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Det har varit utmanande att skriva detta arbete på grund av dess breda syfte. Efter en 

lång process, med både motgångar och framsteg, är jag nu glad att presentera denna stu-

die. Jag hoppas studien medför klinisk nytta samt ökar medvetenhet om ergoterapi i da-

gens mentalvård. Tack till min familj och vänner för stöd i vardagen under denna långa 

process. 
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1 INLEDNING 

Mental ohälsa och missbruk är idag en av de mest centrala folkhälsostörningarna i Fin-

land. År 2008 beräknades att en femtedel av finländare lider av psykisk ohälsa och 

missbruk och att 44,5% av arbetsoförmögna finländare var det på grund av mentala pro-

blem eller missbruk. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2010:17) I bredare europeiskt 

sammanhang är situationen jämförbar med den finska situationen. Mentala hälsopro-

blem är den huvudsakliga orsaken till funktionsnedsättning, och till för tidig pension i 

flera länder. (WHO 2013:2) Behovet av mentalvårdstjänster och -arbete har ökat (Karls-

son & Wahlbeck 2010:31). 

 

Under de senaste decennierna har social- och hälsovården i Finland utvecklats, lagför-

ändringar har ägt rum (Finlex 2014a) och olika folkhälsoprogram (Hälsa 2015) samt 

nationella utvecklingsprojekt så som MIELI 2009 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2010:17) grundats. Därmed har det skett förändring inom mentalvårdsarbetet (Karlsson 

& Wahlbeck 2010:5,13,15) vilket har medfört nya arbetsuppgifter även för ergoterapeu-

ter inom mentalvården (Richards 2008:18,26, Ormston 2008:213–214). I Finland har 

mentalvården utvecklats allt mer mot öppenvård, från sjukhus- och institutionscentrerad 

vård (Karlsson & Wahlbeck 2010:5-6). Med större fokus på öppenvård vill man minska 

på institutions- och tvångsvård, minska på stigma kring psykiska problem, öka tillgäng-

ligheten till mentalvården, och modernisera och förbättra behandlingen (Karlsson & 

Wahlbeck 2010:15-16). Internationellt har betoning lagts på klienters dagliga liv och 

sociala utfall av terapier, vilket gjort rollen som ergoterapeut potentiellt mer viktig 

(Ormston 2008:213-214). Följaktligen är det relevant att beskriva hur ergoterapeutens 

arbete ser ut i dagens mentalvård, och att använda så aktuell forskning som möjligt.  

Det är inte alltid klart för allmänheten vad ergoterapeuter gör, och enligt forskning 

(Bl.a. Smith & Mackenzie 2011, Fortune & Fitzgerald 2009) är detta även vanligt i er-

goterapeuters arbete mellan kolleger. Detta, samt att det i Finland forskats lite om er-

goterapi i mentalvården, har ytterligare motiverat författaren till att undersöka vad som 

beskrivs som ergoterapeutens arbetsuppgifter inom mentalvården. Det är viktigt för ut-

vecklingen och överlevnaden av ergoterapin som profession att definiera arbetsinsatser-

na och –uppgifterna. 
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Detta arbete beskriver hur ergoterapeutens arbete inom mentalvården ser ut idag och 

ämnar att redogöra för ergoterapeutens arbetsuppgifter inom mentalvården. Denna 

forskning görs i beskrivande syfte inför framtida empirisk forskning (Forsberg & 

Wengström 2013:25, 30-31). Metoden för arbetet är litteraturstudie i form av forsk-

ningsöversikt enligt Forsberg & Wengströms (2013) riktlinjer. Studien har stegvis följt 

författarnas rekommendationer för hur en systematisk litteraturstudie utförs i praktiken, 

för att överkomma brister av systematik som allmänna forskningsöversikter kan kritise-

ras för (Forsberg & Wengström 2013:26). Metoden har även modifierats för att passa 

studiens syfte (Se kapitel 5.).  

 

Med mentalvårdsarbete avser författaren i arbetet lindrande och botande av mentala 

störningar och mentalsjukdomar, och främjande av psykiskt välbefinnande, personlig-

hetsutveckling och handlingsförmåga hos klienten. Individer som konstateras lida av 

mentala störningar eller mentalsjukdom får tillgång till social- och hälsovårdstjänster 

omfattade av mentalvårdsarbetet. Förebyggande av uppkomst av mentala störningar 

görs också inom ramen för mentalvårdsarbetet genom att utveckla befolkningens lev-

nadsförhållanden. Målet med mentalvårdsarbetet är även att främja samt underlätta till-

handahållandet av mentalvårdstjänster. (Finlex 2014b) 
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2 BAKGRUND 

För att ge en inblick i ergoterapeutens arbete inom mentalvården, är det också viktigt att 

förstå hur mentalvårdssystemet ser ut i Finland, samt hur vården är uppdelad (kapitel 

2.2.). Ergoterapeutens arbetsuppgifter inom mentalvården i Finland beskrivs även kort 

(kapitel 2.2.3.). Kapitel 2.1. presenterar tidigare litteratur om ergoterapeutens arbets-

uppgifter. Tidigare forskning angående ergoterapeutens arbetsuppgifter redogörs i kapi-

tel 2.3.  

2.1 Ergoterapi inom mentalvården i allmänhet 

Ergoterapeutens mest centrala uppgifter inom mentalvården kan enligt litteratur uppfatt-

tas som: 1. Att utföra bedömning, 2. Att utföra individuell terapi, 3. Att dra grupper, 4. 

Delta i multiprofessionellt arbete, samt 5. Övriga arbetsuppgifter (Creek & Lougher 

2008a, Hautala et al. 2011, Brown & Stoffel 2011, Eklund et al. 2010).  

 

För det första, ligger grunden i ergoterapin i en tillförlitlig bedömning. Bedömningens 

fokus ligger på klientens funktionsförmåga i aktiviteter i vardagen. (Hautala et. al 

2011:123, Creek & Bullock 2008a:90, Bejerholm 2008:152–153) Funktionsförmåga 

och funktionsnedsättning bedöms för att mäta vilken situationen är för klienten (Lloyd 

& Dean 2011:715). Bedömning på om ergoterapi är den lämpliga formen av behandling 

(Bejerholm 2011:152), hurudana förväntningar klienten har, fokus på förändringar och 

riktningen av förändringar, samt bedömning av den fysiska och den sociala miljön görs 

(Creek & Bullock 2008a:90, 92-93).  

För det andra arbetar ergoterapeuter individuellt med klienter, har dvs. individuell te-

rapi. Inom psykiatrin använder ergoterapeuter sig av olika slags tekniker vid individu-

ella interventioner för att främja klientens funktionsförmåga för att klara av dagliga ak-

tiviteter (Haertl & Christiansen 2011:325) och meningsfulla aktiviteter (Howells 

2011:731). Förmågor kan vara t.ex. kognitiva, sociala (Stoffel & Tomlison 2011:307), 

emotionella eller fysiska (Hutton 2008:346,351–352). Ergoterapeuten bygger upp ett 

individuellt terapeutiskt program med aktiviteter för klienten, och lär ut och handleder 

kring hälsofrämjande livsstil t.ex. om fysisk aktivitet (Barnekow & Pickens 2011:654, 

Cole 2008a:280) eller kring vila och sömn (Pierce & Summers 2011:749) I terapin ska 
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ergoterapeuten även motivera klienter till aktivitet och deltagande i terapi (Brown 

2011:339).  

För det tredje, använder sig ergoterapeuten av grupper för olika terapeutiska ändamål 

(Eklund 2010:201–202). Ända sedan uppkomsten av ergoterapi har grupper använts 

som terapiform. Hautala et al. (2011) delar upp grupper i stödgivande grupper och i ak-

tivitetsgrupper. (Hautala et al. 2011:161,170–171) Man vill stöda individers utveckling 

av eller återfinnande av sociala roller, stöda social delaktighet (Cole 2008b:316) samt 

öva upp förmågor genom social respons i grupper (Stoffel & Tomlison 2011:307).  

För det fjärde, deltar ergoterapeuten i mångprofessionellt arbete. Hautala et al. 

(2011:125) nämner att ergoterapeutens uppgift är att ta reda på hur specifika svårigheter 

som klienten har syns i hennes utförande, och förmedla denna information vidare 

(Hautala et al. 2011:125), och verbalt eller skriftligt kunna demonstrera de ergoterapeu-

tiska interventionernas effekt (Creek & Bullock 2008b:126). Ergoterapeuten förväntas i 

multiprofessionella arbetsgrupper att använda sina expert förmågor kring klientens be-

hov, men även kunna göra allmänna uppgifter som förväntas att alla som arbetar inom 

mentalvården kan utföra. (Creek & Bullock 2008b:126)  

För det femte, utför ergoterapeuten uppgifter som kan beskrivas som övriga arbetsupp-

gifter eller övrigt klientarbete. All information kring klienter bör dokumenteras, allt från 

telefonsamtal och konsultationer med andra professioner (Booth 2008:133–134). Det är 

viktigt att ergoterapeuten arbetar evidensbaserat, dvs. väljer interventioner som har visat 

sig vara kliniskt effektiva. Ergoterapeuter bör även uppdatera och upprätthålla sin kun-

skap genom att t.ex. gå på kurser, skola sig, ta emot praktiserande studeranden och följa 

med ny forskning. (Creek & Bullock 2008b:128–129) Till ergoterapeutens arbetsuppgif-

ter hör också att regelbundet delta i handledning (Beighton 2008:155).  

2.2 Ergoterapi inom mentalvården i Finland  

2.2.1 Mentalvårdstjänster i Finland: sluten, delvis öppen och öppen vård  

Slutenvård är vård som genomgås på psykiatriska avdelningar på allmänna sjukhus eller 

på psykiatriska sjukhus. Var tredje patient tas in på sjukhus emot sin vilja. Behandling-
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en är ofta medicinsk, och består av behandlingar som betonar växelverkan genom t.ex. 

diskussion i form av individ-, grupp-, familje- eller nätverkssamtal. Vården är läkarstyrd 

men en mångprofessionell arbetsgrupp bestående av psykolog, ergoterapeut, fysiotera-

peut, närvårdare och sjukskötare medverkar i slutenvården. (Karlsson & Wahlbeck 

2010:35–36) 

Öppenvård får klienter genom tidsbeställning. Vården sker det vill säga inte på en sluten 

sjukhusavdelning. Akut öppenvård fås endast i form av sjukhusvård, som är tillgänglig 

dygnet runt. Vården är läkarstyrd, men yrkesgrupperna arbetar mer självständigt än 

inom slutenvården. Vården kombineras ofta med psykofarmaka behandling och olika 

korttidsterapier i form av t.ex. psykosociala terapier som ergo- eller gruppterapi, eller 

psykoterapi. (Karlsson & Wahlbeck 2010:35–36) 

2.2.2 Mentalvårdssystemet i Finland 

Sedan år 1993 har kommunerna i Finland ansvarat för organisering och finansiering av 

mentalvårdstjänster (Karlsson & Wahlbeck 2010:13). Kommunerna erbjuder dvs. 

mentalvårdstjänster i form av öppenvård, delvis öppen vård och slutenvård. Staten stö-

der kommunernas mentalvårdarbete med hjälp av instruktioner, utvecklingsprojekt och 

kvalitetsrekommendationer. (Karlsson & Wahlbeck 2010:25,27) 

Förutom enskilda kommuner, erbjuder även samkommuner mentalvårdstjänster. Sam-

kommuner bildar sjukvårdsdistrikt, det vill säga flera kommuner som tillsammans an-

svarar för den psykiatriska specialsjukvården som inte är lönsam för en kommun att er-

bjuda ensam (t.ex. specialtjänster, forskning, utvecklingsarbete, utbildning). Både den 

privata och tredje sektorn har allt mer betydande roll i mentalvården i Finland. Dessu-

tom erbjuder Social- och hälsovårdsmyndigheterna, undervisnings- och arbetskrafts-

myndigheterna samt FPA, i samarbete med olika samfund och organisationer, rehabili-

teringstjänster för psykiskt funktionsnedsatta. (Karlsson & Wahlbeck 2010:26–30).  

2.2.3 Ergoterapeuten som central aktör inom mentalvården i Finland  

Inom mentalvården i Finland är dessa yrkesgrupper centrala: psykiater, allmänläkare, 

psykiatriska sjukskötare, psykologer, socialarbetare, närvårdare, hälsovårdare, ergotera-
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peuter (se kapitel 2.2.1) och andra terapeuter (Karlsson & Wahlbeck 2010:33). Enligt 

Karlsson och Wahlbeck (2010) finns det oklarheter såväl mellan olika yrkesgrupper, 

hierarkier och aktörer inom mentalvårdsarbetet som på högre administrativ nivå. Bris-

terna har lett till att hjälpen i vissa fall centrerar mest på klientens problematik istället 

för att vara uppmuntrande och stöda klientens självständiga återhämtning. (Karlsson & 

Wahlbeck 2010:33-34)  

De tio största kommunernas (Suomen Kuntaliitto 2014) det vill säga Helsingfors, Esbo, 

Tammerfors, Vanda, Uleåborg, Åbo, Jyväskylä, Kuopio, Lahti och Kouvolas, Universi-

tetssjukhusens, och de olika mentalvårdsförbundens hemsidor (Centralförbundet för 

mental hälsa, Föreningen för mental hälsa i Finland och Ergoterapiförbundet) presente-

rar knapphändig information om ergoterapeuters praxisarbete inom psykiatri (t.ex. 

Helsingin Kaupunki 2013, HUS 2014a, Kuopion kaupunki 2014, Lahden Kaupunki 

2014, Oulun kaupunki 2014, Turku Psykiatria 2014, Turku Toimintaterapia 2014, Van-

taan Kaupunki 2014, Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri 2014, Etelä-Savon 

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2013, Espoo/Esbo 2014, Centralförbundet för Mental 

Hälsa 2014, Föreningen för Mental Hälsa i Finland 2014) Fokus är allmänt på ergotera-

peutens uppgifter och innehåll inom rehabilitering, som kan vara psykisk, fysisk eller 

social. 

