. Genom aktivitet tränar du på 
att uppnå de mål du önskar. Andra personer i ditt liv kan vara ett bra stöd under 
tiden, tex någon närstående, boendestödjare, vårdare, personligt ombud eller 
annan viktig person för dig.  
 
Deltagandet är kostnadsfritt och du kan när som helst avbryta om det inte känns 
bra. 
 
Låter det intressant? Vill du vara med eller undrar du över något? Prata då med 
någon i din närhet (tex närstående eller personal), ring själv eller mejla:    
 
Maria Lindström      eller        Inga-Britt Sjörling                   
Projektledare    Arbetsterapeut  
090-786 9869     070-1919 561 
maria.lindstrom@occupther.umu.se                             inga-britt.sjorling@ornskoldsvik.se 
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Bästa kollegor, 
 
Jag heter Inga-Britt Sjörling och är sedan april månad anställd som arbetsterapeut i kommunpsykiatri 
för att kunna samarbeta med er kring enskilda individer i avgränsade rehabiliteringsperioder. 
Avgränsningen består i brukarens prioritering av mål. Tanken är att vi tillsammans ska guida brukaren 
till att nå ett specifikt mål i någon vardagsaktivitet under en period av några månader.  
 
Som arbetsterapeut kan jag hjälpa till att göra en utredning/kartläggning av 

- vad brukaren vill  
- vad brukaren har för resurser och färdigheter när han/hon utför vardagsgöromål 
- vad brukaren har för hinder när han/hon skall utföra vardagsgöromål. 

 
Därefter görs en analys om orsaken till brukarens hinder eller begränsningar i aktivitetsutförandet, 
varför han/hon inte utför den aktivitet hon skulle vilja utföra. När jag har fastställt ett utgångsläge och 
kommit fram till orsaken till aktivitetshindret – planerar jag ett åtgärdsprogram, dvs träningsprogram 
som är individuellt anpassat. 
 
Både under utredningstiden (brukar ta några tillfällen) och under träningstiden enligt 
åtgärdsprogrammet, vill jag gärna att vi samarbetar och hjälps åt – ju bättre vi kan samarbeta ju 
större blir möjligheten att få ett bra resultat. 
 
Jag kan vanligtvis träffa brukaren en till två gånger per vecka. Däremellan vill jag gärna också ha 
möjlighet att samråda med er med jämna mellanrum. Jag vill också att ni stöttar brukaren under 
rehabiliteringstiden att nå sitt mål.  Det kan vara tex: 

- att påminna, ev hjälpa honom, så han är klar och redo, förberedd då vi skall mötas 
- att vi använder samma strategier och liknande 

 
Träningen/inlärningstillfällena görs i den miljö och i de vardagsaktiviteter där brukaren har en önskan 
att bli duktigare i, att fungera bättre i. Jag åker alltså ut och träffar deltagaren i den miljö där han/hon 
vill. Det kan vara i hemmet eller någon annanstans. 
 
Vad jag tycker är positivt är om denna rehabiliteringsinsats kan integreras i brukarens 
utvecklingsplan. En rehabiliteringsperiod kan medföra en viss del merarbete för er men ska 
förhoppningsvis i slutändan leda till en mer självständig brukare. 
 
När mina insatser avslutas är det särskilt viktigt att det finns personal i närheten av brukaren som kan 
stötta honom/henne att bibehålla sina nyvunna färdigheter. Det är därför så viktigt med samarbete 
hela vägen. Jag tycker det funkar bäst om det är ett fåtal baspersonal involverade, tex den/de som är 
kontaktperson. 
 
Under projekttiden har vi begränsat målgruppen till personer med psykosrelaterat psykiskt 
funktionshinder som bor i eget boende med stöd. ”Psykosrelaterat” innebär att personen haft eller har 
erfarenhet av psykos. Grunddiagnosen är inte avgörande men psykoser kan tex förekomma vid 
schizofreni eller svår form av bipolär (manodepressiv) sjukdom, borderline, djup depression eller 
annat. 
 
