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ABSTRACT 
Schizophrenia can cause symptoms such as auditory hallucinations, delusions, emotional 
blunting, apathy and lack of motivation. These result in a diminished ability to participate in 
daily activities and bring the client group into the domain of occupational therapists. The 
purpose of this literature review is to compile the latest findings in occupational therapy 
interventions for individuals with schizophrenia. Furthermore guidance regarding the utility of 
the interventions will be given based on the author’s assessment of the evidence in the 22 
articles included. The articles were sorted into eight categories. The main results show that the 
Patient education category reduces relapse frequency, and the Rehabilitation to receive work 
category is most effective through supported work. The Cognitive functioning category shows 
a good effect on memory and thought processes. The categories Social skills, Rehabilitation 

through work, Group therapy and Skills training in ADL show only tendencies towards the 
effect of the interventions. No guidelines could be given in the Art therapy category. The aims 
of this literature review were fulfilled. However, guidance in the utility of the interventions is 
restricted because of the often low levels of evidence. Further research is required into the 
effects of interventions for people with schizophrenia.  
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SAMMANFATTNING 
Schizofreni är ett svårdiagnostiserat tillstånd som kan innefatta symptom så som 
hörselhallucinationer, vanföreställningar, känslomässig avtrubbning, apati och brist på 
motivation. Sjukdomen medför att förmågan att delta i dagliga aktiviteter minskar, och därför 
har arbetsterapeuten en viktig roll i arbetet med klientgruppen. Syftet med denna 
litteraturstudie är att sammanställa de senaste elva årens forskningsrön kring 
arbetsterapeutiska interventioner för personer med schizofreni och att utifrån studiernas nivå 
av evidens ge vägledning gällande interventionernas bevisade användbarhet. Vägledningen 
baseras på författarnas granskning och bedömning av de 22 inkluderade artiklarnas 
evidensnivå. Artiklarna delades in i åtta kategorier. Huvudresultaten är att kategori 
Patientutbildning har god inverkan på klienternas återfallsfrekvens, samt att Rehabilitering 

för att erhålla arbete sker effektivast genom arbete med stöd. För kategorin Kognitiv funktion 
framkommer att god effekt på minne och tankeprocesser kan åstadkommas. Kategorierna 
Sociala färdigheter, Rehabilitering genom arbete, Gruppterapi och Färdighetsträning i ADL 
visade endast tendenser till att ge effekt. Inga riktlinjer kunde ges i kategorin Konstterapi. 
Denna litteraturstudie uppfyller sitt syfte, men då evidensnivån på de artiklar som hittats 
oftast var låg begränsas möjligheten till vägledning för användningen av interventionerna. 
Författarna ser ett behov av vidare forskning som utreder effekterna av arbetsterapeutiska 
interventioner för personer med schizofreni. 
 
Nyckelord: Schizofreni, evidens, intervention, arbetsterapi, vuxna.
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1. INLEDNING 
Det finns idag brist på vägledning gällande vilka interventioner som är bevisat användbara 
inom arbetsterapiområdet, något som aktualiseras i artiklar om evidens av Bernspång (2003) 
och Holm (2005). Samtidigt ökar kraven på att interventioner ska ha bevisad effekt från både 
vårdtagare och arbetsgivare. Författarna till denna litteraturstudie blev uppmärksammade på 
att det saknades aktuella granskningar av studier innehållande arbetsterapeutiska 
interventioner för personer med schizofreni. Vid vidare undersökning visade det sig att det 
inte gjorts någon granskning alls, rörande arbetsterapi och schizofreni, vid Linköpings 
Universitet. Då författarna tror att det har gjorts en hel del studier inom ämnet känns det 
aktuellt att göra en litteraturstudie där de senaste rönen och den evidens som idag finns på 
området presenteras.  
 