På sjukvårdsdistriktet ESSPH (Etelä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2013), 

Borgå psykiatriska ergoterapicentral (HUS 2014b) och i Jyväskylä stads vuxenpsykia-

triska ergoterapi (Jyväskylän kaupunki. 2014) arbetar ergoterapeuten inom psykiatrin i 

huvudsak med bedömningar av funktionsförmåga och aktivitetsmöjligheter. Ergotera-

peuten främjar klientens funktionsmöjligheter genom att utföra bedömning och sedan 

göra upp en terapiplan tillsammans med klienten (Etelä-Savon Sairaanhoitopiirin 

kuntayhtymä 2013, Jyväskylän kaupunki. 2014). Ergoterapeuterna kan hänvisa till fort-

satt rehabilitering (Etelä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2013). 

Ergoterapin inom psykiatrin grundar sig på användning av aktivitet i terapeutiskt syfte. 

Den terapeutiska växelverkan är också viktig (Jyväskylän kaupunki. 2014, HUS 2014b). 

Ergoterapin är i huvudsak individuell, men också organiserade grupper finns (Etelä-

Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2013, Helsingin Kaupunki 2011, HUS 2014b), 

och kan utföras antingen i hemmiljön eller på mottagning (HUS 2014b). Kommunerna 
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betonar hemvården och strävar efter att sjukhusvården blir så minimal som möjligt (bl.a. 

Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri 2014).   

 

Ergoterapeuters arbetsuppgifter inom mentalvården på förbunden Centralförbundet för 

mental hälsa (Centralförbundet för Mental Hälsa 2014), Föreningen för mental hälsa i 

Finland (Föreningen för Mental Hälsa i Finland, 2014) och Ergoterapiförbundet (Toi-

mintaterapialiitto ry. 2014) framkommer inte på deras hemsidor.  

2.3 Tidigare forskning 

En databassökning har gjorts på databaserna Academic Search Elite (EBSCO, CI-

NAHL, SPORTDiscus), PubMed, OTseeker, Science Direct, och Google Scholar. Föl-

jande sökord har använts för sökning av tidigare forskning kring mitt ämne: occupation-

al therapy, mental health, multidisciplinary team, role/roles, interventions, activities, 

tasks. Dessa ord har kombinerats på olika sätt. Tillgängliga artiklar för författaren har 

valts, det vill säga artiklar som är gratis. Begränsning på sökningen har lagts som: 

abstract/titel. Sökningen begränsades till artiklar som är publicerade mellan år 1999 och 

2014. Detta för att få en så bred bild som möjligt tidsmässigt över vad som forskats och 

skrivits om ergoterapi inom mentalvården under en längre tidsperiod. Inklusionskatego-

rier för tidigare forskning har varit att artiklarna är forskningsartiklar samt behandlar 

ergoterapeutens arbete inom mentalvården för vuxna klienter.  

Då arbete i team fungerar bra, sparas tid och resurser märkvärdigt, och en holistisk bild 

fås av klientens tillstånd. Olika yrkesgrupper inom hälsovård arbetar tillsammans ge-

nom att alla hämtar sin syn på klientens tillstånd till teamet. Teamet består av t.ex. er-

goterapeut, psykolog, fysioterapeut, socialarbetare, sjukskötare och läkare. (Körner 

2010:745–746,752-753)  

Smith och Mackenzie (2011) påpekar hur en hög kvalitet i interdisciplinell kommuni-

kation är viktig för att nå en hög kvalitet av vård. Det betyder också att varje yrkesgrupp 

ska ha en tydlig plats i teamet, för att interventionerna ska vara effektiva för klientens 

rehabilitering. I forskningen framkommer vad sjuksköterskor på en sluten mentalvårds-

avdelning anser att ergoterapeutens roll är. I resultaten kommer det fram att de andra 

yrkesgrupperna, speciellt sjuksköterskor, har en osäker inblick i vad ergoterapeuter gör 
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med patienterna. Sjukskötare beskriver hur de inte vet vad de ska hänvisa klienterna till 

då klienter ska hänvisas till ergoterapi och vill inte göra felaktiga hänvisningar, så de 

undviker därför detta. Denna osäkerhet kan ha negativa påverkningar på servicen, både 

som förvirring hos klienter och hos andra yrkesgrupper, och för yrkets överlevnad i 

framtiden i allmänhet. På grund av att allt färre vet vad ergoterapeuter gör, skickas färre 

remisser till ergoterapeuten. Det vore viktigt att ergoterapeuten kan uttrycka sina för-

mågor och roll för sig själv, för att kunna uttrycka informationen för andra, vilket skulle 

påverka terapiprocessen I en positiv riktning. (Smith & Mackenzie 2011:251–

252,255,258) Brist på förståelse av olika professioners filosofi, och brist på respekt på-

verkar negativt. Speciellt framkom detta mellan ergoterapeuter och sjukskötare.  Ergote-

rapeuter bör i sitt arbete kunna uttala sin egen roll och mål ergoterapi (t.ex. aktivitetsen-

gagemang) för andra yrkesgrupper och för sig själv. (Fortune & Fitzgerald 2009: 87)  

I forskning av Ashby et al. (2013) framkommer det också att många ergoterapeuter an-

ser att det finns kolleger som inte förstår sig på användning av aktivitet i terapeutiskt 

syfte, vilket är en central uppgift för ergoterapeuter. Detta skapar press att anpassa sig 

till andras förväntningar hos ergoterapeuter. (Ashby 2013:113,118)  

Ergoterapeutens arbete är mångprofessionellt, och enligt Fox (2013) måste ergoterapeu-

ten under vissa förhållanden även utföra allmänna arbetsuppgifter. Med allmänna upp-

gifter menas generella uppgifter som kan utföras av olika professioner specialiserade i 

mentalvårdsarbete. (Fox 2013:4) 

Lim et al. (2007:22,32) forskade i patienters syn på ergoterapi och aktiviteter man 

gjorde med ergoterapeuten inom akut mentalvård (på sluten avdelning). De mest före-

kommande interventionerna var gruppinterventioner (t.ex. fysisk träning, avslappning, 

hantverk, konst, diskussion). Individuella interventioner var mindre förekommande. 

Även om individuell terapi förekom mindre, så stödde ergoterapin patientens funktions-

förmåga i dagliga aktiviteter. Forskningen rekommenderar mera användning av indivi-

duella interventioner och involvering av klienterna i sin egen terapiprocess i framtiden. 

Också Ivarsson et al. (2000:21,39) analyserade innehållet av ergoterapi inom mental-

vård utifrån dokumenterad information om klienter. Terapin var klientcentrerad, och 

under terapiprocessen fokuserade ergoterapeuterna på patienters funktionella begräns-
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ningar och hur de klarade av dagliga aktiviteter. Olika slags aktivitet användes i terapeu-

tiskt syfte.  

 

Ergoterapeutens uppgifter på sjukhus samt kommunalt beskrevs i Munro et al.´s (2007) 

forskning. Ergoterapeutens arbete på två olika kliniker i USA, både öppen- och sjuk-

husvård, beskrevs. Ergoterapeuten hade en allmän roll som ”case-ledare”, samt yrkes-

specifika uppgifter. Till de yrkesspecifika uppgifterna hör bedömning av funktionsför-

måga (t.ex. ADL, produktivitet samt fritid, utvärdering av hemmiljön), utförande av in-

dividuell terapi dvs. individuellt planerad rehabilitering med klienter t.ex. öva förmågor 

som behövs i vardagen, samt gruppterapi. Till ergoterapeutens arbete hör att konsultera 

andra yrkesgrupper både individuellt och i team, familjer och kommunala tjänster angå-

ende klienten, ergoterapeuten arbetar det vill säga multiprofessionellt. 

3 TEORETISK REFERENSRAM 

”Canadian Practice Process Framework” (CPPF), som styr det praktiska ergoterapiarbe-

tet, fungerar som teoretisk referensram för detta arbete. Denna ergoterapiprocess inne-

fattar olika helheter, eller element, vilka inom vilka ergoterapeuten arbetar i klientarbe-

tet. Modellen är uppbyggd och användbar för att i praktiken kunna förevisa samt möj-

liggöra ergoterapi. Modellen främjar det klientcentrerade arbetet genom att följa en evi-

densbaserad aktivitetsprocess med mål att skapa förändring i engagemang och aktivi-

tetsutförande, det vill säga möjliggöra aktivitet. Klientens individuella målsättningar 

försöks nå genom processarbetet. Den stöder det vill säga ett klientcentrerat, evidensba-

serat och aktivitetsbaserat arbetssätt. Det är viktigt att klienten aktivt får ta del i de olika 

delarna i ergoterapiprocessen, och delar med sig information och önskemål i diskussion, 

så att processen blir så effektiv och klientcentrerad som möjlig. Modellen kan användas 

i all slags miljö och situationer, samt med alla slags klientgrupper. (Craik et al. 

2007:233–234, Davis et al. 2007:249, Hautala et al. 2011:222-223)  

Till ergoterapiprocessen hör fyra olika element, var av tre är kontextuella. Den första 

och mest heltäckande är den samhälleliga kontexten, eller den sociala kontexten som 

innebär klientens och terapeutens kulturella, fysiska, institutionella och sociala kontext. 

Den andra kontexten är ergoterapikontexten, där både terapeutens och klientens indivi-
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duella och miljömässiga faktorer förenas, vilket påverkar klient-terapeut relationen och 

aktivitetsutförandet. Den tredje kontexten bestäms av terapeuten, det är det vill säga vil-

ken teoretisk referensram som används. Till det fjärde elementet i processen hör de 8 

steg som genomgås i processen. Till de olika skedena hör inledande kartläggning, att 

lägga grunden för ergoterapin, bedömning, målformulering och planering, genomfö-

rande, ombearbetning av plan vid behov, utvärdering och slutsats, och till sist samman-

fattning och avslutning av terapin. (Craik et al. 2007:234–236, Hautala et al. 2011:223) 

Den inledande kartläggningen sker den första kontakten med klienten. Under kartlägg-

ningen funderar och konsulterar man kring nyttan av ergoterapi, och om det finns behov 

av ergoterapi, och det tas beslut om påbörjandet av ergoterapi. Man informerar även kli-

enten om ergoterapins innehåll för att få klientens samtycke till att delta i terapin. Man 

identifierar aktivitets problem och både klienten och terapeuten hämtar in värderingar, 

tro, miljöinfluenser och upplevelser till terapikontexten. (Davis et al. 2007:251–253) 

 

Då grunden i ergoterapiprocessen läggs, engageras klienten till att dela med sig sina 

värderingar, sin tro, förväntningar och önskemål. Tillsammans bestäms en gemensam 

allmän grund för terapin, eller om fortsättning är relevant. I detta skede bestäms även 

grundläggande regler och klienten förbereds inför den kommande processen. Gemen-

samma förväntningar av terapin genomgås och dokumenteras. Det sker samarbete med 

klienten för att hitta de huvudsakliga aktivitetsproblemen samt då målsättningar görs 

upp. Terapeuten funderar kring klientens tidigare upplevelser, tidigare kunskap om kli-

enten och kring möjlig referensram som kunde användas inför bedömningen. (Davis et 

al. 2007:251–254)  

 

Även i bedömningsskedet av processen är klienten delaktig i så mycket som är önskvärt 

och möjligt. Till detta skede hör bedömning av möjligheter till förändringar, diskussion 

om klientens drömmar samt status. Klienten och andra viktiga personer och professioner 

omkring klienten konsulteras. Olika bedömningsinstrument används, och analys av hur 

spirituella, personliga och omgivningsmässiga faktorer påverkar aktiviteter som klienten 

utför görs. Terapeuten går igenom bedömningens resultat och integrerar informationen 

som framkommit efter analys ur olika perspektiv. Efter detta formuleras och dokument-
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eras möjliga rekommendationer som baserar sig på bedömningsresultaten. (Davis et al. 

2007:251)  

 

Under målformuleringen i processen är klienten också delaktig i formuleringen. Ergote-

rapeuten samarbetar med klienten för att identifiera aktivitetsproblem som framkommit 

i bedömningen. En plan byggs upp och aktivitetsmål diskuteras. Terapin planeras så att 

klientens resurser, tid och utrymme/miljö tas i beaktan. (Davis et al. 2007:251)  

 

Vid genomförande skede är det meningen att engagera klienten genom aktivitet, och 

dokumentera processen. Arbetet sker utifrån en relevant referensram för att förstärka 

klientens utförande. För att möjliggöra framgång konsulterar, samarbetar, handleder, 

och lär ergoterapeuten ut relevanta kunskaper och engagerar klienten och andra signifi-

kanta. Ifall det finns behov av förändring eller utveckling av planen, så görs det genom 

användning av formell bedömning. (Davis et al. 2007:251)  

 

I utvärderingen av processen görs en ny bedömning samt utvärdering, och resultaten 

jämförs med de tidigare bedömningar som gjorts. Ergoterapeuten dokumenterar och de-

lar med sig det som framkommit och ger rekommendationer för eventuella framtida åt-

gärder. Till sist sker en sammanfattning samt avslutning av terapin. I detta skede disku-

teras resultatet av terapiprocessen och eventuell fortsättning eller avslutning av terapin 

med klienten. (Davis et al. 2007:251) 
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Figur 1 Struktur av modellen Canadian Practice Process Framework – CPPF (Craik et al.  2007:233) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna litteraturgranskning är att beskriva ergoterapeutens arbete inom 
mentalvården idag. 
 
Forskningsfrågor: 
 

1. Vad gör ergoterapeuten inom mentalvården? 
 

2.  Hur beskrivs ergoterapeutens arbetsuppgifter inom mentalvården? 
 

 

5 METOD 

I detta kapitel beskrivs studiens metodologi, det vill säga en beskrivning över hur förfat-

taren gått tillväga i urval, datainsamling, kvalitetsgranskning samt analys av det valda 

materialet. Även etiska aspekter diskuteras, det vill säga aspekter av reliabilitet, validitet 

och extern validitet/generaliserbarhet.  

