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Aktivitet och andra arbetsterapeutiska begrepp 

VFU – Examinationsuppgift 2 

 

Inledning 

Under VFU har jag varit dels med två distriktsarbetsterapeuter i kommunal verksamhet –

dagrehabilitering, korttidsboende, särskilt och vanligt boende, dels med arbetsterapeut på en 

rehabiliteringsavdelning för strokepatienter på sjukhus. 

 

Aktivitet 

Aktivitet är att göra något. Ett grundläggande mänskligt behov, nödvändigt för att överleva och ha ett liv 

(1, s15-16). 

Fisher beskriver aktivitet (”occupation”) som att ta befälet av rum, tid eller roller i sitt liv. Att mål-

inriktat utföra alla steg i den process som utgör något en människa vill kunna göra, där resultatet skänker 

mening och personlig tillfredsställelse. (2, s11-12) 

Aktivitet kan delas inpå olika sätt: 

 personlig vård: sköta sig själv 

 fritid: njuta av livet 

 produktivitet: bidra till det gemensamma samhället. (1, s18) 

 

eller:  

 nödvändiga (necessary): möta grundläggande fysiologiska behov – äta, sova, och personlig vård som 

att sköta hygien och hälsa, 

 kontrakterade (contracted): arbete, studier, 

 åtaganden (committed): oavlönat arbete – sköta barn, närstående, hem och ägodelar, 

matlagning/inköp, 

 fria (free): tiden som blir över när ovanstående är avklarade, men inte enbart fritidsaktiviteter  

(3, s104-105). 

Aktiviteter på praktikplatserna 

En stor del av arbetet på båda praktikplatser ägnas åt nödvändiga aktiviteter (3, s104) som personlig vård 

(1, s18): äta och dricka, förflyttningar, toabesök, på-/avklädning, dusch (4, s80-82). Syftet är att aktivera 

patienter så långt möjligt, eftersom sängläge påverkar de flesta kroppsliga funktioner negativt och ökar 

risken för trycksår (4, s68), och hjälpa dem att återerövra nedsatt aktivitetsförmåga – antingen genom 

träning, med hjälpmedel eller genom att lära ett nytt sätt att utföra aktiviteten (4, s79).   

Aktivitet kan vara både mål och medel (2, s23, 5, s4). 
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Aktivitet som medel är behandling för att förbättra aktivitetsförmåga. För att vara terapeutisk ska den 

vara lagom utmanande och möjlig att lyckas med (5, s343). Med hjälp av guidning och promptning 

tränade jag en strokepatient med kognitiv nedsättning i personlig hygien för att skapa en vana hon kan 

utföra automatiskt (5, s759-760).  

Aktivitet som mål är komplexa uppgifter som utgör roller – det vill säga personens funktionella mål 

(5, s344). I detta fall var målet var att strokepatienten skulle bli så självständig i aktiviteten som möjligt 

inför hemgång. För personer med kognitiv nedsättning är vanor värdefulla eftersom de frigör mental 

kapacitet (5, s759-760). 

Både på sjukhus och korttidsboende har till exempel toabesök och morgontoalett använts både som 

mål och medel. Att självständigt kunna uträtta sina behov är ett mål i sig, men aktiviteten rymmer många 

moment som ger träning för att förflytta sig, planera och utföra, motorik. 

 

Arbetsterapeutiska bedömningar  

Syftet för arbetsterapeutisk bedömning är att identifiera problem i aktivitetsutförandet (1, s519).  

Kompetensbeskrivning för arbetsterapeuter (6) anger att arbetsterapeuten ska kunna bedöma  

 patientens aktivitetsutförande inom  

o olika områden som personlig vård, boende, arbete, fritid, eller 

o olika funktioner, som fysiska, psykiska, sociala, sensomotoriska  

och  

 omgivningens påverkan på aktivitetsutförandet. Omgivning kan vara fysisk, social, kulturell, 

psykosocial, institutionell. (6, s 10-11) 

Bedömningsmetoder 

Standardiserade bedömningsinstrument måste passa den aktuella patienten och syftet för bedöm-

ningen. De ska vara valida och reliabla (1, s519).   