2. BAKGRUND 
2.1. EVIDENS 
Enligt arbetsterapeuternas Etiska kod (FSA, 2005) ska en arbetsterapeut bland annat arbeta för 
att upprätthålla och utveckla sin professionella kompetens. Dessutom ska arbetsterapeuter 
utvärdera och utveckla arbetsterapeutiska metoder, samt informera klienter om alternativa 
arbetsterapeutiska behandlingsmetoder, deras syfte och förväntade nytta (FSA, 2005).  
 
I artiklar av Bernspång (2003, s. 8) och Holm (2000, s. 576) finner man följande beskrivning 
av evidensbaserad vård: ”Evidensbaserad medicin är det samvetsgranna, tydliga och 
omdömesgilla användandet av bästa aktuella bevis för beslut om patienters individuella vård.” 
Användandet av evidensbaserad medicin innebär att integrera individuell klinisk expertis med 
bästa tillgängliga externa kliniska bevis från systematisk forskning (Bernspång, 2003). 
 
Verkligheten är den att arbetsterapeuter länge har arbetat utifrån ”beprövad erfarenhet” det 
vill säga klinisk expertis, utan kunskap eller bevis för hur effektiva interventionerna faktiskt 
är. Idag ställs allt högre krav på att belägg för behandlingars effektivitet ska kunna redogöras, 
både för klientens skull och för att kunna hävda den arbetsterapeutiska verksamheten 
(Bernspång 2002). Det räcker inte längre att klienterna förbättras av behandlingen för att 
arbetsterapeuter ska kunna rättfärdiga sina tjänster. Arbetsterapeuten måste också kunna 
förklara vad, varför och hur han/hon gör så att andra genom samma metod kan uppnå 
liknande resultat, med jämförbara klienter. Detta märks tydligt genom den ökade efterfrågan 
på studier med forskningsbaserad evidens, som stödjer arbetsterapeutiska interventioner. För 
att en studie ska ge bra bevis krävs att den har god kvalitet. Därför har hierarkier för evidens 
utvecklats, för att vägleda i bedömningen av tillförlitlighet och generaliserbarhet av de resultat 
en studie presenterar (Holm, 2000).  
 
Bristen på studier som tydligt svarar på arbetsterapeutens kliniska frågor är idag fortfarande 
stor och störst är bristen på studier med högt bevisvärde (Bernspång, 2003). Men det ska inte 
omöjliggöra evidensbaserade beslut, det man bör göra är att söka den bästa tillgängliga 
evidensen och inte största möjliga evidens (Holm, 2000). Kvalitativa studier ligger lågt i 
bevisnivå i en evidenshierarki. Bernspång (2003) betonar dock det värde som kvalitativa 
studier ändå har, då de kan svara på forskningsfrågor som är svåra att undersöka med 
experimentell design. Exempel på sådana forskningsfrågor kan vara patienters attityder, 
värderingar och hur de upplever olika behandlingar. Bernspång menar att arbetsterapeuter av 
denna anledning även bör söka evidens i studier med kvalitativ design. Kvantitativa metoder å 
andra sidan svarar bättre på frågor om till exempel den objektiva effektiviteten hos en 
intervention eller ett instrument (Bernspång, 2003).  
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Avslutningsvis bör påminnas att evidensbaserad arbetsterapi inte kan ersätta den kliniska 
expertisen. Denna måste istället användas i förening med bästa tillgängliga evidens, för att 
kunna erbjuda klienter en god vårdkvalitet (Holm, 2000). 
 
2.2. SCHIZOFRENI  
Risken att någon gång under sin livstid insjukna i schizofreni är ungefär en procent och idag 
uppskattas cirka 30 000 - 40 000 personer i Sverige ha schizofreni (Schizofreniförbundet, 
2006-03-02). Insjuknandet sker oftast hos unga personer mellan 15-30 år gamla, men kan 
uppstå i alla åldrar (Schizofreniförbundet, 2006-03-02; Creek, 2002). Kvinnor och män 
drabbas i lika stor utsträckning. Dock tycks kvinnor ha lite bättre prognos, vilket tros bero på 
att de ofta insjuknar lite senare samt att de brukar ha ett större socialt nätverk. Tyvärr tycks 
sjukdomen medföra en förkortat livslängd för många drabbade i och med den ökade 
självmordsbenägenheten för personer med schizofreni (10 % mot 2 % hos den övriga 
befolkningen), dessutom råkar de i högre grad ut för olyckor och hjärt- och kärlsjukdomar 
(Schizofreniförbundet, 2006-03-02).  
 