 

Metoden för studien är litteraturstudie i form av forskningsöversikt enligt Forsberg & 

Wengströms (2013) riktlinjer. Studien har stegvis följt författarnas rekommendationer 

för hur en systematisk litteraturstudie utförs i praktiken, för att överkomma brister av 

systematik som allmänna forskningsöversikter kan kritiseras för (Forsberg & Weng-

ström 2013:26). Metoden har även modifierats för att passa studiens syfte (Se kapitel 

5.). Detta beskrivs tydligare nedan. 

 

Syftet med denna beskrivande studie är att ge en bild, främst för andra yrkesgrupper, 

över vad ergoterapeuten gör inom dagens mentalvård. Denna kvalitativa metod valdes 

för att få en tydligare förståelse för hur forskning presenterar ergoterapeutens specifika 

arbetsuppgifter inom mentalvården idag. Detta gjordes genom att granska och analysera 

materialet som består av 13 i september 2014 utvalda vetenskapliga artiklar, det vill 

säga den nyaste forskningen om ergoterapi inom mentalvården. (Jmf. Forsberg & 

Wengström 2013)  

 

En forskningsöversikt beskrivs enligt Forsberg & Wengström (2013:25–26) som en 

allmän litteraturstudie med syfte att beskriva kunskapsläget inom ett visst område, eller 
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att göra en beskrivning över ett kunskapsområde som motiverar till att göra en empirisk 

studie. Oftast har författare av allmänna forskningsöversikter en begränsad tillgång till 

forskning, samt avsaknad av systematik. Systematiska litteraturstudier beskrivs däremot 

som studier som försöker identifiera all relevant forskning inom ett område, genomgå 

kritisk värdering och analys. (Forsberg & Wengström 2013:26–28) 

 

Denna studie är även modifierad från en regelrätt systematisk litteraturstudie. I denna 

studie har författaren valt att beakta och beskriva den relevanta informationen som fun-

nits i hela artikeln (Metod-, diskussions-, och resultatdelarna) och inte enbart det som 

artiklarna kommit fram till i resultaten. Endast den relevanta informationen för denna 

studie beskrivs. Detta betyder tyligare beskrivet att författaren för denna studie sökt svar 

på vad ergoterapeuten gör enligt forskningsfrågorna, ur de valda artiklarnas metod-, 

diskussion-, samt resultatdelar. Studien är på detta vis modifierad från en regelrätt sys-

tematisk litteraturstudie enligt vilket alla artiklars resultat presenteras enligt vad som 

artiklarna kommit fram till i sina resultat (endast resultat-delen används) (Forsberg & 

Wengström 2013:28). I tabell 3 (se kapitel 6. Resultatsredovisning) presenteras den re-

levanta informationen som valts från artiklarna).  

 

Eftersom syftet med denna studie är beskrivande och för att metoden är modifierad  från 

en regelrätt systematisk litteraturstudie, uppfyller studien inte en systematisk litteratur-

studies kriterier. Författaren har även endast haft tillgång till forskningar som är gratis, 

och därmed har all forskning som gjorts möjligtvis inte inkluderats i denna studie. Där-

för har författaren valt att kalla studien för forskningsöversikt, även om studien följer en 

systematisk litteraturstudies process. Forskningsöversikten har gjorts så systematiskt 

som möjligt, för att överkomma de brister av systematik som allmänna forskningsöver-

sikter ibland kritiseras för (Forsberg & Wengström 2013:25-26). Enligt Forsberg & 

Wengström (2013) innebär systematik att frågeställningarna i arbetet formuleras tydligt 

och att inklusions- och exklusionskriterierna för urvalet av vetenskapliga artiklar eller 

rapporter är bestämda och begripliga. Dessutom ska litteraturen sökas systematiskt och 

kritiskt kvalitetsgranskas så att de relevanta studierna tas med och de svaga studierna 

utesluts. (Forsberg & Wengström 2013:25-28, 30-32, 116) 
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5.1 Urval och datainsamling 

Både kvantitativa och kvalitativa studier har använts i denna studie. Enligt Forsberg & 

Wengström (2013:27) är det viktigt att göra upp tydliga kriterier för urval av sitt materi-

al eftersom detta alltid har en påföljd för arbetets resultat. Kriterierna gjordes upp uti-

från bakgrundsinformationen innan datainsamlingen av materialet, för att stöda urvalet 

av studier i sökningen. Dessa kriterier stödde det vill säga valet av relevanta artiklar en-

ligt studiens syfte. Som inklusionskriterier låg vetenskapliga artiklar som behandlar er-

goterapeutens arbetsuppgifter inom mentalvården. Som klientgrupp valdes klienter i ar-

betsför ålder (18-65) som har en mental störning eller sjukdom. För att vuxna i arbetsför 

ålder är den största gruppen åldersmässigt, samt att arbetslöshet i Finland orsakas till 

stor del av mental störning eller sjukdom (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2010:17) 

valdes det att fokusera på ergoterapi för vuxna i arbetsför ålder. Eftersom man inte ska 

inkludera artiklar med låg kvalitet i en litteraturstudie (Forberg & Wengström 

2013:116-117), valdes det att inkudera artiklar med minst måttlig kvalitet det vill säga 

bevisvärde 2 (70-79%), eller hög kvalitet det vill säga bevisvärde 1 (80-100%) (se kapi-

tel 5.2. kvalitetsgranskning) (Willman et al. 2006:96). Studierna ska vara skrivna på 

svenska, finska eller engelska enligt författarens språkkunskaper. Artiklarna skulle vara 

publicerade mellan år 2009-2014, det vill säga högst fem år sedan, för att representera 

den nyaste forskning om ergoterapi inom mentalvården. Forskningarna skulle även ha 

gjorts inom social- och hälsovårdsområdet för att kunna generaliseras i högre grad till 

finsk mentalvård.  

 

Inklusions- och exklusionkriterier för urvalet av artiklarna presenteras i tabell 1.  
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Tabell 1 Inklusions- och exklusionskriterier för valda artiklar 

Inklusionskriterier Exksklusionskriterier  

Vetenskapliga artiklar som be-

handlar ergoterapeutens ar-

betsuppgifter/vad ergoterapeu-

ten gör inom mentalvårdsar-

bete  

Klientgruppen är barn, ungdo-

mar eller äldre 

 

Vetenskapliga artiklar som har 

minst måttlig (grad 2) eller hög 

kvalitet (grad 1). Se kapitel 5.2. 

Vetenskapliga artiklar som inte 

har en kulturell utgångspunkt 

som kan generaliseras till den 

västerländska kulturen (indivi-

dualistisk kultur)/den finska 

kulturen 

Vetenskapliga artiklar som är 

skrivna på svenska, finska eller 

engelska 

Psykiatriska tillstånd efter en 

fysisk/neuropsykiatrisk sjuk-

dom eller sjukdomstillstånd 

som t.ex. stroke eller demens 

Klientgruppen har en mental 

sjukdom eller störning (ingen 

specifik diagnos krävs för in-

klusion), samt är i arbetsför 

ålder (18-65) 

 

Artiklarna är publicerade mel-

lan år 2009-2014 

 

Mentalvården sker inom soci-

al- och hälsovårds kontext 

 

 

Utifrån studiens syfte, frågeställningar och bakgrundsinformation valdes sökord på föl-

jande språk: engelska, svenska och finska. En sökning av ord kombinerades och ord-
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kombinationer gjordes på: occupational therapy, mental health, psychiatry, work, 

task/s, activities, interventions, evaluation, assessment, support, enablement, participat-

ion, schizophrenia, bibolar disorder, mood disorder, depression. För att begränsa eller 

utvidga sökresultaten tog jag hjälp av de booleska operatörerna: AND, NOT (Begräns-

ning) eller OR (Utvidgning). (Forsberg & Wengström 2013:79-80, 82) 

 

Litteratursökningen utfördes enligt Forsbergs och Wengströms (2013) rekommendat-

ioner om databassökning. Även personalen på Arcadas bibliotek gav stöd i hur man ut-

för informationssökning. Sökningen av artiklarna gjordes genom tillgängliga databaser 

på Arcadas Nelli-E-Resurser antingen på Arcadas bibliotek eller genom distansanvänd-

ning. Sökningen gjordes i databaserna Academic Searcg Elite (EBSCO), Medic, 

PubMed, OTSeeker, Science Direct och MEDLINE (Ovid). Som databaser användes 

också den fritt tillgängliga sökmotoren Google Scholar. Via Google Scholar sökte för-

fattaren som inte var tillgängliga via andra databaser. Det uppkom dock inga träffar via 

Google Scholar som inte skulle ha hittats via de andra databaserna som användes. Även 

en sökning på databasen AJOT (the American Journal of Occupational Therapy) gjor-

des. (Forsberg & Wengström 2013:74-78)  

 

 

Tabell 2 Tabell över databassökningarna 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Exkluderade 

artiklar på 

basis av titel 

Genomlästa 

abstrakt  

Inkluderade 

artiklar 

Academic 

Search Eli-

te (EBS-

CO) 

Interventions AND 

occupational ther-

apy (abstr.) AND 

mental health (ab-

str.) 

11 2 9 1 
 

Academic 

Search 

Elite (EB-

Occupational ther-

apy AND mental 

health AND inter-

64 46 10 1 
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SCO) ventions 

Academic 

Search Eli-

te (EBS-

CO) 

Occupational 

Therapists AND 

Mental Health 

AND Activities  

31 23 8 2 

AJOT Occupational 

Therapy AND 

Mental Health  

AND Interventions 

(limit i “topics”: 

mental health) 

61 48 14 3 

OTSeeker Occupational 

Therapy AND 

Mental Health OR 

Psychiatry AND 

Tasks 

13 8 5 1 

OvidSP Occupational ther-

apy AND Mental 

health  

7 5 2 1 

EBSCO Participation AND 

mental health 

AND Occupational 

therapy 

12 7 3 1 

PubMed evaluation (ti-

tle/abstract) AND 

Occupational ther-

apy (ti-

tle/abstract)AND 

Mental Health (ti-

8 1 3 1 
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tle/abstract) 

Science 

Direct 

Occupational ther-

apy (abstr.) AND 

Mental health (ab-

str.) 

42 30 5 1 

 

I tabell 2 redovisas resultaten av träffar samt antal valda artiklar från diverse databaser i 

databassökningen. Endast de sökningar som gav träffar för valda artiklar redovisas i ta-

bellen. Sökningen gjordes i september 2014.    

Exkluderade artiklar på basis av titel menas artiklar som inte enligt titeln motsvarade 

inklusionskriterier. Studierna som valdes skulle motsvara alla inklusionskriterier. Ifall 

artikeln enligt titel motsvarade exklusionskriterierna, uteslöts artikeln direkt. Också ifall 

abstraktet redan var bekant för författaren från tidigare sökning, eller redan inkluderats, 

uteslöts läsning av det. I vissa sökningar begränsades sökningen till abstrakt/titel (i ta-

bellen: abstr., titel/abstract) för att få ett mer specifikt utfall. Sökningen begränsade sig 

till åren 2009-2014, samt till ”full text” på grund av endast artiklar som var gratis kunde 

inkluderas. De sökningar där dessa begränsningar till abstrakt/titel använts, gav flera 

träffar, men också flera irrelevanta träffar, vilket framkommer i tabellen. Lika många 

abstrakt har lästs oberoende om begränsning har satts på abstrakt/titel eller inte. Under 

sökningarna lästes abstrakt som ansågs vara relevanta för studiens syfte samt inklus-

ionskriterier igenom, och sparades i pdf-format på datorn. 32 artiklar inkluderades först, 

men efter noggrannare läsning av innehållet, lämpade dessa sig inte enligt inklusionskri-

terierna för studien (inte vetenskaplig artikel, svarade inte på forskningsfrågorna). Två 

av artiklarna var endast planer för forskningar, så de kunde inte inkluderas eftersom 

forskningsartiklarna inte hittades eller var tillgängliga för författaren. En av artiklarna 

var en systematisk litteraturstudie med forskningar som var för gamla för att inkluderas 

i denna studie utgående från inklusionskriterierna. De resterande studierna som uteslöts 

svarade inte på forskningsfrågorna, det vill säga framkom det inte vad ergoterapeuten 

gör i sitt arbete. En artikel som författaren läst i tidigare forskning (Sherring et al 2010) 

valdes in i efterhand eftersom författaren ansåg den vara relevant, det vill säga motsva-
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rade artikeln inklusionskriterierna för studien. Slutligen inkluderades 13 vetenskapliga 

forskningsartiklar i studien.  

5.2 Kvalitetsgranskning  

Kvalitetsgranskningen av artiklarna gjordes utifrån och med hjälp av granskningsproto-

koll utarbetade av Forsberg och Wengström (2013). Frågor som räknas upp i dessa pro-

tokoll bör besvaras, för att vidare kunna värdera studiernas kvalitet. (Forsberg & Weng-

ström 2013:116, 197–210) En beräkning av artiklarnas bevisvärde i form av procentin-

delning gjordes enligt Willman et al.s´ (2006:95–96) instruktioner. Bevisvärde beräknas 

för att kunna rangordna studier inom ett område, som kan ha olika vetenskaplig styrka, 

och gruppera dem. Det är viktigt att känna till den vetenskapliga styrkan, bevisvärdet, så 

att tolkningen av resultatet av studien blir tillförlitligt.   

 

Granskningsprotokollen modifierades av författaren för att stöda beräkningen av bevis-

värde. Granskningsprotokoll bör modifieras så att de är anpassade till varje unika och 

aktuella studie, även för denna studie (Willman et al. 2006:95). Frågorna i protokollen 

utarbetade av Forsberg & Wengström (2013) modifierades så att författaren kunde svara 

ja eller nej på diverse delfrågor. Författaren valde att tilldela 1 poäng per delfråga i de 

modifierade granskningsprotokollen, som ansågs positiv för studien. Delfrågor som an-

sågs inadekvata för studien tilldelades 0 poäng. (Willman et al. 2006:96) Maximalt 

kunde 27 poäng tilldelas en kvalitativ studie, 15 poäng tilldelas en systematisk littera-

turstudie, 28 poäng tilldelas en kvantitativ studie i form av randomiserade kontrollerade 

studier och 22 poäng kunde tilldelas en kvantitativ studie i form av kvasi-experimentell 

studie (Se bilagor 1., 2., 3, 4).  