På strokerehab används standardiserade tester för att bedöma kognitiva funktioner, till exempel The 

Montreal Cognitive Assessment, MoCA (7), eller Alberts test (8) och Baking Tray Task (1, s1097) för att 

bedöma neglekt.  

Annars är ADL-taxonomin (9) basverktyg för åtgärdsplanering och utvärdering i båda verksamheter. 

ADL-taxonomin kartlägger aktivitetsförmåga i främst nödvändiga (necessary) aktiviteter som personlig 

vård, där även boende- och kommunikationsaktiviteter ingår (9, s4).  

I kommunen handlar det ofta om att bedöma träningsbehov (9, s1) eller hur mycket hjälp som 

patienten behöver (4, s77). Distriktsarbetsterapeuten använder oftast intervju med patienten, närstående 

och omvårdnadspersonal för att kartlägga tidigare och aktuell aktivitetsförmåga, och för att forma mål för 

åtgärder. 

Intervju är den vanligaste arbetsterapeutiska bedömningsmetoden, och den har två syften: att samla 

information, och att utveckla en terapeutisk samarbetsrelation med patienten (1, s342). Den inleder alltid 

en behandling (1, s343) men kan även göras som utvärdering av gjorda åtgärder (1, s433).  
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På strokerehab används intervju med patient/närstående för att kartlägga tidigare aktivitetsförmåga. 

Aktuell förmåga bedöms genom observation, vilket ger tydligare information om hur personen utför 

aktiviteten (1, s547). Arbetsterapeuten följer patienten från uppstigandet via morgontoalett till frukost-

bordet. ADL-bedömningen är grund för åtgärdsplanering eller utskrivning.  

På distrikt används observationer oftare för omgivningsfaktorer, till exempel i form av hembesök för 

att bedöma behov av hjälpmedel eller bostadsanpassning. 

 Ge grund för utvärdering 

Arbetsterapeutiska bedömningar ska även ge stöd till arbetsterapins faktabas (1, s519) eftersom i 

yrkets uppgifter ingår att utvärdera och utveckla arbetsterapeutiska metoder (10, s10).  

 

Arbetsterapeutiska åtgärder 

Åtgärder syftar till att kompensera eller återträna nedsättning i aktivitetsförmåga, eller att 

bibehålla den förmåga som finns (10, s10). Åtgärder kan rikta sig till:  

 aktiviteter,  

 personliga komponenter eller  

 omgivning där aktiviteten utförs.  

 

Pedretti & Early menar att det primära verktyget i arbetsterapi är målinriktad, meningsfull aktivitet 

(purposeful activity). Till exempel att sköta sig själv, kommunicera och uttrycka sig kreativt, förflytta sig, 

arbeta. När det sker som en naturlig del av personens vardagliga sammanhang är det den främsta formen 

av arbetsterapeutisk behandling (occupation). (11) 

Att vara sjuk/skadad och befinna sig inom sjukvården kan knappast räknas som ett vardagligt 

sammanhang. Möjligheten till självvald aktivitet är också begränsad. 

Fisher (2) beskriver sex typer av aktiviteter som används som arbetsterapeutiska åtgärder: 

1. Förberedande (preparation): individen är passiv mottagare. Mål och mening måste förklaras för 

att bli uppenbar. Till exempel fysiska behandlingar. (2, s27-28) 

På strokerehab görs stimulerande hand- och fotmassage, passiv töjning av leder för att motverka 

kontrakturer, förskrivning av handledsstöd för att skydda paretiska handleder. Denna typ av 

kompletterande (adjunctive) metod används ofta i akut skede av sjukdom för att stärka utförande-

komponenter som behövs i meningsfulla aktiviteter (11). Även i särskilt och korttidsboende ses 

denna åtgärdstyp. 

2. Upprepade träningsövningar (rote exercise): har ingen uppenbar koppling till dagligt liv och 

syftet måste förklaras (2, s28-29). I båda verksamheter används träningsövningar, vilket kan ses 

som möjliggörande (enabling) aktivitet, som nödvändiga steg på vägen meningsfull aktivitet (11). 