2.2.1. Diagnostisering  
Schizofreni är en komplicerad diagnos och att åtskilja den från andra psykotiska tillstånd är 
inte alltid enkelt. Diagnostiseringen av schizofreni grundar sig idag på internationellt 
etablerade kriterier. De två system som används för diagnostik av psykiska sjukdomar i 
Sverige är ICD-10 och DSM-IV. Det förstnämnda systemet skapades av 
Världshälsoorganisationen (WHO) och förkortningen står för International Classification of 
Mental and Behavioural Disorders, tionde upplagan. DSM-IV är förkortning för Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders, fjärde upplagan, och är skapad av Amerikanska 
Psykiatriska Föreningen. Den mest väsentliga skillnaden dem emellan är att ICD-10 kräver att 
symptomen funnits i en månad, medan sex månaders sjukdomstid gäller för DSM-IV 
(Internetmedicin, 2006-03-02; Cullberg, 2000). Vid diagnostiseringen kräver ICD-10 minst 
ett av följande symptom: formella tankestörningar, vanföreställningar om kontroll eller 
påverkan, typiska rösthallucinationer eller vanföreställningar av bisarr typ (Ottosson, 2000). 
Bisarra vanföreställningar innehåller sådant som inom individens kulturella gemenskap skulle 
anses som fullkomligt otroligt (Human Brain Informatics, 2006-05-11). Uppvisas inte något 
av dessa symptom krävs det enligt ICD-10 minst två av följande symptom: ihållande 
hallucinationer förenade med vanföreställningar utan känslomässigt innehåll, objektiva tecken 
på formella tankestörningar, katatont beteende, det vill säga ett starkt spänningstillstånd i 
musklerna, eller negativa symptom (se nedan) (Ottosson, 2000). DSM-IV kräver liksom ICD-
10 ett psykotiskt symptom om det är bisarrt, annars krävs två stycken psykotiska symptom vid 
diagnostisering av schizofreni. Här krävs även att sociala funktioner är sänkta, vilket ger 
negativ inverkan på områden som exempelvis arbete, relationer eller egen vård (Cullberg, 
2000).  
 
Symptomen som båda dessa system använder för diagnostisering kallas kärnsymptom eller 
symptom av första rangen. Dessa delas in i positiva symptom och negativa symptom, där de 
positiva symptomen enligt Creek (2002) kan kategoriseras som följer: 
• Rösthallucinationer/Hörselhallucinationer 

- En eller flera röster kommenterar ens tankar eller handlingar. 
- Röster pratar med varandra om individen. 
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• Vanföreställningar om påverkan 
- Vanföreställning om kontroll: Individen känner att denne är kontrollerad av någon 

annan kraft än sig själv. Eller tvärtom, individen känner att denne är kapabel att 
kontrollera andra personers vilja, humör eller beteende. 

- Somatisk passivitet: Individen tror att externa främmande krafter penetrerar dennes 
sinne och kropp och mixtrar med kroppsliga funktioner. Dessa krafter kan vara 
främmande tankar, radiovågor, röntgen eller mikrovågor. 

  
• Tankestörningar 

- Tankeinsättning: Individen upplever tankar som inte känns igen som dennes egna. 
- Tankeutsändning: Individen hör sina tankar sagda högt eller tror att tankarna sänds ut 

så att andra kan höra dem. 
- Tankeblock/-borttagande: Individen upplever ett plötsligt stopp i sina tankar. Vid 

frånvaro av någon annan förklaring kan individen tro att någon har tagit tankar ut från 
dennes huvud. 