 

Efter att poängen räknats ut inom ramen för granskningsmallarna, räknades poängsum-

morna om till procenttal. I denna studie valdes att använda en tregradig gradering av 

kvalitet. Grad 1 betyder att studien har hög kvalitet, mellan 80-100%. Grad två (2) bety-

der att studien har en måttlig kvalitet, mellan 70-79%. Ifall studien har en låg kvalitet 

(grad 3) ligger den mellan 60-69%. Författaren beslöt att inte inkludera studier som efter 

kvalitetsgranskningen och procentberäkningen inte nådde upp till 69% och därmed hade 

en mycket låg kvalitet (det vill säga mindre än 70%), eftersom studier med låg kvalitet 
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inte ska inkluderas i en litteraturstudie (Forsberg & Wengström 2013:116). Inga artiklar 

som kvalitetsgranskades behövdes uteslutas, erftersom alla artiklarna överskrider pro-

centtalet 70% och har därmed en måttlig kvalitet (grad 2) eller hög kvalitet (grad 1). 

(Willman et al. 2006:95-96) 

5.3 Analys  

Att analysera materialet i en litteraturstudie innebär att man delar upp det relevanta in-

nehållet i studierna som inkluderats, och sätter ihop det på ett nytt sätt. Allmänt innebär 

det att dela upp innehållet i texterna till koder, kategorier och teman, och därefter tolka 

resultaten. (Forsberg & Wengström 2013:166–167) Som analysenheter i denna studie 

fungerade de 13 valda artiklarna.   

 

Man kan använda sig av olika slags analysmetoder, och som analysmetod i denna studie 

valdes induktiv innehållsanalys. Denna metod används oftast om det finns lite teori 

inom ett område eller om man vill låta ny insyn inom ett ämne fritt framträda ur materi-

alet (Hsieh & Shannon 2005:1279). Genom induktiv innehållsanalys bildar författaren 

kategorier och teman utifrån det insamlade materialet. Genom induktion kan kategorier 

eller mönster framkomma, som inte möjligtvis annars skulle framkomma genom att 

syna materialet ur en färdigt utvecklad förklaringsmodell. (Forsberg & Wengström 

2013:151) Författaren har undvikit att använda sig av på förhand bildade kategorier 

(t.ex. genom bakgrund eller teoretisk referensram). Däremot bildas kategorier och namn 

(teman) utifrån det insamlade materialet. (Hsieh & Shannon 2005:1279)  

 

Författaren nådde först djupet i materialet genom att läsa igenom det inkluderade 

materialet flera gånger. I studien har kategorier och teman framkommit utifrån vad som 

framträtt i materialet. 11 kategorier framkom efter en första genomgång av materialet. 

Dessa kategorier gjordes till 11 filer på datorn, som innehöll material från det insamlade 

materialet enligt kategorierna. Efter en andra genomgång av materialet i dessa katego-

rier, utvecklades 4 centrala teman. Dessa teman framkom utifrån materialet, genom att 

helt enkelt syna vad som framkom mest och hur informationen kunde grupperas. Ett av 

temat har två underrubriker. Dessa teman är: ”Bedömning av funktionsförmåga”, ”Möj-

liggörande av aktivitet genom klientcentrerad individuell terapi” med de två underrubri-
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kerna ”Engagera klienten till aktivitet” och ”Främjande av förmågor och färdigheter 

som behövs i en fungerande vardag”, ”Gruppinterventioner”, och ”Konsultation i arbe-

tet”. (Forsberg & Wengström 2013:151,166–167) 

5.4 Etiska överväganden 

I detta kapitel diskuteras hur etiska aspekter bör tas i beaktande. Under hela processen i 

denna studie, har författaren övervägt dessa etiska aspekter. Ohederlighet eller fusk fö-

rekommer inte.  

 

 Vid urval och vid presentation av resultat i en systematisk litteraturstudie är det viktigt 

att göra etiska överväganden. Studierna väljs utifrån att det finns beskrivning av etiska 

överväganden i dem, eller att de fått tillstånd från etiska kommittén. Redovisning av alla 

artiklar som tas med i litteraturstudien görs. Presentation av alla resultat görs, inte end-

ast på de resultat som stöder författarens åsikter. (Forsberg & Wennström 2013:67–70) 

Vetenskapsrådet (2007:4) definierar fusk och ohederlighet som:  

 

Avsteg från god vetenskaplig sed kan t.ex. vara fabricering av data, stöld eller plagiat av data, hypoteser 

eller metoder utan angivande källa eller förvrängning av forskningsprocessen på annat sätt (t.ex. genom 

felaktig inklusion eller exklusion av data som förvränger tolkningen).  

 

Studien bör vara reproducerbar, och den ska vara tillförlitlig det vill säga inga slump-

mässiga fel får ske och studien ska vara precis för att studien ska ha hög reliabilitet. 

Studien ska också mäta det som avses mätas. I sådant fall har den hög validitet. (Fors-

berg & Wengström 2013:104, 106) Med extern validitet avses generaliserbarhetsgraden. 

Med detta menas i vilken grad man kan generalisera resultatet från urval till population. 

(Forsberg & Wengström 2013:100) Detta mäts främst i empiriska studier genom urvalet 

i studien, men även i litteraturstudier bör man vara noggrann med studierna man väljer 

till sitt urval, att de är av hög kvalitet. Urvalsförfarandet bör det vill säga inte vara brist-

fälligt. 

 

I denna studie har endast litteratur som varit gratis för författaren inkluderats, så all litte-

ratur som skrivits om ämnet har inte varit tillgängligt för författaren. Studien kan repro-



30 

 

duceras, men risk finns för att slumpmässiga fel sker och påverkar tillförlitligheten på 

grund av att litteraturstudiens struktur modifierats i bearbetning av resultaten (Se kapitel 

5. Metod). Etiska överväganden diskuteras vidare i kapitel 7.2 (Metoddiskussion).  

6 RESULTATREDOVISNING 

Litteraturstudiens resultat presenteras först i en tabell som bygger på de valda artiklarna, 

för att ge en översiktlig bild över resultaten samt en tydlig struktur. I tabell 3 framkom-

mer information om de valda artiklarna det vill säga författare, publicerings år, metod 

och resultat. (Forsberg & Wengström 2013:163-165) Den relevanta informationen som 

tagits ur hela artikeln (metod-, diskussions-, och resultatdelarna) beskrivs under resultat 

kolumnen. Också nivån av kvalitet (bevisvärde: grad och procent) redovisas i tabellen. 

Tabell 3 Översiktstabell av de inkluderade artiklarna 

Titel, för-
fattare och 
publice-
rings år 

Syfte Metod & Kontext Resultat – valda ur 
artiklarnas innehåll 
(metod, resultat, dis-
kussion)

Kvalitet

Arbesman, 
Marian & 
Logsdon, 
Dana W.  

2011 

Att utvärdera ef-
fektiviteten av 
ergoterapi inter-
ventioner som fo-
kuserar på delta-
gande i samt utfö-
rande av aktivite-
ter relaterade till 
obetald och betald 
anställning samt 
till studier, hos 
personer med 
mental sjukdom.  

 

 

Systematisk litteratur-
studie 

Samhälleligt kon-
text/öppenvård 

Ergoterapeuten utför 
interventioner inom 
ramen för stödda skol-
ningsprogram, för att 
öka på patienters del-
tagande i skolnings-
syfte. Till sådana in-
terventioner hör att 
göra upp målsättning-
ar, träna på förmågor, 
och kognitiv träning. 

Ergoterapeuten utför 
träning av instrumen-
tella dagliga aktiviteter 
som intervention med 
patienter. Till sådana 
aktiviteter hör t.ex. 
skötsel av hemmet. 

Ergoterapeuter utför 
interventioner kring 
stött föräldraskap med 
patienter.  

Ergoterapeuten möj-
liggör kognitivt stöd i 
patienters miljö, t.ex. 
listor och märken av 

1 

93,3% 

inklude-
ras 
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olika slag.  

Ergoterapeuten har 
förmågan att designa 
kompensatoriska stra-
tegier och boende, ba-
serat på individuella 
behov.  

Ergoterapeuten har 
förmågan att använda 
sig av aktivitetsanalys 
som bedömning så att 
förmågor kan uppdelas 
och gradvis införas.  

Träning av sociala och 
kognitiva färdigheter 
kombinerat med moti-
verande terapi, samt  
stödda anställnings-
program och med IPS 
(Individual Placement 
Model), har visat sig 
vara effektivt för att 
öka deltagande i pro-
duktiva aktiviteter 
samt leda till anställ-
ning.  

Ergoterapeuten har 
förmåga till att hjälpa 
patienter att hitta nya 
roller eller återhämta 
tidigare roller patien-
ten haft.  

Argentzell, 
Elisabeth; 
Håkans-
son, Carita; 
Eklund, 
Mona.  

2012 

Att utforska olika 
upplevelser av 
mening som ar-
betslösa männi-
skor med svår 
mental sjukdom 
hittar i sina dag-
liga aktiviteter. 

 

 

Intervju av 12 patienter 

Innehållsanalys 

 

Dagsverksam-
het/Öppenvård 

Patienter bör få en ak-
tiv roll i rehabilite-
ringsprocessen.  

Ergoterapeuten kan 
stöda, motivera och 
uppmuntra patienter i 
att bl.a. forma dagliga 
rutiner och bilda soci-
ala nätverk, samt finna 
balans mellan produk-
tiva aktiviteter och 
vila. 

Ergoterapeuten bör 
finnas som ett stöd för 
klienten i att orka och 
finna hopp genom te-
rapiprocessen. Till er-

1 

96,3% 

 

inklude-
ras 
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goterapeutens uppgif-
ter hör att motivera 
och uppmuntra till ak-
tivitet på grund av att 
det hämtar känslor av 
kompetens då man 
lyckas.  

Ergoterapeuten bör 
också kunna forma och 
stå för verktyg för hur 
klienten kan använda 
sig av meningsfulla 
aktiviteter för att leva 
med sjukdo-
men/kontrollera sjuk-
dom.  

Ergoterapeuten bör 
stöda klienter i att 
bygga sociala nätverk, 
finna balans mellan 
vila och produktivitet, 
finna utmanande, krea-
tiva och meningsfulla 
aktiviteter som är på 
klientens nivå.   

Chapleau, 
Ann; Sero-
czynski, 
A.D.; 
Meyers, 
Susan; 
Lamb, 
Kristen; 
Haynes, 
Susan. 

2011  

Att utforska i vil-
ken mån en annan 
yrkesgrupp bestå-
ende av ”case-
ledares” självef-
fektivitet och till-
fredsställelse av 
sitt arbete påver-
kades genom att 
en ergoterapeutisk 
konsultationsmo-
dell lades till i ar-
betsprogrammet, 
samt att identifiera 
faktorer som in-
fluerar positivt 
och negativt av 
ergoterapeutiska 
konsultationsser-
vicen.  

 

 

 

Mixed-method design, 
det vill säga använd-
ning av flera metoder: 

standardiserade fråge-
formulär 

öppna frågor besvara-
des skriftligt 

fokusgrupper 

individuella intervjuer 

 

Samhälleligt kon-
text/öppenvård 

Efter 18 månader av 
ergoterapi konsultat-
ioner framkom signifi-
kanta skillnader i ar-
betstillfredsställelse 
och själveffektivitet 
hos ”case-ledarna”. 
Under den tidpunkten 
besökte de allt oftare 
ergoterapeuten och det 
framkom förbättring i 
klienters resultat.  

Konsultation av er-
goterapeuter kan vara 
nyttigt i utvecklandet 
av service för hälso-
promotion.  

Ergoterapeuten funge-
rade som konsulter för 
en annan yrkesgrupp; 
”case-ledare”.  

Ergoterapeuten stod 
för direkta intervent-
ioner för case-ledarna 
som de kunde an-

1 

 

88,8% 

 

inklude-
ras 
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vända, och rekommen-
derade behandlingar 
och bedömningsme-
toder till de handledda.  

Ergoterapeuten plane-
rade och implemente-
rade 7 olika grupper: 
livsfärdighetsgrupp, 
diabetesgrupp, struktu-
rerad hantverksgrupp, 
hälsa och välmående, 
pengahantering, träd-
gårdsarbete, terapeu-
tisk ridnings grupp.  

Ergoterapeuten presen-
terade resultat varje 
vecka angående klien-
ters framsteg samt be-
dömningsresultat, på 
möten med case-
ledarna.  

Ergoterapeuten enga-
gerar klienter i me-
ningsfulla aktiviteter.  

Cook, Sa-
rah; 

Chambers, 
Eleni; 
Coleman, 
Julie. 

 

2009 

 

Att forska i effek-
tiviteten av ergote-
rapi som inter-
vention (ett väl 
använt program) 
för personer med 
psykotiska till-
stånd. 

 

   

 

Pragmatisk randomise-
rad kontrollerad studie 
(RTC).  

Utvärdering med 
bedömningsinstrumen-
ten ”Social Functioning 
Scale” och med ”Scale 
for the assessment of 
Negative Symptoms 
and Employment”.  

 

Samhälleligt kon-
text/Öppenvård 

Ergoterapi som inter-
vention består av indi-
viduell, klientcentrerad 
terapi. 

Till ergoterapeutens 
uppgifter hör att välja 
och anpassa aktiviteter 
för att klientens ska nå 
individuella mål. 

Till andra uppgifter 
hör att engagera sig 
med klienten dvs. att 
gå igenom sätt att ar-
beta tillsammans, går 
igenom klientens 
historia, behov samt 
intressen angående 
klientens funktionalitet 
och aktivitet.  

Ergoterapeuten gör 
bedömning kring kli-
entens kompetens att 
utföra dagliga aktivite-
ter (självvård, fritid 
och produktivitet), ru-

1 

85,7%  

 

inklude-
ras 
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tiner, roller, samt iden-
tifierar hinder och 
styrkor som påverkar 
klientens funktions-
förmåga, samt sociala 
och fysiska miljö.  

