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Specialistområde

• Hälso- och sjukvård
• Primärvård

Bildkälla: Pixabay 

Kurser och 
utbildningar

Teamsamverkan i en föränderlig 
organisation

Aktivitetens betydelse för hälsa

Arbetsterapi, evidensbaserad praxis

D-uppsats Kvalitativ studie
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Specialistfunktioner
Intervention Konsultation/handledning

Ha koll (LGO-S) 

ReDO®

Motiverande samtal(MI)

Att arbeta praktiskt, 
evidensbaserat med personer 
med kognitiv nedsättning

Pedagogik i klinik för 
arbetsterapeuter och 
sjukgymnaster

Förflyttning med och utan 
manuella hjälpmedel

Att utbilda i 
förflyttningskunskap

Min väg framåt

1993‐1996 2010‐2013 2020/2021

2015
NärvårdsteametNPF
Nära vård och hälsa
Region Uppsala 

1996
Länsgeriatriken 
Landstinget 
Uppsala Län

1998
Uppsala 
kommun

Hälsohögskolan 
i Umeå

Hälsohögskolan 
i Jönköping

2001, 2003

D-
uppsats
Kvalitativ 
studie

Specialistutbildningen
Sveriges 
Arbetsterapeuter

Bildkälla: Pixabay och privat  
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Primärvård                    Den evidensbaserade-
modellen

Med primärvård avses hälso- och 
sjukvårdsverksamhet där öppenvård ges oavsett 
diagnos och ålder. 
Pågående primärvårdsreform, SOU 2018:39, med fokus på: 

• Delaktighet, Tillgänglighet och Kontinuitet

God och Nära vård- Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6)

• Individens behov ska styra de insatser som ges

Professionell 
expertis

Socialstyrelsen, 2018

Socialstyrelsen ,2019 

Psykisk hälsa- ohälsa

Psykisk ohälsa är en av de 
vanligaste orsakerna till 
sjukskrivning i Sverige

Kunskapsbaserad vård
SKR Utvecklingsarbete –
kraftsamling psykisk hälsa

# Hjälpa personer med psykisk 
ohälsa att hitta aktivitetsbalans

Primärvården Psykisk 
ohälsa

Wilcock & Hocking, 2015
Försäkringskassan, 2018
Socialstyrelsen, 2019

• Paraplybegrepp

• God psykisk hälsa

• Psykisk ohälsa

• Psykiatriska diagnos

Påverkar aktivitetsförmågan

7

8

Specialistföreläsning vid Arbetsterapiforum 2021: 
Tidshantering påverkar utförandet av vardagliga aktiviteter, av leg. arbetsterapeut Charlotta Qvarfort 

(publicerad med tillstånd) 



2021‐06‐24

5

Exekutiva 
Funktioner Målinriktat 

Beteende 

Zelazo& Carlsson 2012
Janeslätt et al. 2018
Holmefur et al. 2019

Bildkälla: Pixabay

Value and Meaning in 
Occupational model-
(ValMO) 
• Aktivitetstriaden

• Värdetriaden

• Perspektivtriaden

Bildkälla: Towe Wiiand

Erlandsson, Eklund & Persson, 2011
Erlandsson och Persson, 2019

Makro

Meso

Mikro

Livsperspektivet

Vardagen

Enskild aktivitet
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Tidshantering

1 Internationell klassifikation
av funktionstillstånd,
funktionshinder och hälsa
(ICF)
-Ha koll (LGO-S)

2 ValMO- modellen

-ReDO®

Socialstyrelsen, 2010,

Erlandsson, Eklund & Persson, 2011

Erlandsson& Persson, 2019

White, 2019 

HUR?

Tillgängliggöra 
arbetsterapeutiska 

interventioner/åtgärder 
samt tydliggöra 

aktivitetsperspektivet

Fokus på aktiviteter i 
vardagen vilket ger en 

naturlig personcentrerad 
utgångspunkt

Personcentrerad vård 
individuellt eller i grupp 

med 
interventioner/åtgärder 

oberoende av diagnos eller 
ålder.
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• Aktivitetsbaserad arbetsterapi utifrån bästa tillgängliga evidens
• Studiedesign påverkar evidensstyrkan

• Psykoedukativa insatser/ökad hanterbarhet
• Aktivitetsbalans , tidshantering
• Intervention-varaktighet samt intensitet
• Effekt över tid/ uppföljning

Bildkälla: Pixabay 

Vilken effekt ger 
arbetsterapeutisk 
Intervention 

Erlandsson, Eklund &Persson 2011
Holmefur et al. 2019 
Kirsh et al. 2019 

Evidensstyrka

Mycket låg 
tillförlitlighet

Hög 
tillförlitlighet

SBU,2020

Arbetsterapeutisk 
Praxis

®

ndividuella mål för förändring i vardagen

Björkdahl, 2015
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Ha koll 
(LGO-S)

White et al ,2013
Janeslatt et al,2018 
Holmefur et al, 2019  
White,2019

• Personcentrerad intervention

• Utvecklad i USA , inom psykiatrisk vård och  
översatt till Svensk kontext (2014-2016).