Kontakta mig om du/ni har någon ni tror skulle vara motiverad att prova en rehabiliteringsperiod. 
Vi kallar projektet ”Vardagslivets rehabilitering”. Lämna gärna ut den gula broschyren till brukare som 
kan tänkas vara eller bli intresserade. 
 
 
Hälsningar 
Inga-Britt Sjörling 
Tel: 070-1919561  
Meiljadress: inga-britt.sjorling@ornskoldsvik.se  



 

 

 

45

 
                      Bilaga 6 
 
Hej! 
Detta riktar sig till dej som har erfarenhet av psykos.  
 
Psykos kan drabba vem som helst, till exempel i samband med total sömnbrist, livskris eller 
vid sjukdomar som Schizofreni, svåra maniska eller depressiva tillstånd eller andra 
sjukdomstillstånd.  
 
Konsekvenserna av psykos kan ibland bli mer eller mindre långvariga psykiska  
funktionshinder. Det kan ge svårighet att klara de uppgifter eller göromål man egentligen 
skulle vilja klara i vardagslivet och ibland ge en känsla av minskad delaktighet i samhället. 
 
Om du har något i din vardag som du under en kort period skulle vilja ha professionellt stöd 
att komma tillrätta med, anmäl dig då till ”Vardagslivets rehabilitering”. Det är ett projekt 
som fått pengar till att prova en ny rehabiliteringsmodell i Örnsköldsviks kommun. 
Rehabiliteringsmodellen utgår helt och hållet från dina önskemål och behov men du kan få 
guidning av en arbetsterapeut med utredning, tips och träning för att komma tillrätta med det 
du helst vill. Deltagandet är kostnadsfritt. Läs mer i bifogad folder. 
 
Tiden är begränsad och vi ber dig därför höra av dig så snart du funderat och är intresserad. 
Du kan när som helst avbryta om det inte känns bra. 
 
Svara gärna genom att fylla i nedanstående och skicka det till: 
 
Inga-Britt Sjörling 
Projektet ”Vardagslivets rehabilitering” 
SocialDagRehab 
Fabriksgatan 25 
891 33 Örnsköldsvik 
 
 
____    Ja, jag vill gärna vara med. 
 
____   Jag vill att du ringer och informerar mer. 
 
 
Mitt namn är: ________________________________ 
 
Adress: _____________________________________ 
 
Telefon: ____________________________________ 
 
 
Det går även bra att ringa eller skicka mail – mailadress och telefonnummer står på  
folderns baksida. 
 
Med vänliga hälsningar  
Inga-Britt Sjörling, arbetsterapeut 
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PROCESSGUIDE – 
ARBETSTERAPIPROCESSEN I KONKRET BESKRIVNING 

 
Steg i processen  Exempel på innehåll 
 
Skapa samarbetsrelation 
Hälsa   ”Hej, jag heter… 

Roligt att du har tagit ett första steg till att 
träffas…” 

Berätta om projektet                             ”Det här är ett rehabiliteringsprojekt som 
kallas ”Vardagslivets rehabilitering”. Vi har 
fått projektpengar för att kunna erbjuda en 
kostnadsfri period av individuell rehabilitering. 
Projekttiden är 1 år: mars -06 tom mars-07, så 
det är …mån kvar.”  

Berätta om arbetsterapi  ”Rehabiliteringen utgår från dig, med mig som  
vägledare och med stöd från den personal du 
har sedan tidigare el med stöd av någon 
närstående. Jag är arbetsterapeut och som 
arbetsterapeut har vi fokus på vardagsgöromål.  
Vad vet du om arbetsterapi sedan tidigare?.... 
Arbetsterapi handlar om att återfå förmåga, 
eller lära sig nya sätt, att utföra 
vardagsgöromål som man gärna vill kunna 
klara självständigt. Det är du själv som 
bestämmer vad som känns viktigast och mest 
meningsfullt att jobba med just nu. Vi inleder 
genom en lära-känna-period med kartläggning. 
Det leder fram till din målformulering och 
sedan planeras täta inlärningstillfällen så att du 
så småningom når målet.” 