Ergoterapeuten gör 
tillsammans med kli-
enten upp mål, och 
bygger upp ett indivi-
duellt program för te-
rapeutiska aktiviteter.  

Ergoterapeuten enga-
gerar klienten till akti-
viteter. Ergoterapeuten 
lär ut specifika för-
mågor till klienten. 
Som ergoterapeut hör 
också till att upp-
muntra klienten till att 
ta emot stöd, aktivera 
sig, delta i gruppar-
bete/grupper, utveckla 
dagliga rutiner och 
balans i sina aktivite-
ter, samt arbeta med 
detta också utanför 
terapin. Ergoterapeu-
ten går tillsammans 
med klienten igenom 
hur klientens val av 
aktivitet påverkar kli-
entens symptom samt 
välmående.  

Ergoterapeuten bedö-
mer, går igenom resul-
tat, uppdaterar klien-
tens mål samt inter-
ventioner tillsammans 
med klienten under 
processen. 

En viss mängd av all-
männa uppgifter för-
väntas utföras av er-
goterapeuten eftersom 
hon är en del av 
mentalvårdsteamet  

Det fanns inte signifi-
kanta skillnader mellan 
de studerade grupper-
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na. Kontrollgruppen 
som fick ergoterapi 
som intervention, vi-
sade signifikanta för-
bättringar i social 
funktionalitet och i 
negativa symptom ef-
ter 12 månader. 

Edgelow, 
Megan & 
Krupa, 
Terry 

 

2011 

Att utvärdera ef-
fektiviteten och 
kliniska använd-
barheten av en 
intervention 
(AOI), utförd av 
ergoterapeuter, 
som baserar sig på 
tidsanvändning i 
aktiviteter. 

 

 

Randomiserad 
kontrolldesign (RTC).  

En interventionsgrupp 
som får behandling 
som vanligt med er-
goterapi som tillägg, 
och en grupp som får 
behandling som van-
ligt.  

 

Samhälleligt kon-
text/Öppenvård 

AOI-interventionen 
kan vara effektiv i på-
verkan på aktivitetsba-
lans.  

Ergoterapeuten stöder 
klienten till att finna 
meningsfulla aktivite-
ter för att främja hälsa 
och välmående.  

Interventionens bas 
ligger i att möjliggöra 
aktivitet, vilket i meto-
den beskrivs som en av 
ergoterapeutens bas 
kompetenser.  

I interventionen gör 
ergoterapeuten be-
dömning av behovet av 
förändringar samt rå-
dande situation av t.ex. 
aktivitetsbalans och 
klientens förmåga av 
engagemang. Ergote-
rapeuten fungerar som 
informant, dvs. hon 
står för att delge in-
formation till klienter-
na om sjukdom samt 
påverkning av det på 
aktivitetsbalans och 
engagemang.  

Ergoterapeuten gör 
upp långsiktiga mål 
med klienter. Hon gör 
också upp en plan som 
stöd, och följer upp 
samt ändrar på den vid 
behov under proces-
sen.  

2 

78,6% 

inklude-
ras 

Forun-
zandeh, 
Nasrin & 

Att forska i effek-
tiviteten av ergote-
rapeutisk inter-

Randomiserad kontroll 
studie (RCT)  

Ergoterapeuterna 
uppmuntrade patien-
terna till att genom 

1 

85,7% 
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Parvin, 
Neda.  

2013 

vention, på hur det 
påverkar symptom 
hos klienter med 
schizofreni.  

 

 

Positiva och negativa 
symptom bedömdes 
med ”Andreasen scale 
of positive/negative 
symptoms”/SANS/SAP
S i början och i slutet 
av studien. 

 

Sjukhus-
vård/Slutenvård 

konst och hantverk 
individualisera sina 
förmågor samt intres-
sen, och diskutera 
känslor.  

Ergoterapeuten försö-
ker utveckla en miljö 
som främjar inlärning 
samt patienters möj-
ligheter att använda 
sina resurser i, och att 
förbättra sina sociala 
förmågor i.  

Till andra uppgifter 
hör att engagera sig 
med klienten (att gå 
igenom sätt att arbeta 
tillsammans, går ige-
nom klientens historia, 
behov samt intressen 
angående klientens 
funktionalitet och akti-
vitet.  

Ergoterapeuten gör 
bedömning kring kli-
entens kompetens att 
utföra dagliga aktivite-
ter (självvård, fritid 
och produktivitet), ru-
tiner, roller, samt iden-
tifierar hinder och 
styrkor som påverkar 
klientens funktions-
förmåga, samt sociala 
och fysiska miljö. 

Ergoterapeuten gör 
tillsammans med kli-
enten upp mål, och 
bygger upp ett indivi-
duellt program för te-
rapeutiska aktiviteter.  

Ergoterapeuten enga-
gerar klienten till akti-
viteter. Ergoterapeuten 
lär ut specifika för-
mågor till klienten. 
Som ergoterapeut hör 
också till att upp-
muntra klienten till att 
ta emot stöd, aktivera 

inklude-
ras 
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sig, delta i gruppar-
bete/grupper, utveckla 
dagliga rutiner och 
balans i sina aktivite-
ter, samt arbeta med 
detta också utanför 
terapin. Ergoterapeu-
ten går tillsammans 
med klienten igenom 
hur klientens val av 
aktivitet påverkar kli-
entens symptom samt 
välmående.  

Ergoterapeuten bedö-
mer, går igenom resul-
tat, uppdaterar klien-
tens mål samt inter-
ventioner tillsammans 
med klienten under 
processen. 

Gibson, 
Robert W,; 
D’Amico, 
Mariana; 
Jaffe, 
Lynn; Ar-
besman, 
Marian.  

2011 

Att utvärdera ef-
fektiviteten av 
ergoterapeutiska 
interventioner som 
fokuserar på åter-
hämtning och in-
tegration i norma-
tiva livsroller i 
samhället, hos 
personer med 
mental sjukdom.  

 

 

 

Systematisk litteratur-
studie  

 

Samhälleligt kon-
text/Öppenvård 

Ergoterapeuter utför 
träning av sociala fär-
digheter (t.ex. kom-
munikationsfärdigheter 
och specifika interper-
sonella förmågor) med 
patienter för att öka på 
patienters sociala del-
tagande/delaktighet.  

Ergoterapeuter tränar 
tillsammans med pati-
enter på instrumentella 
dagliga aktiviteter och 
färdigheter (IADL-
färdigheter). Ergotera-
peuter utför intervent-
ioner som stöder an-
ställning eller skolning 
hos patienter.  

Social funktionalitet 
samt kognitivt utfö-
rande tränas genom 
neurokognitiv träning, 
dvs. genom att patien-
ter får kognitiv bete-
ende terapi, och trä-
ning av sociala färdig-
heter.  

Flera studier beskrev 
att patienter deltog i 

1 

93,3% 

inklude-
ras 
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aktivitetsbaserade ak-
tiviteter som stödde 
skötande av hemmet, 
självvård (ADL) och 
matlagning. Flera stu-
dier beskrev att patien-
ter deltog i aktiviteter 
som var till för integ-
ration i samhället t.ex. 
att hantera pengar, 
upprätthålla hälsosamt 
beteende och skaffa 
arbete eller skolning.  

Haertl, K.; 
Behrens, 
K.; Houtu-
jec, J.; 
Rue, A.; 
Ten Hake, 
R. 

2009 

Att forska i om-
fattningen av 
tjänster, terapeuter 
och klienttillfreds-
ställelse samt den 
upplevda effekti-
viteten av service i 
en ”free-standing 
community based” 
mentalvårds kli-
nik.  

 

 

Survey samt intervju 

 

Samhälleligt kon-
text/Öppenvård 

Man kom fram till att 
centrala faktorer för en 
effektiv samt tillfreds-
ställande service är 
terapeut-klient relat-
ionen samt en stöd-
jande terapeutisk 
miljö.  

Ergoterapeuten gör 
bedömningar och in-
terventioner inom so-
ciala färdigheter, dag-
liga aktiviteter, kogni-
tiva förmågor, senso-
risk integration. Man 
stöder klienten till att 
inte gå tillbaka i pro-
cessen. Ergoterapeuten 
står för träning av för-
mågor inom bl.a. 
ADL, coping och 
stresshantering.  

Som interventioner 
används aktivitetsbase-
rade aktiviteter indivi-
duellt t.ex. hantverk, 
ADL träning och skol-
ningsbaserad service. 

Ergoterapeuter gör 
hembesök till klienter-
na.  

Ergoterapeuterna do-
kumenterar kring be-
sök.  

Ergoterapeuterna kon-
sulterar externa myn-
digheter.  

1 

81,4% 

inklude-
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Mahony, 
Georgia; 
Haracz 
Kirsti; 
Williams, 
Lauren T.  

 

2012 

 

Att utreda och 
forska i ergotera-
peutens roll i att 
ge dietrelaterade 
interventioner för 
klienter med men-
tala sjukdomar. 
Att forska i attity-
der, interventioner 
samt vad ergote-
rapeuter tänker 
kring ämnet. 

 

 

 

 

semistrukturerade in-
tervjuer av ergotera-
peuter  

analysmetod: konstruk-
tivistisk grundad teori 

 

6 ergoterapeuter var av 
4 arbetat i öppenvård, 1 
i akut vård, 1 i öppen 
samt akut vård 

 

 

Ergoterapeuten står för 
interventioner för kli-
enter som har proble-
matik i att pre-
stera/utföra aktiviteter 
som är relaterade till 
att sköta sin diet och 
upprätthålla en hälso-
sam vikt.  

Ergoterapeuter använ-
der sina förmågor för 
att motivera, möjlig-
göra samt mobilisera 
klienten till att utföra 
aktiviteter som är 
främjande för en god 
diet och hälsosam vikt. 

Ergoterapeuter står för 
interventioner i grupp 
som stöder till en hol-
istiskt hälsofrämjande 
livsstil. Fysisk aktivitet 
i grupp hör ibland till 
dessa grupper.  

Man försökte även 
stöda klienters för-
måga (skill develop-
ment) till utförande av 
aktiviteter som stöder 
upprätthållandet av en 
hälsosam diet. Till 
dessa aktiviteter hör 
t.ex. matlagning, pla-
nering av måltid samt 
budget, och att göra 
uppköp.   

Ergoterapeuter kan ge 
råd kring hälsosamt 
ätande men är inte ex-
perter inom att ge råd 
kring dieter.  

Oro över brister i 
mentalvårdsystemet 
fanns, t.ex. brist på 
dietister, vilket påver-
kar ergoterapeutens 
roll i att ge råd kring 
hälsosamt ätande. Men 
så länge som ergotera-
peuter till att stöda kli-

1 

81% 
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enter i att utveckla fär-
digheter kring dietrela-
terade aktiviteter, arbe-
tar de enligt ergote-
rapiyrkets filosofi 
kring holism, klient-
centrerat arbete samt 
fokus på aktivitetsutfö-
rande.  

Flera ergoterapeuter 
kände sig trygga med 
att ge råd om dagliga 
vanor och information 
kring ätande, som t.ex. 
storleken av portioner 
och information kring 
rekommenderade in-
tagningar av närings-
ämnen. 

Ge stöd för klienten 
kring, göra upp mål 
samt utveckling av 
förmågor kring dagliga 
aktiviteter kring diet. 

Ergoterapeuter an-
vände sig av dietister, 
psykologer och sjuk-
skötare i att få mera 
information för att lära 
ut, samt i att konkret 
delta i grupper och ge 
information till klien-
ter. 

Moore, 
Karla; 
Merrit, 
Brenda; 
Doble, Su-
san E. 

2010 

Att avgöra ifall det 
finns signifikanta 
skillnader i ADL 
förmåga och ADL 
färdig-
het/skicklighet 
mellan personer 
med bipolär de-
pression, bipolär 
mani och schizo-
freni. 

 

 

 

 

Kvantitativ metod 

Bedömning gjordes 
med bedömningsin-
strumentet AMPS.  

Sjukhus-
vård/Slutenvård 

Ergoterapeuten bör 
bedöma varje klients 
funktionella förmåga 
individuellt, dvs. styr-
kor och svagheter i 
funktionsförmågan 
(utan att ha en förför-
ståelse över förmågor 
enligt diagnoser).  

Ergoterapeuten ska 
träna klienten och hen-
nes närstående i att 
skapa en lugn och till-
gänglig miljö.  

Ergoterapeuter stöder 
klienter i att integrera 
strategier för att klara 

2 

 

77,2% 
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av dagliga aktiviteter. 

Ergoterapeuter möjlig-
gör träning av dagliga 
aktiviteter som klienter 
skulle vilja eller be-
höva göra.  

Scanland, 
Justin & 
Still, Me-
gan. 

 

2013  

Utforska förhål-
landet mellan 
kognition och 
funktionell själv-
ständighet, samt 
beskriva vilka om-
råden av prestat-
ion är mest utma-
nande för delta-
garna.  

 

 

Analys av 225 rappor-
ter på funktionell be-
dömning skrivna av 
ergoterapeuter på 8 
slutna psykiatriska av-
delningar.  

Slutenvård 

 

30% av variation i 
funktionell självstän-
dighet kan förklaras av 
funktionell kognition. 
Resultat påpekar hur 
viktigt det är att er-
goterapeuten som rutin 
gör bedömning av 
funktionell kognition 
då hon bedömer funkt-
ionell självständighet. 
Resultaten påvisar 
även hur observation 
av ADL (Activities of 
daily living/Dagliga 
aktiviteter) är en an-
vändbar bedömnings-
metod. 

2 

73% 

 

Inklude-
ras 

Sherring, 
Joanne; 
Robson, 
Emma; 
Morris, 
Adrienne; 
Frost, Bar-
ry; Tirupa-
ti; Sriniva-
san. 

2010 

Att forska i effek-
tiviteten av en för-
höjd intersektori-
ellt kny-
ten/sammanlänkad 
metod, ”VETE” 
(the vocatinal 
education, training 
and employemnet 
demonstration 
project), till un-
derstödd anställ-
ning (supported 
employment).   