Till exempel träningsprogram för ökad funktion i armar/händer, datorövningar för afasipatienter. 

3. Simulerade: utföra en aktivitet på låtsas. Till exempel att knåda en träningsdeg i stället för att baka 

bullar, rollspel. Även här kan mål och meningsfullhet gå förlorat för patienten (2, s29-30).  



Christina Olsson            Sida 4/7 

2012-06-26 

4. Restorativa: patienten identifierar meningsfulla, målinriktade aktiviteter som används för att 

återställa underliggande funktionsnedsättning, förbättra eller underhålla person- och 

kroppsfunktion. Aktiviteten kan graderas för att möta aktuell förmåga. (2, s31-32) 

Till exempel: strokerehabpatient med ideomotorisk apraxi som haft handarbete som yrke vävde 

istället för att göra handträning. På korttidsboende användes inledningsvis Turner vid uppresning 

för att träna aktivitetsförmåga hos en mycket svag patient, som genom detta senare blev helt 

självständig i sina toabesök. 

5. Förvärvande (acquisitional): möjliggöra återträning eller att patienten utvecklar eller bibehåller 

aktivitetsförmåga.  Patienten väljer aktiviteterna, som kan graderas, och övning sker i verklig 

situation (2, s34-36). ADL-träning är vanliga åtgärder i båda verksamheter. Detta är enkelt att träna 

under naturliga, realistiska former, och uppgiften ska ju utföras i vilket fall som helst.   

6. Adaptiva: patienten utför aktiviteten på ett nytt sätt, som skiljer sig från hur den normalt utförs. 

Personen väljer en relevant, naturlig, meningsfull och målinriktad aktivitet. Åtgärden ska 

kompensera för ineffektiv aktivitetsförmåga – inte att återställa, utveckla eller bibehålla 

kroppsfunktioner eller personfaktorer. Inte heller att åter förvärva, utveckla eller underhålla 

aktivitetsförmåga. (2, s37) 

Det kan vara hjälpmedel, assistenter eller utföra aktiviteten på alternativt sätt, vilket är åtgärder 

som görs i båda verksamheter. Till exempel att förskriva rullstolar, använda glidbräda vid 

förflyttning. En strokepatient som jag träffade på båda praktikplatser trillade i golvet flera gånger, 

när han försökte lägga sig själv. På korttidsboendet försåg distriktsarbetsterapeuten honom med 

sänghandtag, glidbräda, rullstol med enhandsbroms och tränade in en metod tills han klarade sig 

själv. På strokerehab, dit han senare kom för en träningsperiod, fanns inget sänghandtag. Han 

kunde inte göra sin identifierade, målinriktade meningsfulla aktivitet som han var van vid utan blev 

tvungen att vänta tills personal kunde vara med. 

Meningsfull aktivitet som åtgärd 

För att vara meningsfulla, målinriktade och klientcentrerade bör arbetsterapeutiska åtgärder vara 

aktivitetsbaserade, valda och identifierade av patienten: det vill säga restorativa, förvärvande eller 

adaptiva aktiviteter, menar Fisher (2, s 40). Den meningsfulla aktiviteten ger patienten tydlig finger-

visning om hur åtgärden kommer att ge förbättrad aktivitetsförmåga i dagligt liv (12, s573), och ökar 

patientens ansträngning genom att knyta an till kognitiva, sociala och känslomässiga källor för motivation 

(12, s573). 

Fisher är mer radikal i sin definition av vad arbetsterapeuter ska ägna sig åt än vad som gäller för de 

verksamheter jag mött, där många aktiviteter inte är valda av patienten, och en hel del är rena tränings-

övningar, där syftet måste förklaras.  

I strokerehabiliteringens inledning är patienten inte alltid i stånd att definiera sina problem och mål. 

Ofta är det därför arbetsterapeutens bedömning av funktion/förmåga som styr åtgärden. 