 
Inge hopp ”Det är jättebra att du har tagit första steget 

och funderar på/har bestämt dig för att delta i 
projektet. Tanken är alltså att du ska få välja 
ett område som du skulle vilja klara bättre och 
så jobbar vi gemensamt mot det. När 
rehabiliteringsperioden är slut ska du 
förhoppningsvis klara det, alltså ha nått målet. 
Det kan ta lite olika lång tid men min 
erfarenhet är att det brukar gå bra om man tar 
det steg för steg. Rehabilitering handlar om att 
få hjälp att ta små steg framåt med viss 
utmaning för att så småningom klara det man 
prioriterat självständigt.” 
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Utredning/info ”Mer konkret så innebär en 

rehabiliteringsperiod att de första träffarna 
ägnas åt att jag vill veta vem du är och vad 
som är viktigt för dig i dina vardagsaktiviteter. 
Vi kommer att prata om olika saker och jag 
vill också gärna att du visar mig hur du brukar 
göra i ett par aktiviteter som du upplever svåra. 
Sedan planerar vi tillsammans hur du bäst ska 
nå målet, dvs det du vill klara bättre i din 
vardag.” 

 
Utred 
klientens utförandesammanhang Intervju med deltagaren (och/eller andra ex 

närstående/baspersonal) och andra 
professioner. 
Använd ex: fri intervju kring de tio 
dimensionerna, Occupational Performance 
History Interview (OPHI-II), OCAIRS-S, 
rollchecklista, intressechecklista, social 
nätverkskarta, DOA eller annat motsvarande. 
Ta del av befintlig dokumentation, ex journaler 
från arbetsterapeut eller från andra 
professioner.  

Utred 
klientens självskattade styrkor och                                                       
svagheter vid utförande av uppgifter Intervju med deltagaren (och/eller andra ex. 

närstående/baspersonal). 
Använd ex: 
Canadian Occupational Performance Measure 
(COPM) 
Min mening 
ADL-taxonomin (självskattning) 

Utred 
prioritering Utgå från ovanstående (vilket inkluderar 

prioritering) och beskriv vilka uppgifter som 
deltagaren prioriterar med syfte på intervention 

                          Utred/ 
observera utförande av uppgifter och  
beskriv utgångsläge Be deltagaren visa hur han/hon brukar utföra 

prioriterade uppgifter alt andra meningsfulla 
uppgifter med lagom utmaning. Observation 
av utförandet i de aktiviteter där problem 
upplevs av deltagaren (och/eller andra ex 
närstående/baspersonal). 

    Använd ex: 
AMPS, BSI-II, ESI, ACIS alt observation 
utifrån verb i MoHO eller OTIPM. 
Använd begrepp för utförandeanalys från den 
metod som valts ovan och gör en bedömning  
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av effektivitet, svårighet, beroende och 
säkerhet. 
Återkoppla en sammanfattning av 
aktivitetsutförandet till deltagaren (och/eller 
andra ex anhöriga/närstående). 
Definiera och dokumentera utgångsläget. 

Utred/ 
analysera orsaken  Klarlägg och tolka möjliga underliggande 

orsaker till problem i aktivitetsutförande 
och/eller delaktighet. Orsakerna kan återfinnas 
i de tio dimensionerna: den fysiska miljön, den 
sociala miljön och/eller personen. Alt kan 
MoHO eller CMOP användas som 
analysmodell för att förstå sambanden mellan 
komponenterna. 
Vid behov, genomför kompletterande 
utredningar och/eller ta del av utredningar av 
andra medlemmar i teamet. 
Gör en sammanfattande beskrivning av troliga 
orsaker. 