 

 

Formella knytningar 
gjordes mellan ett 
kommunalt mental-
vårdsteam och tre an-
ställningstjänster. 43 
klienter deltog i ett 
program som arrange-
rades mellan dessa. 
Efter 24 månader ut-
värderades utkomsten 
av deltagandet med 
hjälp av ”The Self-
Reported Course of 
Illness Scale”, ”The 
Brief Psychiatric Ra-
ting Scale” och med 
”The Work-Related 
Self-Efficacy Scale”. 
Statistisk analys  

Samhälleligt kon-
text/Öppenvård 

Forskningens resultat 
visade att metoden av 
samarbete mellan de 
olika sektorerna för att 
arbeta med klienter 
inom stödd anställning, 
är effektiv.  

Ergoterapeuten pas-
sade bra in i teamet på 
grund av att ergotera-
peuter har en yrkes-
mässig tro på att delta-
gande i meningsfulla 
aktiviteter är hälso-
främjande. Till me-
ningsfulla aktiviteter 
inkluderas även an-
ställning. 

Ergoterapeuterna för-
ankrade formella 
kommunikationspro-
cesser med tre olika 
anställningstjänster 
som de samarbetade 
med i projektet. Till 
samarbetet hörde att 
dela information från 

2 

73% 

Inklude-
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bedömningar, genom-
gång av klientinform-
ation och processen 
varje månad.  

Till ergoterapeutens 
arbetsuppgifter hörde 
att kommunicera med 
det primära mental-
vårdsteamet, samt med 
anställningstjänste-
männen.  

En stor del av ergote-
rapeutens roll var att 
skola andra yrkesgrup-
per inom mentalvården 
om ett evidensbaserat 
arbetssätt inom yrkes-
inriktad rehabilitering.  

Till ergoterapeutens 
uppgifter hörde att be-
döm klienters yrkes-
mässiga behov, att stå 
för stöd i att få tillgång 
till anställningsser-
vicen, och för kliniskt 
stöd. Kliniska inter-
ventioner var att stödja 
hantering av arbetsför-
lust, att hantera ångest, 
stöd i träning av soci-
ala förmågor, rådgiv-
ning kring stigmatise-
ring och avslöjande, 
stöd i att ställa upp 
lång- och kortsiktiga 
yrkesmässiga mål, 
samt ge stöd genom att 
stå för strategier för 
hantering av kognitiv 
nedsättning. 

Sundste-
igen, B; 
Eklund, K; 
Dahlin-
Ivanoff, S.  

2009 

 

 

Att forska i hur 
psykiatriska pati-
enter inom öppen-
vården upplever 
behandling i er-
goterapigrupper 
och hur signifikant 
behandlingen är 
för deras dagliga 
aktiviteter.  

4 fokusgrupper på 2 
öppenvårdskliniker  

Samhälleligt kon-
text/Öppenvård 

Ergoterapeuter drar 
grupper inom mental-
vården med fokus på 
aktivitet samt diskuss-
ion som intervention. 
Dessa grupper kan 
stimulera patienter till 
att använda sina kapa-
citeter, våga samt klara 
av sina dagliga aktivi-
teter, samt använda sig 

1 

93% 
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 till nytta av möjlighet-
er som erbjuds.  

Ergoterapeuter ska 
kunna möjliggöra en 
miljö där klienten kan 
utveckla sin förmåga 
till att använda sig av 
det hon lär sig i ergote-
rapigruppen i sitt dag-
liga liv, och ha en ak-
tiv del i sin process. 

Att klienter ska känna 
delaktighet och ha 
passliga utmaningar 
som bör anpassas en-
ligt klienters förmåga, 
är en del av ergoterapi 
teori. Det kom fram 
också i resultaten, och 
är en orsak till att er-
goterapeuter drar 
grupper. 

 

6.1 Bedömning av funktionsförmåga samt miljö 

Bedömning är en del av ergoterapiprocessen. Bedömning ligger som grund för terapin, 

så att behovet av förändringar samt den rådande situationen, det vill säga styrkor och 

svagheter som påverkar funktionsförmågan, klargörs (Edgelow & Krupa 2011, Cook et 

al. 2009, Foruzandeh & Parvin 2013, Scanland & Still 2013, Moore et al. 2010). Fak-

torer so bedöms inom ramen för funktionsförmåga är: ADL-funktioner (Haertl et al. 

2009, Cook et al. 2009, Foruzandeh & Parvin 2013) det vill säga kompetens att utföra 

dagliga aktiviteter som hygien, fritid och produktiva aktiviteter (Cook et al. 2009, 

Foruzandeh & Parvin 2013), klientens sociala färdigheter, kognitiva förmågor, senso-

riska integration (Haertl et al. 2009), funktionella kognition(Newton Scanland & Still 

2013) samt roller och rutiner(Cook et al. 2009, Foruzandeh & Parvin 2013). Även klien-

tens sociala och fysiska miljö bedöms(Cook et al. 2009, Foruzandeh & Parvin 2013) 

genom att t.ex. göra hembesök (Haertl 2009). Ergoterapeuten har förmågan att använda 

sig av aktivitetsanalys som bedömning så att förmågor kan uppdelas och gradvis införas 

under terapiprocessen (Arbesman & Logsdon 2011). Bedömning av ADL-funktioner 

utförs genom t.ex. observation (Scanland & Still 2013). 
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6.2 Individuell klientcentrerad terapi för möjliggörande av akti-

vitet 

Till ergoterapeutens uppgifter hör att genom individuell samt klientcentrerad terapi en-

gagera klienten till aktivitet, samt främja klientens funktionsförmåga och därmed möj-

liggöra aktivitet (Cook et al. 2009, Forunzandeh & Parvin 2013, Edgelow & Krupa 

2011). Ergoterapeuten bygger upp individuella målsättningar och program i form av te-

rapeutiska aktiviteter i samarbete med klienten (Cook et al. 2009, Foruzandeh & Parvin 

2013), det är det vill säga aktivitetsbaserad terapi (Haertl et al. 2009, Gibson et al. 2011, 

Arbesman & Logsdon 2011). Ergoterapeuterna dokumenterar kring besök. (Haertl et al. 

2009) 

6.2.1 Engagera klienten till aktivitet 

Ergoterapeuten utför individuell klientcentrerad terapi för att engagera klienten till akti-

vitet (Cook et al. 2009, Foruzandeh & Parvin 2013). För att känna till klientens historia, 

intressen och behov, engagerar ergoterapeuten sig i klientens situation (Cook et al. 

2009, Foruzandeh & Parvin 2013). Under terapiprocessen aktiverar, motiverar och 

uppmuntrar ergoterapeuten klienten till att engagera sig och delta. Man stöder klienter 

till att finna balans i sina dagliga aktiviteter. (Cook et al. 2009, Foruzandeh & Parvin 

2013, Argentzell et al. 2012). Ergoterapeuten uppmuntrar klienter bland annat till att ta 

emot stöd, att delta i grupper (Cook et al. 2009, Foruzandeh & Parvin 2013) till hälso-

främjande (Mahony et al. 2012) och meningsfulla aktiviteter (Chapleau et al. 2011) och 

till att bilda sociala nätverk (Argentzell et al. 2012). Till ergoterapeutens uppgifter hör 

att motivera och uppmuntra till aktivitet på grund av att det hämtar känslor av kompe-

tens och framgång hos klienten (Argentzell et al. 2012). Professionellt stöd ges för kli-

enten i att finna hopp och ork genom terapiprocessen (Haertl et al. 2009, Argentzell et 

al. 2012) och uppmuntran och ge möjlighet till att diskutera känslor (Forunzandeh & 

Parvin 2013).  
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6.2.2 Främjande av förmågor och färdigheter som behövs i en funge-

rande vardag  

För att främja förmågor i dagliga aktiviteter, ADL- och IADL-förmågor, utför ergotera-

peuten träning av dessa förmågor genom individuell terapi (Haertl et al. 2009, Moore et 

al. 2010, Gibson et al. 2011, Arbesman & Logsdon 2011). Ergoterapeuten fungerar som 

möjliggörare för aktiviteter som klienten skulle vilja göra eller bör klara av i sin vardag 

(Moore et al. 2010). Aktivitetsbaserad terapi används som intervention för att utveckla 

eller främja dessa förmågor (Haertl et al. 2009, Gibson et al. 2011, Arbesman & Logs-

don 2011). Exempel på dagliga förmågor är sköta om sin hygien, samt vård av hemmet 

(Arbesman & Logsdon 2011, Gibson et al. 2011).  

Ergoterapeuter utför träning av sociala färdigheter (t.ex. kommunikationsfärdigheter och 

specifika interpersonella förmågor) med patienter för att främja sociala förmågor samt 

öka delaktighet (Gibson et al. 2011, Sherring et al. 2010). Ergoterapeuten använder sig 

av rollstödjande interventioner, det vill säga interventioner som stöder klienten i att hitta 

nya roller eller i att återhämta tidigare roller hon haft. t.ex. stött interventioner för att 

stöda rollen som förälder (Arbesman & Logsdon 2011).  

Genom att rådgiva och informera klienter om hur t.ex. val av aktiviteter påverkar väl-

mående, hur klienten och de närstående kan skapa en lugn och tillgänglig miljö(Moore 

et al. 2010) och informera om hur sjukdom påverkar aktivitetsbalans och engagemang, 

främjar ergoterapeuten klienters förståelse för hur de kan påverka sin vardag, (Cook et 

al. 2009, Foruzandeh & Parvin 2013, Edgelow & Krupa 2011) samt hur meningsfull 

aktivitet kan ha påverkan på sjukdom (Argentzell et al. 2012). Ergoterapeuten möjliggör 

också utförande av dagliga aktiviteter genom att lära ut strategier för hantering av ång-

est (Sherring et al. 2010) och stress (Moore et al. 2010, Haertl et al. 2009). 

Till ergoterapeutens uppgifter hör att främja produktiva aktiviteter samt integration i 

samhället i form av interventioner i anställnings- eller skolningssyfte (Gibson et al. 

2011, Haertl et al. 2009, Arbesman & Logsdon 2011, Sherring et al. 2010). Till sådana 

interventioner hör t.ex. stödda anställnings program, träning av sociala och kognitiva 

färdigheter och andra förmågor, samt uppsättning av mål, relaterade till skolning och 

arbete (Arbesman & Logsdon 2011, Sherring et al. 2010).  
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Ergoterapeuten har förmågan att utveckla en tillgänglig miljö för klienten genom att an-

passa boende enligt klientens individuella behov (Arbesman & Logsdon 2011) baserat 

på information från hembesök (Haertl 2009). Kognitivt stöd och kompensatoriska stra-

tegier för att röra sig i hemmet är en form av intervention som främjar tillgänglighet för 

klienten (Arbesman & Logsdon). Ergoterapeuten försöker det vill säga utveckla en 

miljö kring klienten som främjar inlärning av förmågor och som möjliggör användning 

av resurser och förmågor i (Forunzandeh & Parvin 2013). 

Ergoterapeuten arbetar med klienter för att hitta meningsfulla aktiviteter som främjar 

hälsa och välmående (Edgelow & Krupa 2011, Mahony et al. 2012). Till hälsofräm-

jande inom ergoterapi hör att t.ex. stöda, motivera och rådgiva kring hälsosamt ätande 

(Mahony et al. 2012). Ergoterapeuten möjliggör övning av förmågor kring att utföra ak-

tiviteter som stöder en hälsosam diet (Mahony et al. 2012).  

6.3 Gruppinterventioner 

Ergoterapeuten drar grupper och uppmuntrar klienter till att delta i grupper. Genom trä-

ning av förmågor i grupp samt genom diskussion kan grupper främja förmågor som be-

hövs i det dagliga livet (Chapleau et al. 2011, Sundsteigen et al. 2009). Exempel på 

grupper kan vara: livsfärdighetsgrupp, diabetesgrupp, strukturerad hantverksgrupp, hälsa och 

välmående, pengahantering, trädgårdsarbete eller terapeutisk ridning. Grupper kan det vill 

säga vara hälsofrämjande, informativa, terapeutiska eller stödja förmågor (Chapleau et 

al. 2011).  

6.4 Konsultation i arbetet 

Ergoterapeuten konsulterar andra yrkesgrupper som t.ex. sjukskötare, psykologer och 

dietister, och kommunicerar med externa myndigheter (Haertl et al. 2009, Sherring et al. 

2010) för information angående enskilda klienter. Ergoterapeuten kan organisera andra 

yrkesgrupper till att undervisa eller dra grupper direkt för klienter, det vill säga utföra 

klientarbete i samarbete med andra professioner (Mahony et al. 2012). Till kommuni-

kationen, eller samarbetet, hör även att ergoterapeuten delar med sig information från 

bedömningar samt annan klientinformation som framkommer i ergoterapiprocessen 
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(Sherring et al. 2010). En viss mängd av allmänna uppgifter förväntas även utföras av 

ergoterapeuten eftersom hon är en del av mentalvårdsteamet (Cook et al. 2009:42).  

Andra yrkesgrupper kan även konsultera ergoterapeuten. Chapleau et al. (2011) kom 

fram till att då andra yrkesgrupper hade möjlighet att konsultera ergoterapeuten kring 

deras arbete inom ett mentalvårdsteam höjdes effektiviteten av arbetet samt klienters 

välmående. I konsulterande arbete kan ergoterapeuten stå för t.ex. direkta rekommen-

dationer av interventioner eller bedömningsmetoder för andra yrkesgrupper. Annan 

skolning för andra yrkesgrupper framkommer också, som t.ex. om ett evidensbaserat 

arbetssätt (Sherring et al. 2010). 

 

7 DISKUSSION 

7.1 Resultatdiskussion 

Studiens resultat beskriver delvis arbetsuppgifter som ingår i ergoterapiprocessen CPPF 

(Craik et al. 2007, Davis et al. 2007, Hautala et al. 2011). Beskrivning av ergoterapeu-

tens uppgifter inom mentalvården och i den tidigare forskningen hittas även i resultaten. 