• Kognitiv rehabilitering, kognitiv adaptiv träning 

• 10-15 tillfällen

• Tidshantering, organisationsförmåga och 
känslohantering

• Pre- och poststudie

• Pågående RCT studie

ReDO
Vardagsrevidering

• Personcentrerad intervention

• Sambandet mellan aktivitet och hälsa, 

hälsofrämjande aktiviteter samt 

tid och aktivitet

• 10 veckor/ primärvård

• Diagnosoberoende

• Evidensbaserad intervention utarbetat för 
personer med stressrelaterad ohälsa

®

Eklund, Erlandsson, & 
Persson,2003; 
Erlandsson, Eklund & 
Persson, 2011,
Erlandsson& Persson, 
2019
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ATMS-S kan användas enskilt eller som mätinstrument före- och efter 
interventionsprogrammet Ha koll (LGO-S).
Öka individens delaktighet i åtgärder/intervention.

• Standardiserat instrument- Assessment of Time 
Management Skills (ATMS-S)

• Självskattningsinstrument som synliggör 
personens egen organisationsförmåga och 
strategier utifrån tidshantering oavsett diagnos 
och ålder 

• Synliggöra och diskutera självupplevd hantering 
av tid, organisering av aktiviteter samt hantering 
av känslor samt arbeta fram nya strategier

ATMS-S inom Närvårdsteamet NPF                
som stöd för fortsatta insatser? 

White et al. 2013,  Janeslatt et al. 2018, Holmefur et al. 2019,
White 2019

Rösten från en 
av deltagarna i  
Ha koll  

Möt ”Anna” och ta del av hens 
upplevelse utifrån deltagande i 
interventionsprogrammet Ha Koll 
(2016)

Kvalitativt perspektiv

Evidens av vilken effekt som gör skillnad för 
individen utifrån en viss åtgärd/intervention 

Tomlin& Borgetti 2011

Holmefur et al. 2019
Bildkälla: Pixabay

Psykisk 
ohälsa

Aktivitetsmönster
Aktivitetsohälsa
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Bildkälla: Pixabay

Bildkälla och med tillstånd för användning: 
Bilder hämtade från sidan 73 och 76 i Ha Koll – gruppintervention för att hantera tid 
och organisera aktiviteter (LGO-S) (2019) av White, S. Svensk översättning av 
originalet Let’s Get Organized (LGO) av Janeslätt, G., Donlau, M & Lidström 
Holmqvist, K., utgiven av Sveriges Arbetsterapeuter.

Ha koll: AktivitetsdagbokReDO TM ”Trasmattan”

Bildkälla: 
REDO®Kommunikationsplattform för 
certifierade arbetsterapeuter (2017) , 
Sveriges Arbetsterapeuter

Färgkodning till aktivitetsdagbok, Ha koll
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Energinivå/ dygnsrytmkurva/
Aktiviteter och energiåtgång

Källa och med tillstånd för användning: Bilder hämtade från 
bildspel, gruppträff 7, i Ha koll – gruppintervention för att 
hantera tid och organisera aktiviteter (LGO-S) (2019) av 
White, S. Svensk översättning av originalet Let’s Get 
Organized (LGO) av Janeslätt, G., Donlau, M & Lidström 
Holmqvist, K., utgiven av Sveriges Arbetsterapeuter.

Energinivå/dygnsrytm- svart  

Aktiviteter/ energiåtgång under ett dygn-rött 

Sårbarhet/riskfaktor- grönt

Aktivitetsperspektivet

Hantering av aktiviteter i vardagen
• Vad ska göras?
• När ska det göras?
• Var ska det göras?
• Hur ska det göras?
• Hur länge?
• Vem/vilka ska medverka?
• Vad händer sen?

Arbetsterapeutiska självskattningsinstrument
• ATMS-S
• Oval-9, Oval-pd

Målinriktat 
Beteende 

Zelazo& Carlsson 2012Eklund, Erlandsson, Persson & Hagell, 2009
White, 2019
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Kompetensutveckling/ 
specialistkompetens 

Hälso-och sjukvård
Primärvård

Min framtida roll som specialist i arbetsterapi med 
inriktning primärvård

I min framtida roll som 
specialistarbetsterapeut vill jag 

synliggöra effekten av 
evidensbaserad 

arbetsterapeutisk intervention 
utifrån ett aktivitetsperspektiv 
oavsett diagnos och ålder. 

Målsättningen är att verka för 
att arbetsterapeutiska insatser  
utifrån ett aktivitetsperspektiv 

ska vara tillgängliga inom 
primärvården.
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Sammanfattning

Bildkälla: Pixabay

Aktivitetsperspektivet - skapar 
nya förutsättningar

Arbetsterapeutiska interventioner 
kan möjliggöra personcentrad vård 

inom primärvård

Värdera bästa tillgängliga 
evidens

Personcentrad vård är ett   

etiskt förhållningssätt

Jon Kabat- Zinn: Wherever you go there you are
Översättning Anna Kåver

När det verkligen gäller , var du än går, så är 
det där du är.
Vad du än gör , så är det till slut faktiskt det 
du gjorde.
Vad du än tänker just nu, så är det just precis 
det som finns i dina tankar.
Vad som än har hänt i ditt liv, så är det just 
det som hände.
Den viktiga frågan är, hur ska du hantera det? 
Med andra ord: ” Hur går du vidare? ”Bildkälla: Pixabay 
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Tack för din uppmärksamhet

Charlotta.qvarfort@regionuppsala.se

Källhänvisning via länken:

https://drive.google.com/file/d/1sl‐
VvLkp97cEKwWmPur4H71IhIvuU3wI/view?usp=sharing
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