 
Formulera mål Målet formuleras tillsammans med deltagaren 

(och/eller andra ex närstående/baspersonal) 
angående de aktiviteter som definierats som 
problem och prioriterats.  
Målet ska vara tidsbegränsat och 
utvärderingsbart. 
Dokumentera mål. 

 
Planera och genomför intervention Bästa tillgängliga evidens är vägledande. 

Deltagaren (och/eller andra ex 
närstående/baspersonal) delges en beskrivning 
av olika alternativ för intervention.  
Välj mellan: 
¤ Modeller för kompensation med följande 
alternativa interventioner: 
- prova ut hjälpmedel 
- lära ut alternativa eller kompensatoriska 
strategier 
- förändra fysisk miljö 
- förändra social miljö 

 
¤ Pedagogiska modeller: 
- gruppundervisning 

 
¤ Modeller för aktivitetsträning: 
- återställa eller förvärva lämpliga strategier 
för aktivitetsutförande (utföra på samma sätt 
som tidigare eller som människor vanligtvis 
gör) Intervention sker företrädesvis direkt i 
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aktivitet med gradering av utmaning i 
aktivitetens svårighetsgrad/ komplexitet. 

 
¤ Modeller för funktionsträning: 
- Återfå eller utveckla kroppsfunktioner. 
Fokus för intervention ligger på 
funktionsnedsättningar som begränsar 
aktivitetsutförandet. Även här anges mål i 
aktivitetsutförande. 

 
Välj interventioner i samråd med deltagaren 
(och/eller andra ex närstående/baspersonal) 
och utarbeta en plan för genomförande. 

 
Vid genomförande: Ge möjlighet till täta 
inlärningstillfällen och avväg var och när 
träningen bör äga rum. Välj inlärningsteknik 
utifrån deltagarens förutsättningar och utifrån 
vad som ska läras in samt ge lämplig feedback 
under träningen. Vid inlärning, ange behovet 
av insatser från andra, ex närstående, 
baspersonal och informera löpande om 
framsteg/förändringar. 

 
             Utvärdera utfall/resultat  Efter genomförd åtgärdsperiod görs en 

utvärdering. Gör ny observation av deltagarens 
utförande och beskriv nuläget. Observera 
utförandet i de aktiviteter där mål formulerats, 
alt i aktiviteter med lagom utmaning som 
deltagaren upplever meningsfulla och 
behövda. Använd samma principer som vid 
beskrivning av utgångsläge. 

  Återkoppla till deltagaren (och/eller 
närstående/baspersonal). Jämför utgångsläget 
med nuläget. Bestäm i vilken utsträckning 
målet är uppnått. 

                          Bestäm ev fortsatta åtgärder  Vid behov av fortsatt arbetsterapi, resonera om 
behov av justering av mål alt nya mål, 
justering av interventioner eller behov av 
kompletterande utredning. 
Vid behov av ytterligare arbetsterapi hos annan 
vårdgivare skall samverkan ske för att 
åstadkomma kontinuitet för deltagaren. 
Vid behov av andra åtgärder av annan 
yrkeskategori skall samverkan ske på liknande 
sätt.  
Vid behov av stöd under vidmakthållandefas, 
skall information ges till berörda (ex  
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närstående/ baspersonal) om föreslagna 
strategier. 

 
Avsluta Planera och förbered avslut. Gör en skriftlig 

och muntlig sammanfattning i form av 
utskrivningsplan. 
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Exempelbeskrivning Jenny (fingerad deltagare)   
 
En kvinna med psykosrelaterat psykiskt funktionshinder (bipolär sjukdom med 
återkommande psykoser) - arbetsprocess enligt OTIPM 
 
UTVECKLA TERAPEUTISKA RELATIONER OCH SAMARBETSRELATIONER: 
Arbetsterapeuten bestämmer träff med Jenny i hennes bostad, tillsammans med särbon Karl. 
En avgränsad tid bokas och syftet med första träffen är att berätta om arbetsterapi och sättet 
att gå tillväga och att lära känna varandra lite (utveckling av terapeutisk relation pågår under 
hela processen). 
 