För personer i eget boende finns större möjligheter att via distriktsarbetsterapeuten definiera egna mål 

och meningsfulla aktiviteter. En MS-sjuk man önskade och förskrevs en terränggående elrullstol för att 

kunna göra  utflykter med familjen och vara delaktig i samhällslivet.  
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Professionellt förhållningssätt  

En professionell vårdgivare ska följa de etiska reglerna, ha god självkännedom och medvetenhet, ha 

intresse av människor och en viss människosyn (13, s66-67).  

Yrkesrollen reglerar den professionellas etiska och sociala beteende. Genom utbildningen formas ett 

jag-ideal som ger en professionell identitet. (13, s 190)  

Studier visar att vårdgivare med låg utbildning oftare brister i professionellt förhållningssätt. Holm 

menar att det är inte kunskaperna som är avgörande, utan att den outbildade saknar det inre stöd som 

professionell identitet ger, och som bidrar till professionellt samvete och arbetsmoral. (13, s 190) 

Holm definierar professionell hållning som en strävan att styras av det som gagnar patientens legitima 

behov. Det innebär att visa respekt, värme, medmänsklighet, personligt bemötande och empati. (13, 

s51, 14, s42) 

Empatisk förmåga 

Empatisk förmåga är centralt i professionell hållning: kunna förstå patientens känslor och psykiska 

situation. Genom att förstå vad som ligger bakom patientens reaktioner och agerande, är det lättare att 

anpassa eget agerande efter patientens behov, och inte styras av egna känslor (14, s 47). 

De arbetsterapeuter jag mött under VFU har varit goda förebilder. 

I  kommunen fick jag däremot flera gånger bevittna hur en kvinna i hemtjänsten brast i bemötande av 

patienter. Till exempel beklagade hon sig högljutt över sin arbetssituation i en parkinsonsjuk mans hem, 

och begärde att få en omvårdnadssäng akut levererad trots att mannen klarade att förflytta sig, om han 

bara fick adekvat hjälp och tid på sig. Kvinnan satte egna behov främst och kunde inte leva sig in i hur det 

är att vara beroende av hjälp och tvingas höra hjälparen beklaga sig över detta. 

Att acceptera att patientens behov alltid har företräde är ett övergripande krav för professionell 

hållning, enligt Holm (13, s 56). Även att vara medveten om egna behov, känslor och impulser (13, s56) 

och ha självdisciplin att kontrollera dessa (13, s83) och genom självreflektion granska den egna rollen i 

samspelet med patient, närstående, kollegor (14, s 47-48).   

Distriktsarbetsterapeuterna som närvarade vid detta tillfälle agerade professionellt genom att i lugn och 

ro ägna sig åt patienten och att lösa problemet, och inte gå i polemik med hemtjänstkvinnan. Kanske att 

empati och professionellt förhållningssätt är ett bra verktyg i relationen med människor, oavsett om de är 

patienter eller  personal!  

Människosyn 

Den professionellas människosyn ska utgå från att varje individ är unik, med unika förutsättningar, 

känslor och önskningar (13, s67).  

På strokerehab var arbetsterapeuterna de enda som såg potential hos en patient, medan övriga – från 

omvårdnadspersonal till sjukgymnast och doktor – tyckte det verkade hopplöst. Det blev en viktig lärdom 

när jag fick uppleva hur handledarens enträgna arbete gav resultat. Mannen ”vaknade” till liv, med-
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verkade i förflyttning, svarade på tilltal och gav ögonkontakt. Arbetsterapeutyrket handlar ju om att ge 

människor med nedsatt aktivitetsförmåga förutsättningar för ett värdefullt liv (10, s10)! 

Människor som söker hjälp är i en beroendesituation, och har ofta ett regressivt beteende. Det är 

viktigt att inse att människor tenderar att bli sådana vi förväntar oss (13, s 68). Den 90-åriga damen 

klarade fler moment i toabesöket när en handfallen novis som jag var enda närvarande. Tillsammans med 

van distriktsarbetsterapeut eller omsorgspersonal blev hennes beteende mer hjälpsökande, och personalen 

reagerade mer automatiskt på detta än jag.  

