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Kontaktperson:  

Sofia Gabrielsson, leg arbetsterapeut och projektledare, 

sofia.gabrielsson@regionostergotland.se 

 

Beskrivning av projektet 

Utvecklingsarbetet har pågått under 2016-2017. Under denna tid har 3-4 olika 

arbetsterapeuter arbetat på Neurorehab. Alla arbetsterapeuter har varit delaktiga i arbetet 

tillsammans med sjukgymnaster/fysioterapeuter och kurator i teamet.  Dels är det en av 

arbetsterapeuterna, Sofia Gabrielsson,  som varit projektledare för arbetet med 

personcentrerad vård tillsammans med kurator Marie-Louise Karlsson. Dels har 

arbetsterapeuterna i gruppbehandlingen haft en tydlig del i planeringen av åtgärderna, 

samt under gruppbehandlingen ansvarat för att hålla i kunskapsöverförandet och 

diskussionerna gällande hjärnans uppbyggnad, symtom på hjärntrötthet, samt strategier 

vid hjärntrötthet och att hitta en balans mellan aktivitet och vila. 

 

Bakgrunden till arbetet var att det inom Neurorehab fanns utrymme att arbeta mera 

strukturerat med ett Personcentrerat arbetssätt, och vi har gemensamt valt ut vissa 

områden, bla ”Bredda behandlingsalternativ”. Det nya behandlingsalternativet som 

provades var gruppbehandling för personer med hjärntrötthet (Fatigue). Tidigare har 

personer med hjärntrötthet gått på en individuell behandlingsperiod på Neurorehab. Det 

fanns sedan inte någon fortsättning för dessa personer, varken inom Region 

Östergötland eller inom Kommunernas verksamheter. Vi har uppmärksammat att 

personer med hjärntrötthet har ett stort behov av att få träffa andra som också drabbats 

av hjärntrötthet för att kunna byta erfarenheter. Detta är också något som de drabbade 

själva har efterfrågat. Då hjärntrötthet är ett så kallat dolt handikapp så är behovet extra 

stort att få träffa andra i en liknande situation. 

 

Syftet med arbetet var att öka hälsa och livskvalité hos patienterna genom att öka vårt 

Personcentrerade arbetssätt på Neurorehab. Detta genom att öka sitt upplevda 

hälsotillstånd, öka aktivitetsförmåga, minska hjärntrötthet hos patienterna och att de ska 

kunna öka sin fysiska aktivitetsförmåga. 

 

Förbättringsarbetet har gjorts inom Neurorehab på Rehab Väst. Vi började med en 

föreläsning om personcentrerad vård. Efter föreläsningen hade vi i teamet en diskussion 

kring hur vi i vårt team arbetar och vi brainstormade om vilka områden inom vår 

verksamhet som vi skulle kunna utveckla det personcentrerade tankesättet ytterligare. 

Utifrån dessa förslag valde vi sedan ut 3 områden att jobba vidare med, där området 

bredda behandlingsalternativ var en av dem. Alla i teamet har aktivt deltagit i både 

planeringen och genomförandet av de åtgärder vi kom fram till. I området bredda 

behandlingsalternativ är det en gruppbehandling för personer med hjärntrötthet som vi 

arbetet fram. Vi lade upp det som en gruppbehandling på 12 tillfällen, där varje tillfälle 

innehöll en teoretisk genomgång, diskussioner och mindfullnesövningar.    För att 

utvärdera det nya arbetssättet sker mätningar precis innan grupperioden, samt 3-4 

månader efter avslut, för att patienterna då ska ha fått möjlighet att implementera de nya 

strategierna och tankesätten i sin vardag. De mätinstrument som används är COPM, 
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VAS-skalan i EQ5D och självskattningsinstrumentet Mental Fatigue Scale (MFS). En 

Rehabiliteringsplan formuleras med patientens mål. Direkt efter avslutad grupperiod 

genomförs en fokusgruppsintervju med hjälp av vårdutvecklare från NSV-Stab. 

 

Anledningen till att starta en hjärntrötthetsgrupp kommer ursprungligen från 

patienternas önskemål. Patienterna har också uttryckt ett behov av att få träffa andra 

personer i liknande situationer för att inte känna sig så ensamma, men också för att 

kunna få utbyta erfarenheter och tips. Under grupptillfällena har deltagarna i stor 

utsträckning styrt diskussionerna. Efter avslut genomförs en fokusgrupp för att vi ska 

kunna lära oss vad som har upplevts positivt eller negativt av deltagarna. 

 

Resultatet av denna gruppbehandling var att deltagarna upplevde ett ökat hälsotillstånd, 

ökad aktivitetsförmåga, minskad hjärntrötthet och kunde öka sin fysiska aktivitet (bilaga 

1). En fokusgruppsintervju har också genomförts med gruppmedlemmarna, där det 

framkommer att medlemmarna själva upplever många olika vinster med denna 

behandlingsform (bilaga 2). Efter genomförd gruppbehandling har gruppen själva dels 

startat en facebookgrupp för att fortsätta utbytet med varandra, dels har de med stöd av 

neuroförbundet startat en hjärntrötthetsgrupp där de fysiskt kan träffas regelbundet och 

där även andra personer med hjärntrötthet är välkomna. 

 

Vi har fått en ökad kunskap kring Personcentrerad vård vilket gör att vi lättare får med 

det tankesättet även i övriga förbättringsarbeten vi arbetar med. Skulle vi göra om 

samma arbete idag så skulle många av momenten se likadana ut. Vi skulle dock vara 

ännu mera strukturerade när det gäller förarbetet, både när det gäller tydligheten på 

syftet, men även när det gäller insamlingen av data för att kunna utvärdera. Att arbeta 

personcentrerat gör arbetet roligare och mer meningsfullt för alla! 