FASTSTÄLLA DET UTFÖRANDESAMMANHANG DÄR KLIENTEN ÄR I CENTRUM: 
 
Miljödimensionen: Personer som finns runt Jenny är hennes särbo Karl, de vuxna barnen 
Frida och Edvin, vänner och vårdpersonal. Jenny bor i ett mindre, öppet och ljust hus. Huset 
är stökigt och oorganiserat, men hon vistas ofta i sin särbos hus som är större, luftigare och 
prydligare. Husen ligger på landsbygden och är belägna i närheten av varandra (1 km 
mellan). 
 
Rolldimensionen: Jenny är mamma, dotter, syster, särbo, vän, vårdtagare, hundägare och 
frilansjournalist med sporadiska uppdrag. Jenny förväntas göra ett bra arbete i sina uppdrag. 
Vill gärna arbeta mer men klarar inte det i den utsträckning hon skulle vilja. Klarar inte heller 
av att leva upp till modersrollen. 
 
Motivationsdimensionen: Det som starkast motiverar Jenny är att hon vill skriva en bok om 
sin sjukdom, hon har även en önskan om att kunna leva ett så ”normalt” liv som möjligt. 
Jenny tycker även om att umgås med vänner, laga mat och simma. Jenny vill under sina 
depressioner känna att hon även då kan vara produktiv. Hon skulle gärna vilja kunna resa till 
sina barn utan att riskera att något allvarligt inträffar. Vid depressioner finns det inget som 
ger Jenny mening. Vid maniska tillstånd drivs hon av att förändra världen genom att 
exempelvis ge bort pengar och kontakta myndighetspersoner. 
 
Uppgiftsdimensionen: Jenny arbetar strövis som frilansjournalist med korta uppdrag. Skoven 
gör det omöjligt att arbeta under vissa perioder, därför svårt med större uppdrag. De enda 
uppgifter hon utför regelbundet oavsett mående, är att gå ut med hunden och att hämta 
posten. I mellanlägen sköter hon enklare underhåll av huset, ytstädning, tvätt, matlagning och 
hygien, men samtliga med oregelbundna vanor. Tar promenader i naturen som avkoppling, 
ibland med stavar.  
 
Kulturella dimensionen: Uppvuxen i medelklassfamilj. Familjen bodde i Danmark under 
några barndomsår. Omgivningen uppmärksammar inte hennes alkoholvanor eftersom det 
ingått naturligt i familjens kultur. Känner sig rotlös men trivs på landet med den avslappnade 
inställningen. 
 
Sociala dimensionen: Har stort socialt nätverk, vilka hon håller tät kontakt med under 
maniska perioder. Jenny upprätthåller kontakten med ständig telefonkontakt. Har även lätt att 
skapa nya kontakter. Har begränsad kontakt med barnen och systern. Under depressionsfasen 
har hon vanligtvis bara Karl som social kontakt. 



 

 

 

52

           (Bilaga 8:2) 
Institutionella dimensionen: Ojämn inkomst utifrån fullföljda uppdrag. Jenny får inget 
varaktigt ekonomiskt stöd för sin sjukdom. Det vanliga är att hon måste tvångsomhändertas 
enligt LPT, innan hon får sjukskrivning. Svårt få intyg ibland på grund av sin förmåga att 
manipulera. Är beroende av sambon ekonomiskt. ”Strör” pengar omkring sig under maniska 
skov. Karl har inget förtroende för sjukvården men ser det som nödvändigt med 
återkommande tvångsinläggningar på grund av Jennys svåra skov. Ingen av dem upplever att 
de får någon långsiktig hjälp.  
 