De mest centrala uppgifterna ergoterapeuten har beskrivs enligt resultaten som: ”Be-

dömning av funktionsförmåga samt miljö”, ”Individuell klientcentrerad terapi för möj-

liggörande av aktivitet genom att engagera klienten samt främja utveckling av för-

mågor”, ”Gruppinterventioner” och ”Konsultation i arbetet”. Det förekom mest inform-

ation om individuella interventioner i aktuell forskning.  

Det som framkom på kommuners nätsidor som skiljde sig från resultaten samt tidigare 

forskning, är att ergoterapeuten i huvudsak gör bedömningar inom ramen för arbetet 

inom psykiatri (Etelä-Savon Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä 2013, HUS 2014b, Jyvä-

skylän kaupunki. 2014). Även om bedömning inte är det som beskrivs mest i studiens 

resultat, är det ändå en mycket relevant del av ergoterapeutens arbete enligt resultaten. 

Bedömning ligger som grund för terapin, vilket också beskrivs och stöds enligt ergote-

rapiprocessen (Davis et al. 2007:251). I resultaten ligger fokus på bedömning av funkt-

ionsförmåga, vilket är något som framkommer i tidigare forskning (bl.a. Hautala et al. 
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2011), i finsk miljö (bl.a. Etelä-Savon Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä 2013), samt er-

goterapiprocessen (Davis et al. 2007:251). 

Enligt tidigare forskning var gruppinterventioner de mest förekommande (Lim et al. 

2007). I resultaten av denna studie beskrivs väldigt lite om gruppinterventioner, och 

därmed mera om individuell terapi. 

 

Enligt ergoterapiprocessen har terapin sin grund i möjliggörande och den stöder ett kli-

entcentrerat, evidensbaserat och aktivitetsbaserat arbetssätt (Davis et al. 2007:249). Det 

är viktigt att klienten aktivt får ta del av de olika delarna i ergoterapiprocessen, det vill 

säga delar med sig information och önskemål genom diskussion, så att processen blir så 

effektiv som möjlig (Davis et al. 2007:249, Hautala et al. 2011:222–223). Detta stöder 

även denna studies resultat enligt vilken individuella terapin är aktivitetsbaserad och 

klientcentrerad samt fokuserar på att förbättra klientens funktionsförmåga. Klientcentre-

ringen syns bland annat i att ergoterapin planeras i samarbete med klienten. Även tidi-

gare forskning stöder synen på aktivitetsanvändning i terapeutiskt syfte (Ashby 2013, 

Ivarsson 2000) samt träning av funktionsförmåga (Lim et al. 2007, Munro et al. 2007). 

Detta kan även generaliseras till finsk ergoterapi (Jyväskylän kaupunki. 2014).  

 

Något som framhävdes i flera forskningar var att det till ergoterapeutens uppgifter hör 

att främja produktiva aktiviteter, samt främja integration i samhället i form av intervent-

ioner i anställnings- eller skolningssyfte. Detta är något som inte framhävdes i tidigare 

forskning, och kan därför antas vara relativt nytt inom ergoterapi i mentalvården. Slut-

satser kan dras att detta beror på utvecklingen mot en mer öppen vård i samhället, jäm-

fört med hur vården såg ut tidigare (Jmf. Karlsson & Wahlbäck 2010). Fortsättningsvis 

kan utvecklingen också ha påverkat att ergoterapeuten inom mentalvården även utveck-

lar en tillgänglig miljö för klienten. Med detta menas att på grund av att allt fler klienter 

bor hemma, har behovet av bedömning i hemmet eventuellt även ökat. Inom den finska 

mentalvården har satsning på preventiva åtgärder och förebyggande insatser gjorts 

(Karlsson & Wahlbeck 2010:16–17). I studiens resultat syns denna framhävning i er-

goterapeutens arbete i dagens mentalvård, där man arbetar för att främja en hälsosam 

livsstil för klienter med mental sjukdom. Detta även i tidigare forskning i form av böck-

er (bl.a. Barnekow & Pickens).  
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Diskuterbart är även något som framkom i bakgrunden samt som tas upp i ergoterapi-

processen CPPF, det vill säga användning av teoretisk referensram inom ramen för kli-

entarbetet. Enligt Craik et al. (2007) består den tredje kontexten inom CPPF av en teore-

tisk referensram som väljs av terapeuten (Craik et al. 2007:234–236). Även i tidigare 

forskning, i form av böcker, beskrivs hur ergoterapeuten väljer vad som är i fokus i te-

rapin utifrån vilken teoretisk modell som finns i bakgrunden (Hautala et. al 2011:124, 

Creek & Bullock 2008a:83). Teoretiska referensramar framkommer inte i forskningar-

na, eller nämns inte. Man kan då Spekulera kring huruvida ergoterapeuter använder sig 

av teori inom klientarbetet.  

 

Inom mentalvårdsarbetet har ergoterapeuten en viktig uppgift att engagera, det vill säga: 

stöda, handleda, motivera, informera, rådgiva och uppmuntra. Detta stöder också arbete 

enligt ergoterapiprocessen (Davis et al. 2007:251), som beskriver arbetet vid genomfö-

rande skede att engagera klienten genom aktivitet. För att möjliggöra framgång konsul-

terar, samarbetar, handleder, och lär terapeuten relevanta kunskaper, och engagerar kli-

enten och andra signifikanta.  

Enligt resultaten deltar ergoterapeuten mycket i multiprofessionellt arbete, där hon är 

tillgänglig för konsultation samt konsulterar andra yrkesgrupper och myndigheter, samt 

också utför allmänna uppgifter i teamet. Det stor del av ergoterapeutens uppgifter att 

samarbeta i mångprofessionella team. Detta beskrivs även i tidigare forskning, hur det 

hör till att utföra även generella uppgifter (Fox 2013). CPPF beskriver också att ergote-

rapeuten deltar i det multiprofessionella arbetet (Davis et al. 2007:251), och även tidi-

gare forskning framhäver det (bl.a. Körner et al. 2010, Munro et al. 2007, Hautala et al. 

2011, Creek & Bullock 2008b). Enligt tidigare forskning har ergoterapeutens arbets-

uppgifter varit mycket oklara för speciellt sjukskötare i multiprofessionella team (Smith 

& McKenzie 2011, Fortune & Fitzgerald 2009). I resultaten framkommer information 

om ergoterapeutens arbete i team det vill säga att ergoterapeuten konsulterar andra yr-

kesgrupper och att ergoterapeuten delar med sig information från bedömningar samt 

annan klientinformation helt i linje med ergoterapiprocessen. 
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7.2 Metoddiskussion 

Då metod kring denna studie skulle väljas, var olika alternativ kring metod aktuella. 

Författaren skulle ha kunnat gå ut på fält och intervjuat ergoterapeuter för att få en spe-

cifik bild av vad man gör på olika arbetsplatser i Finland inom något specifikt kontext. 

Författaren ville dock få en bred överblick av vad ergoterapeuten gör i dagens mental-

vård internationellt, och hur ergoterapeutens arbetsuppgifter kan se ut i dagens mental-

vård. Som metod beaktade författaren även att använda sig av litteratur i form av böcker 

i själva studien, men kom fram till att böcker grundar sig på äldre forskningar även om 

publiceringsåret är relativt nytt. En litteraturstudie i form av forskningsöversikt valdes 

till slut, med systematik enligt en systematisk litteraturstudie, vilken innesluter högst 

fem år gammal forskning, på grund av att man genom att granska nyaste forskning får 

nyaste resultat samt en bred överblick internationellt.  

 

Metoden visade sig dock vara utmanande inför studiens syfte. Detta på grund av att det 

visade sig inte finnas ett stort antal forskningar inom mentalvård som besvarade studi-

ens forskningsfrågor direkt i resultats beskrivningen i artiklarna. Om man bara skulle ha 

sett på forskningarnas resultat, skulle man inte ha fått svar på forskningsfrågorna. Där-

för modifierades en systematisk litteraturstudies metod. Författaren är medveten om hur 

en regelrätt systematisk litteraturstudie utförs, och hur viktig systematiken är. En mer 

riktgivande och beskrivande form av litteraturstudie har använts för att få reda på vad 

ergoterapeuten gör, genom att beakta och beskriva den relevanta informationen som 

funnits i hela artikeln (metod-, diskussions-, och resultatdelarna), och inte enbart det 

som artiklarna kommit fram till i resultaten. Hela artiklarna har det vill säga utnyttjats 

för att nå informationen för denna studie. Denna metod var ett kreativt sätt att finna svar 

på vad som ergoterapeuter gör och vad som varit aktuellt/lyfts fram de senaste fem åren.  

 

På grund av att litteraturstudies metod har modifierats för att nå syftet med studien kan 

studiens nivå av reliabilitet, det vill säga reproducerbarhet och tillförlitlighet, diskuteras. 

Det kan finnas risk för att missa någon information från artiklarna ifall man reproduce-

rar litteraturstudien, i jämförelse med om man endast skulle använda sig av studiernas 

regelrätta resultat som information. Studien når dock hög validitet genom att studien 

mäter vad som avses mäta. Författaren är medveten om brister i denna metod, men anser 
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ändå att metoden är väl användbar på grund av att studien når den nyaste informationen, 

och hela artiklarna har kunnat användas.  

 

I urvalsbeskrivningen (Tabell 1) redovisas endast de sökningar som gav träffar för in-

kluderande artiklar. De resterande sökningarna beskrivs inte på grund av att de inte är 

relevanta. Sökning gjordes t.ex. också med de största psykiatriska diagnoserna, men den 

gav inte relevanta träffar från de senaste fem åren. Författaren har varit kritisk i valet av 

studier i denna studie. Som det nämns i urvalsbeskrivningen, valdes först 32 artiklar ef-

ter databassökningen, men antalet minskade till 13 efter noggrann granskning av artik-

larnas innehåll. Urvalets storlek är därmed inte stort, vilket kan påverka reliabiliteten. 

Artiklarna som valts med har dock hög kvalitet/bevisvärde. 

 

Genom att begrunda vad som forskats i kan en inblick fås om vilken riktning ergotera-

pin är på väg mot, samt av ”nyare” arbetsuppgifter som ergoterapeuten har. Artiklarna 

som valdes till studien, valdes inte med tyngdpunkt på något visst kontext, endast med 

tyngdpunkt på arbete inom mentalvård i social- och hälsovård. Artiklarna visade sig i 

efterhand i majoritet handla om forskning inom öppenvård, med antalet 10/13. Även om 

syftet med denna studie inte är att hämta fram vad som forskats i under den senaste ti-

den, så framkommer det hur fokus och behov på forskning inom mentalvården varit 

mest inom öppenvård. Forskningens resultat är det vill säga mest generaliserbara till 

ergoterapi inom öppenvård. I studiens bakgrund beskrivs dock ergoterapi allmänt inom 

mentalvården, med tyngdpunkt på både öppen- och sluten vård, enligt studiens syfte.  

 

Genom att ha valt artiklar med västerländsk syn som liknar den finska kul-

turen/systemet, samt artiklar som behandlar vård inom social- och hälsovårds sektorn, 

har författaren försökt stöda en hög extern validitet det vill säga generaliserbarhetsgra-

den till finsk ergoterapi. Genom att göra en sammanställning från olika nätsidor på 

webben av hur ergoterapin ser ut i finsk hälso- och socialvård, och sedan jämföra det 

med resultaten ur studierna, har författaren försökt stöda externa validiteten.   

 

Två av de inkluderade artiklarna är systematiska litteraturstudier, vilket betyder att 

forskningarna som analyserats i artiklarna kunde vara äldre än inklusionskriterien för 

denna studie, nämligen fem år sedan publicering. Dessa artiklar var ändå publicerade år 
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2011, enligt inklusionskriterien, samt innehöll relevant information. Till en början in-

kluderades tre litteraturstudier, men på grund av att forskningarna var mycket gamla i en 

av dem, exkluderades den. En av forskningsartiklarna som valts till denna studie inne-

fattar information om en studie utförd i Iran. Detta framkom inte i titeln, vilket inte 

framkallade exklusion under databassökningen. Författaren såg dock inte någon orsak 

att utesluta forskningen på grund av relevant samt inte kulturellt bunden information.   

 

I analysen av det insamlade materialet användes induktiv innehållsanalys. Detta betyder 

då att författaren inte använder sig av på förhand bildad teori eller kategorier. Författa-

ren är dock medveten om att analysen möjligtvis kan ha styrts av författarens förförstå-

else om ergoterapiprocessen. Författaren kunde även ha analyserat texten ytterligare, 

men var rädd för att innehållet skulle mista ursprungligheten vid vidare bearbetning. 

 

Inför bakgrundslitteraturen valde författaren att använda böcker från olika länder för att 

få en så bred bild av ergoterapeutens arbete internationellt i bakgrunden. Böckerna som 

valdes har 4 olika länders perspektiv (Finland, Sverige, England, USA) för att få en så 

bred och internationell bild som möjligt. Det var en utmaning att sammanställa denna 

stora information. En granskning av information på finska kommuners, sjukhus samt 

föreningars nätsidor gjordes. Detta var utmanande, och det framkom väldigt knapp in-

formation om ergoterapeutens arbetsuppgifter inom mentalvården. Detta är något som 

kunde rekommenderas att uppdateras av de ansvariga för kommuner samt föreningar i 

Finland, för att delge mera information för andra yrkesgrupper, studerande inom ergote-

rapi och för klienter och anhöriga.  