Även detta blev en ögonöppnare eftersom professionens mål är att utveckla människors aktivitets-

förmåga (10, s9). Människor behöver möjlighet och utrymme att utveckla sin kompetens. 

Min upplevelse är att omvårdnadspersonalen i kommunalt korttidsboende har tydligare rehabiliterande 

arbetssätt jämfört med strokerehab där man med hänvisning till tidsbrist, inte alltid låter patienten ”göra 

själv”, utan överlåter detta på arbetsterapeuternas träningstillfällen. Flera gånger uppstod diskussion i 

arbetsterapeutkollektivet hur man skulle få omvårdnadspersonalen ”med på tåget”, eftersom värdefulla 

träningsmöjligheter gick till spillo. I kommunen fanns detta problem främst i förhållande till hemtjänst-

personal. 

Etisk kod föreskriver att arbetsterapeuten ska handleda övrig personal i rehabiliterande förhållningssätt 

(10, s11). Kanske borde frågan lyftas till diskussion? Att klara förflyttningar och personlig vård ger 

individen möjlighet att ta kontroll över sin omgivning och påbörja sitt tillfrisknande (5, s1022). För att 

skapa en vana som utförs automatiskt krävs dessutom att den konsekvent övas på samma sätt ett stort 

antal gånger (5, s760). 

Visa respekt 

Patienten är autonom och har rätt till självbestämmande (10, s9, 11-12). Att bli behandlad med respekt 

gör att patientens självkänsla bibehålls (13, s53). Självkänsla är viktigt för att kunna utveckla ett tillitsfullt 

samarbete (13, s54).  

I båda verksamheter har jag mött patienter med nedsatt förmåga att förmedla sig, till exempel på grund 

av afasi, hjärntumör, demens. Kroppsspråk och pektavla för alternativ kommunikation har varit en metod 

att kommunicera, men det har även hänt att vårdgivare och närstående ”talar över huvudet” på patienten.  

Närstående har rätt att bli informerade och delaktiga i behandlingen, men patienten ska vara arbets-

terapeutens främsta fokus. (10, s9, 10, 12) 

 

Kärnan i yrket arbetsterapeut 

Läkaren som träffar en patient, fokuserar ofta på ett ”fel” 

(sjukdom/skada) som kan åtgärdas med en given lösning – en viss 

medicin eller behandling som passar flertalet med denna diagnos. 

Liksom en bilmekaniker åtgärdar den del som är trasig.  

För arbetsterapeuten är inte ”felet” utgångspunkt utan konsekvensen: 

nedsatt aktivitetsförmåga (9, s1).  

Två personer med samma diagnos, i samma situation kan uppleva helt 
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olika aktivitetsproblem. Därför gäller det att förstå varje människa och se situationen ur dennes 

perspektiv.  

Många faktorer påverkar aktivitetsförmågan, inte bara kroppsliga funktionsnedsättningar (1, s448). Det 

kan vara omgivningens eller aktivitetens beskaffenhet som sätter hinder. Varje situation innebär att det 

kan finnas många möjliga åtgärder att uppnå målet (1, s449). 

Model of Human Occupation menar att alla åtgärder inbegriper förändring, som utgår från den unika 

individen (15, s155-156). Därför måste patienten och jag – var och en med sina kunskaper – samarbeta 

för att undersöka vad som är möjligt att ändra på för att nå målet (10, s10). Åtgärder ska anpassas så att 

personen upplever sig kompetent och motiverad att arbeta mot sitt mål (5, s4). 

För mig handlar yrket om att hitta möjligheter trots problem. Och vara ödmjuk inför människors egna 

idéer om hur de vill leva sina liv. Så långt det går ska jag möjliggöra det för dem, i enlighet med 

professionens etiska kod. Därför bör jag odla min kompetens (10, s10) och dela med mig av den (13, 

s52), vara lyhörd och ha viljan att förstå (14, s52).  

Mitt mål och medel i arbetet är meningsfull aktivitet.  
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