Kroppsfunktionsdimensionen: Ingen fysisk funktionsnedsättning förutom nedsatt 
leverfunktion på grund av alkohol och mediciner. Jennys kognitiva och sociala kapacitet är 
nedsatt. Hon har svårt med koncentration, minne och perception. Hon känner sig otrygg i sin 
situation eftersom hon inte vet när hon ska hamna i depression eller mani. Stresskänslig. 
 
Tidsdimensionen: Är 54 år. Under större delen av sitt liv har hon arbetat som 
frilansjournalist, vilket hon även hoppas kunna fortsätta med i framtiden. Har begränsad 
förmåga att föreställa sig och beskriva framtidsplaner. Upplever att livet inte utvecklas, 
”sitter fast”. Har inga problem med tidsuppfattning avseende klocktid. 
 
Adaptionsdimensionen: Regredierar under maniska perioder. Har sjukdomsinsikt i tidiga 
stadier av sina maniska skov och kan oftast omhändertas. Har lärt sig känna igen tidiga 
symptom, ofta sker det med hjälp av Karl. Skapar förändring genom att gå med på 
tvångsvård men manipulerar ibland för att slippa. 
 
IDENTIFIERA SJÄLVSKATTADE STYRKOR OCH SVAGHETER MED 
UTFÖRANDET AV UPPGIFT: 
 
Via intervju enligt COPM berättar Jenny att hon anser sig vara duktig på att skriva. Hon 
upplever sig kreativ och konstnärlig. Hon anser sig vara en bra särbo och kock. Jennys 
självupplevda svagheter är att hon är oorganiserad och ostrukturerad i alla uppgifter. Hon 
uttrycker besvikelse över att hon under sina depressioner inte kan utföra aktiviteter som att 
skriva och sköta huset. Med hjälp av COPM prioriterar hon de uppgifter som är viktigast men 
svårast att klara av som  
1. hantera ekonomi (skattar utförande till 2, tillfredsställelse 1, betydelse 10) (skala1-10)  
2. städa huset systematiskt (skattar utförande till 3, tillfredsställelse 3, betydelse 8) 
3. fixa och utföra jobbuppdrag (skattar utförande till 6, tillfredsställelse 4, betydelse 10)  
 
Jenny och arbetsterapeuten kommer gemensamt överens om att börja med den första 
prioriteringen och avvakta med den andra och tredje, tills målet för det första problemet är 
uppnått. (Vore även möjligt att jobba med alla tre problemområden parallellt.) 
 
IDENTIFIERA RESURSER OCH BEGRÄNSNINGAR I DET 
UTFÖRANDESAMMANHANG (10 dim.) DÄR KLIENTEN ÄR I CENTRUM: 
 
När det gäller hantera ekonomi är resurserna i utförandesammanhang följande: Bra stöd av 
Karl med pådrivning att klara ekonomin själv men med ekonomiskt stöd om nödvändigt. 
Utifrån rollförväntningar positiva drivkrafter; omgivningen förväntar sig ”vuxenkapacitet och 
ansvar”. Jenny är i grunden företagsam, aktiv och kreativ. Hon har ett stort intresse och 
motivation i sitt arbete. Vill klara sig ekonomiskt självständigt av sitt yrke och med balans i 
ekonomin över tid. Hög intellektuell nivå. Har en modern livsstil med kapacitet att använda 
ex Internetbank o dyl. Begränsningar i utförandesammanhang: Livsstilen med alkohol,  
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resor, höga tfn-räkningar, ekonomiskt bistånd till utsatta mfl, utgör en begränsning. 
Handlingsförlamningen under hennes depressioner och gränslösheten under maniska skov 
hindrar henne från att utföra strukturerade, meningsfulla aktiviteter som att hantera ekonomi 
på ett kontrollerat sätt. Bristande rutiner. Socialförsäkringssystemet är inte så flexibelt att det 
passar hennes förutsättningar. Ojämnt fungerande copingstrategier. Har svårt att ta till sig 
feedback. Lever för dagen, enligt egen utsago. 
 