 

Teoretiska referensramen, ergoterapiprocessen CPPF, som valdes för detta arbete kan 

användas i all slags miljö och situationer och med alla slags klienter med sin målinrik-

tade struktur (Craik et al. 2007:233–234, Hautala et al. 2011 s.222-223) Denna modell 

passade därmed väl in i detta arbete, som behandlar ergoterapeutens arbete väldigt brett.    
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7.3 Sammanfattning, slutdiskussion samt rekommendationer 

för vidare forskning 

Resultatet stöder det som framkommer in litteratur och tidigare forskning angående er-

goterapeutens arbetsuppgifter inom mentalvården, samt arbetet enligt ergoterapiproces-

sen CPPF. Utvecklingen mot främjande av öppen vård inom mentalvården internation-

ellt syns i resultaten. Detta syns bland annat i form av att det i individuell ergoterapi 

framkommer främjande av förmågor relaterade till anställning, skolning, en hälsosam 

livsstil samt en fungerande vardag i allmänhet. En fungerande vardag stöds t.ex. genom 

träning av dagliga aktiviteter samt att ergoterapeuten möjliggör en tillgänglig hemmiljö 

för klienten. Individuell terapi har en mera framträdande position än gruppterapi, då det 

gäller arbetsuppgifter. Bedömning av funktionsförmåga är en relevant del i ergoterapi-

processen samt en huvudsaklig uppgift inom ergoterapi i mentalvården i Finland enligt 

beskrivningar på nätet (se kapitel 2.2.2.). Även multiprofessionellt samarbete betonas. 

 

Författaren drar slutsatser utifrån vad som beskrivs i forskningarna och vad som forskats 

i under diverse år. Detta betyder inte att det är den absoluta sanningen på alla arbetsplat-

ser. Genom forskningar redogörs ergoterapeutens arbetsuppgifter allmänt, men resulta-

ten kan inte generaliseras till en specifik arbetsmiljö eller diagnos. Forskningar har dock 

valts inom social- och hälsovård samt forskning inom arbetet med vuxna klienter med 

mental störning eller sjukdom. Denna forskning har som syfte att mer allmänt beskriva 

ergoterapeutens arbete inom mentalvården. Enligt tidigare forskning bör terapeuten 

kunna uttala sina förmågor samt mål med ergoterapin (Smith & Mc Kenzie 2011, For-

tune & Fitzgerald 2009). Detta stöder också detta arbetes syfte. Med resultaten av detta 

arbete hoppas författaren på att arbetet kan läsas av andra kolleger, yrkesgrupper och 

studerande inom ergoterapi och andra professioner som stöd för att förstå ergoterapeu-

tens arbetsuppgifter och yrkesbild inom mentalvården idag.    

 

Denna systematiska litteraturstudie genomfördes i beskrivande syfte som grund för 

framtida empirisk forskning. Det finns väldigt få studier gjorda inom ergoterapi och det 

psykiatriska området i Finland. För att få mer specifik information kring arbetsuppgifter 

och arbetsbilden, samt generaliserbara resultat, rekommenderas forskning inom lokala 

social- och hälsovårdssektorn i form av t.ex. intervjuer med praktiserande ergoterapeu-
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ter rekommenderas. En idé kunde vara att sedan göra en tydlig broschyr eller pamflett 

av resultaten som därefter kan delas ut. Ett annat forskningsområde kan vara att utforska 

ifall den internationella situationen där andra yrkesgrupper har en oklar bild över vad 

ergoterapeuten gör med klienter, är jämförbar även i Finland. Detta kunde göras i form 

av intervjuer inom mångprofessionella team inom mentalvården.  

 

Den granskning av nätsidor som gjordes inför bakgrunden för att kartlägga den finska 

ergoterapin inom mentalvården, resulterade i att man i huvudsak gör bedömningar av 

funktionsförmåga inom ramen för finsk mentalvård. Stämmer detta? Det är något som 

torde utredas genom fortsatt empirisk forskning.  

Ashby et al. (2013) betonar att det behövs en bättre förståelse av vad som utmanar och 

stärker den professionella identiteten, speciellt bland utbildningar och hos ledare inom 

ergoterapi, för att skapa en starkare grund för ergoterapeuter inom mentalvården (Ashby 

2013:113,118). Likaså beskriver Mc Kay et al. (2008:9), hur det ännu finns behov av en 

enande forskning och teori inom ergoterapi i att bland annat definiera centrala färdig-

heter. Så som författaren nämnde i inledningen, är mental ohälsa idag en av de mest 

centrala folkhälsostörningarna (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2010:17). Därför är 

forskning och utveckling inom mentalvårdens område viktigt även i framtiden, för att 

minska på mental ohälsa i detta samhälle. Även om denna studie inte kommer fram till 

stora nya resultat, så skapas ändå en medvetenhet om ergoterapeutens situation inom 

mentalvården idag.   
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BILAGOR  

BILAGA 1 
 
Granskningsprotokoll för kvalitativa artiklar. Författaren har modifierat Forsberg & Weng-
ströms (2013:206-210) för att möjliggöra beräkning av bevisvärde. 
 

A. Syftet med studien 
 
1.Beskrivs syftet med studien tydligt?                                                          
 
Ja / Nej 
 
2.Beskrivs valet av kvalitativ metod tydligt?                                               
 
 Ja / Nej 
 
3.Besvarar designen av studien relevant för frågeställningen?                    
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 Ja / Nej 
 

B. Undersökningsgrupp 
 
4.Är kriterierna för urval av undersökningsgruppen tydligt beskrivna (dvs. inklusions- och ex-
klusionskriterier)?    
 
Ja / Nej 
 
5.Beskrivs det var undersökningen tog plats? 
 
Ja / Nej 
 
6.Beskrivs det hur, när och var undersökningsgruppen kontaktades? 
 
Ja / Nej 
 
7.Beskrivs urvalsmetoden tydligt?            
 
Ja / Nej 
 
Snöbollsurval                 Ja / Nej 
Strategiskt urval             Ja / Nej 
Teoretiskt urval              Ja / Nej 
 
8.Beskrivs urvalsgruppens karaktär tydligt (ålder, kön, social status, annan demografisk bak-
grund)? 
 
Ja /Nej 
 
9.Är undersökningsgruppen lämplig för undersökningen? 
 
Ja / Nej 
 

C. Metod för datainsamling 
 
10.Beskrivs fältarbetet tydligt (faktorer som: var, vem och sammanhang där datainsamling 
skett)?  
 
Ja / Nej 
 
11.Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (t.ex. vilken typ av frågor användes)? 
 
Ja / Nej 
 
 
Vilken metod användes? 
 
ostrukturerade intervjuer ___ 
 
halvstrukturerade intervjuer ___ 
 
fokusgrupper ___ 
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observationer ___ 
 
video-/bandinspelning ___ 
 
skrivna texter eller teckningar   ___ 
 
 
12.Är data systematiskt insamlat (beskrivs användning av t.ex. intervjuguide/studieprotokoll)? 
 
Ja / Nej 
 
 

D. Analys av data 
 
13.Beskrivs det hur begrepp, teman och kategorier är utvecklade och tolkade? 
 
Ja / Nej 
 
Teman är utvecklade som begrepp                                                                                ___ 
Det finns episodiskt presenterade citat                                                                          ___ 
De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna   ___ 
Svaren är kodade                                                                                                            ___ 

               
14.Beskrivs resultaten tydligt?                             
 
Ja / Nej 
 
15.Diskuteras analys och tolkning av resultat?    
 
Ja / Nej 
 
16.Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)?   
 
Ja / Nej 
 
17.Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)?   
 
Ja / Nej 
 
18.Är fenomenet konsekvent beskrivet (stabilitet och överensstämmelse finns)? 
 
Ja / Nej 
 
19.Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 
 
Ja / Nej 
 
20.Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av origi-
naldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 
 
Ja / Nej 
 

E. Utvärdering 
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21.Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 
 
Ja / Nej 
 
22.Stöder insamlade data forskarens resultat? 
 
Ja / Nej 
 
23.Har resultaten klinisk relevans? 
 
Ja / Nej 
 
24.Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 
 
Ja / Nej 
 
25.Finns det risk för bias? 
 
Ja / Nej 
 
26.Beskrivs det tydligt hurudana slutsatser författaren drar? 
 
Ja / Nej 
 
27.Håller du med om slutsatserna?  
 
Ja / Nej 
 
 
BILAGA 2 
 
Granskningsprotokoll för kvalitetsgranskning av systematiska litteraturstudier. Författaren har 
modifierat Forsberg & Wengströms checklista(2013:194-196) för att möjliggöra beräkning av 
bevisvärde. 
 
 
1.Beskrivs syftet med studien?      
 
Ja/nej 
 
2.Beskrivs vilka databaser som sökningen genomförts i? 
 
Ja/nej 
 
3.Beskrvs det vilka sökorden varit? 
 
Ja/nej 
 
4.Har författaren gjort en heltäckande litteratursökning? 
 
Ja/Nej 
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5.Har författaren sökt efter icke publicerade forskningsresultat? 
 
Ja/nej 
 
6.Är inklusionskriterierna beskrivna? 
 
Ja/nej 
 
7.Beskrivs vilka begränsningar man gjort i i litteratursökningen? 
 
Ja/nej 
 
8.Är inkluderade studier kvalitetsbedömda? 
 
Ja/nej 
 
9.Beskrivs antalet valda artiklar? 
 
Ja/nej 
 
10.Beskrivs det hur många artiklar som valt bort? Motiveras valet isf? 
 
Ja/nej 
 
11.Beskrivs huvudresultaten tydligt? 
 
Ja/nej 
 
12.Gjordes en metaanalys? Beskrivs resultaten av metaalnalysen isf? 
 
Ja/nej 
 
13.Beskrivs det hurudana slutsatser författaren drar? 
 
Ja/nej 
 
14.Instämmer du? 
 
Ja/nej 
 
15.Kan resultaten ha klinisk betydelse? 
 
Ja/nej 
 
 
 
BILAGA 3 
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Granskningsprotokoll för kvalitetsgranskning för kvantitativa artiklar – RTC (randomiserade 
kontrollerade studier). Författaren har modifierat Forsberg & Wengströms checklista(2013:197-
201) för att möjliggöra beräkning av bevisvärde. 
 
1.Beskrivs syftet med studien tydligt? 
 
Ja/nej 
 
2.Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 
 
Ja/nej 
 
3.Är designen lämplig utifrån syftet? 
 
Ja/nej 
 
4.Beskrivs inklusionskriterierna för undersökningsgruppen? 
 
Ja/nej 
 
5.Beskrivs exklusionskriterierna för undersökningsgruppen? 
 
Ja/nej 
 
6.Är undersökningen representativ? 
 
Ja/nej 
 
7.Beskrivs det var undersökningen utfördes? 
 
Ja/nej 
 
8.Beskrivs det när undersökningen genomfördes? 
 
Ja/nej 
 
9.Är powerberäkning gjord? 
 
Ja/nej 
 
10.Beskrivs antalet inkluderade i experimentgrupp (EG) respektive kontrollgrupp (KG)?  
 
Ja/nej 
 
11.Beskrivs mål med interventionen? 
 
Ja/nej 
 
12.Beskrivs det vad interventionen innehöll? 
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Ja/nej 
 
13.Beskrivs det vem som genomförde interventionen? 
 
Ja/nej 
 
14.Beskrivs det hur ofta interventionen gavs? 
 
Ja/nej 
 
15.Beskrivs det hur kontrollgruppen behandlades? 
 
Ja/nej 
 
16.Beskrivs vilka mätmetoder användes? 
 
Ja/nej 
 
17.Var reliabiliteten beräknad? 
 
Ja/nej 
 
18.Var validiteten diskuterad? 
 
Ja/nej 
 
19.Var demografiska data liknande i EG och KG? 
 
Ja/nej 
 
20.Beskrivs det hur stort bortfallet var?  
 
Ja/nej 
 
21.Kan bortfallet accepteras? 
 
Ja/nej 
 
22.Var den statisktiska analysen lämplig? 
 
Ja/nej 
 
23.Beskrivs huvudresultaten? 
 
Ja/nej 
 
24.Beskrivs det vilka slutsatser författaren drar? 
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Ja/nej 
 
25.Instämmer du? 
 
Ja/nej 
 
26.Kan resultaten generaliseras till en annan population? 
 
Ja/nej 
 
27.Kan resultaten ha klinisk betydelse? 
 
Ja/nej 
 
28.Överväger nyttan av interventionerna ev. risker? 
 
Ja/nej 
 
 
BILAGA 4 
 
Granskningsprotokoll för kvalitetsgranskning för kvantitativa artiklar – kvasi-experimentella 
studier. Författaren har modifierat Forsberg & Wengströms checklista(2013:202-210) i tydlig-
görande syfte.  
 
1.Beskrivs syftet med studien? 
 
Ja/nej 
 
2.Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 
 
Ja/nej 
 
3.Är designen lämplig utifrån syftet? 
 
Ja/nej 
 
4.Beskrivs inklusionskriterierna för undersökningsgruppen? 
 
Ja/nej 
 
5.Beskrivs exklusionskriterierna för undersökningsgruppen? 
 
Ja/nej 
 
(randomiserat urval?, obundet slumpmässigt urval?, kvoturval?, klusterurval?, konseku-
tivt urval?, urvalet är ej beskrivet) 
 
6.Är undersökningsgruppen representativ? 
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Ja/nej 
 
7.Beskrivs det var undersökningen genomfördes? 
 
Ja/nej 
 
8.Beskrivs antalet deltagare i undersökningsgruppen? 
 
Ja/nej 
 
9.Beskrivs det vilka mätmetoder användes? 
 
Ja/nej 
 
10.Var reliabiliteten beräknad? 
 
Ja/nej 
 
11.Var validiteten diskuterad? 
 
Ja/nej 
 
12.Var demografiska data liknande i jämförelsegruppen? 
 
Ja/nej 
 
13.Beskrivs bortfallets storlek? 
 
Ja/nej 
 
14.Fanns en bortfallsanalys? 
 
Ja/nej 
 
15.Var den statistiska analysen lämplig? 
 
Ja/nej 
 
16.Beskrivs huvudresultaten? 
 
Ja/nej 
 
17.Erhölls signifikanta skillnader? 
 
Ja/nej 
 
18.Beskrivs det vilka slutsatser författaren drar? 
 
Ja/nej 
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19.Instämmer du? 
 
Ja/nej 
 
20.Kan resultaten generaliseras till annan population ? 
 
Ja/nej 
 
21.Kan resultaten ha klinisk betydelse? 
 
Ja/nej 
 
22.Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 
 
Ja/nej



 

 

 

 