PRIORITERA OCH OBSERVERA KLIENTENS UTFÖRANDE AV UPPGIFT OCH 
GENOMFÖRA UTFÖRANDEANALYS: 
 
Arbetsterapeuten ber att Jenny ska visa hur hon brukar göra i ett par uppgifter, som hon ändå 
tänker göra, och som hon upplever är lite svåra att klara. Hon föreslås fem alternativa 
uppgifter med lämplig utmaning som ingår i AMPS och väljer då att handla matvaror och att 
rengöra badrummet. Innan genomförandet beskriver hon vad hon skall handla och vad hon 
skall betala med (kontanter) respektive vad hon skall rengöra och med vad (rengöringsmedel, 
redskap). 
 
Handla matvaror: Begränsad respektive allvarligt nedsatt förmåga (2:or och 1:or i AMPS) 
uppvisades vid följande processfärdigheter: i vilken ordning hon sökte och samlade ihop 
varor, vad hon skulle välja, att lägga märke till, arbeta målinriktat och fokuserat. Hon 
handlade betydligt fler varor än uttalat och kontanterna räckte inte, betalade då med 
kreditkort. Kreditkortet blev liggande vid kassan och kassörskan fick säga till. 
 
Rengöring av badrum: Begränsad respektive allvarligt nedsatt förmåga (2:or och 1:or i 
AMPS) uppvisades vid följande motoriska färdigheter: placerade sig långt ifrån vilket 
försvårade genomförandet, stel vid böjning av kroppen, stötte i och bar endast en sak åt 
gången. Processmässigt använde hon redskap på ett ologiskt sätt, varierade tempo vilket 
inverkade på slutresultatet, inledde inte vissa moment utan hoppade över avgörande delar, 
arbetade oorganiserat, la inte märke till kvarvarande smuts och anpassade inte beteende. 
 
DEFINIERA / BESKRIVA HANDLINGAR AV UTFÖRANDET SOM KLIENTEN GÖR 
OCH INTE GÖR EFFEKTIVT: 
 
Utgångsläge/baslinje: 
1. Jenny handlade matvaror med uttalad ineffektivitet; uppvisade markanta svårigheter med 
att organisera tid, rum och föremål; söka, samla ihop, välja, lägga märke till, arbeta 
målinriktat, fokusera och återställa. Behövde verbal uppmaning vid återställande av 
kreditkort. 
 
2. Jenny nådde oacceptabelt slutresultat vid uppgiften rengöra badrum: rengjorde inte vissa 
ytor som tvättställ, spegel och golv. La inte heller märke till kvarvarande smuts i badkar och 
under toalettring. Arbetade oorganiserat och ineffektivt. 
 
3. Jenny uttrycker missnöje över att inte klara av att hantera ekonomin självständigt på ett 
stabilt sätt, missnöjd med att hon återkommande måste få hjälp av och låna pengar av Karl. 
 
KLARGÖRA ELLER UTTOLKA ANLEDNING: 
 
Sjukdomsskoven är den mest uppenbara orsaken till att inte klara hantera sin ekonomi. Ett 
flertal processfärdigheter som är nedsatta är också starkt bidragande orsak. Beroende på 
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sjukdomens karaktär borde fler AMPS-bedömningar göras för att se om nedsättningarna i 
process är bestående över tid och i olika skov. Processverb som återkommande visade 
bristande kvalitet (i två aktiviteter) var: att göra saker i logisk ordning, organisera, söka, 
välja, lägga märke till, arbeta målinriktat, hålla jämnt tempo, anpassa beteende och fokusera. 
Ytterligare en orsak är att hållbara rutiner för hantering av ekonomi saknas. 
Socialförsäkringssystemet är inte heller tillräckligt flexibelt för att täcka upp för Jennys 
behov av ekonomiskt stöd i perioder. Karl har inte dragit tydliga gränser angående att låna ut 
pengar.  
 
Långsiktigt mål: 
Målet är att Jenny inom 6 månader ska klara att självständigt hantera sin ekonomi. 
 
INTERVENTIONER/ÅTGÄRDER:  
 
Kompensatorisk strategi väljs avseende ett kontrakt mellan Jenny och Karl om ett slags 
godman-skap vid sjukdomsskov. Eftersom Jenny har så pass svåra problem processmässigt 
kan kompensatorisk strategi komma att bli aktuell vid samtliga åtgärder i kombination med 
aktivitetsträning. Detta för att Jenny ska uppnå en strukturerad hantering av ekonomin med 
strikta rutiner för förvaring av räkningar, fasta datum för ekonomiska transaktioner, 
överföring av viss summa pengar till kontokort för hushållsutgifter som mat och förbrukning, 
autogiro avseende löpande utgifter för hus o dyl. En speciell zon väljs i hemmet där all 
hantering av ekonomin kan utföras, för att få bättre ordning. Jenny uppmanas att tillsammans 
med Karl upprätta en års- respektive månadsbudget samt under en period föra kontobok. 
Jenny och Karl kommer även överens om att stryka möjligheten till kredit via kontokortet. 
 
Dagboksskrivning uppmuntras också med successiv stegring av krav. Övningar i ocensurerat 
och kreativt skrivande gås igenom för att inte bli hämmad av skrivregler. Med 
dagboksskrivande kan Jenny dokumentera utförande relaterat till ekonomi, lära sig att känna 
igen tecken på sjukdomen och hur skoven påverkar förmågan att hantera ekonomin över tid. 
Dagboksskrivningen kan även fungera inspirerande för att hitta ett sätt att långsiktigt arbeta 
med sin önskade bok.  
 
Det är även viktigt för Jennys familj att de är medvetna om hur betydelsefullt det är att de 
stöder henne i rehabiliteringen. De informeras och involveras i rehabprocessen, enligt Jennys 
önskemål. 
 
En tidsplan görs upp med regelbundna inlärningstillfällen både mellan Jenny och 
arbetsterapeuten samt vissa gånger även med närstående. En successiv stegring av krav 
planeras av arbetsterapeuten för att Jenny, genom praktiskt görande under guidning av 
arbetsterapeut, till slut ska nå självständighet och fungerande utförande, enligt målet. 
 
NY BEDÖMNING FÖR ATT SE OM TILLFREDSSTÄLLELSE OCH UTFÖRANDET AV 
MENINGSFULLA UPPGIFTER FÖRBÄTTRATS 
     
Efter sex månader görs en utvärdering och målet angående ekonomi bedöms uppnått till 75 
%. Kvarstående problem är …. Ny intervju med COPM görs angående det prioriterade 
området att hantera ekonomi. Jenny skattar nu utförande till 7 (tidigare 2), tillfredsställelse 5 
(tidigare 1) och betydelse 10 (tidigare 10). Ny AMPS-bedömning, denna gång i 
uppgifterna…, visar ……. 
(Här slutar exempelbeskrivning Jenny) 
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Örnsköldsviks kommun 
Projekt ”Vardagslivets Rehabilitering” 
 
 
 
 
 
Namn: 
               
 Personnummer: 
        
 Adress: 
          
 Telefonnummer: 

 
      
 
Godkännande av att information som behövs inför planering av rehabiliteringsperiod får 
inhämtas från exempelvis bostöd, sjukvård, handikappomsorg medges 

  
         Ja                          Nej 
 
 
 
Ev behjälplig person 
Namn: 
Tfn: 
 
 
 
 
 
 
 
 Underskrift 
    

…………………………………………………………………………….            
     Namnteckning                                                                                                  Ort                                       Datum 

 