 
Ovanstående symptom kallas för positiva symptom då de är genom sjukdomen förvärvade 
egenskaper, som ger funktionshinder och personlighetsförändringar. Schizofreni kan också 
leda till förlust av funktioner och egenskaper, något som kallas negativa symptom. Dessa 
inkluderar enligt Creek (2002): 
• Känslomässig avtrubbning 
• Apati och brist på motivation 
• Reducerad aktivitetsnivå 
• Psykomotoriska störningar. 
 
Vid långvarig schizofreni tenderar individen dras med funktionshinder som kontaktskygghet 
och en benägenhet att leva i sin egen värld. Det förekommer även att personen är surmulen, 
har ovanliga föreställningar om världen och talet kan vara svårförståeligt. Individen brukar ha 
en dålig förmåga att planera, kan vara avvikande eller bristfälligt klädd och ha oordning 
omkring sig. Individen tenderar också att försämras vid stress eller understimulering. Dessa 
funktionshinder förvärras om individen skulle få olämplig psykiatrisk vård och bristfällig 
social rehabilitering (Cullberg, 2000). 
 
2.3. ARBETSTERAPI OCH PSYKIATRI 
När en individ upplever psykisk sjukdom medför detta att förmågan att delta i dagliga 
aktiviteter minskar, vilket ovanstående beskrivning av schizofreni visar på. När detta är fallet 
har arbetsterapeuten en viktig uppgift att utföra. En av hörnstenarna i arbetsterapi är tron på 
att använda meningsfull aktivitet i behandling för att främja samt upprätthålla hälsa och 
välmående. Med meningsfull aktivitet menas aktivitet som är tänkt att möjliggöra för 
individen att nå sin optimala nivå av självständighet, men även att förebygga återfall och 
försämring. För att utarbeta ett för individen relevant åtgärdsprogram omfattas många 
aspekter av klientens liv. Fyra huvudområden inom psykiatrin där insatser kan behövas är: 
klientens självständighet och sociala färdigheter, färdigheter som krävs i hushållet och 
samhället, fritid samt arbete (Creek, 2002).  
 
2.3.1. Klientens självständighet och sociala färdigheter 
Inkluderat under denna rubrik är egenvård, mellanmänskliga förhållanden och sociala 
färdigheter relaterade till båda dessa områden. Beslutsfattande, daglig personlig organisering 
och förvaltning av tiden är också relevant (Creek, 2002). 
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I egenvårdsgrupper kan arbetsterapeuter hjälpa klienter att nå socialt acceptabla nivåer av 
hygien. Det kan handla om användningen av deodorant, smink, hår- och ansiktsvård (för både 
män och kvinnor). Till personlig vård hör också hantering av medicin. Det är nödvändigt att 
klienterna lär sig att sköta detta själva (Creek, 2002). 
 
Social färdighetsträning kan behövas när det finns ett behov av att höja kompetensen i 
personliga relationer. Klienter som är tillbakadragna bör till exempel öva att fråga efter 
information och göra sina behov kända för andra människor. Social färdighetsträning bör 
alltid integreras med övningar, till exempel kan en gemensam måltid för en grupp klienter 
erbjuda en realistisk möjlighet att förbättra interaktiva färdigheter (Creek, 2002). 
 
2.3.2. Färdigheter som krävs i hushållet och samhället 
Att lära ut färdigheter för att hantera praktiska saker i det dagliga livet ses ofta som ett av 
arbetsterapiyrkets största bidrag till rehabilitering. Hushållsfärdigheter så som matlagning och 
hantering av hushållet är avgörande. Utan denna kompetens blir det problematiskt att överleva 
i samhället. Klädvård och generell säkerhet bör också vara del i åtgärdsprogram inom detta 
område. När det är möjligt bör behandling utföras i personens eget hem, då till exempel ett 
främmande kök genast placerar personen i ett ofördelaktigt läge (Creek, 2002). 
 
2.3.3. Fritid 
Betydelsen av fritid för att upprätthålla en balanserad och hälsosam livsstil förbises ofta. För 
många klienter är dock en balans mellan avkoppling och aktivitet något som måste läras ut. 
De ostrukturerade kvällarna och helgerna kan vara en källa till leda och apati och ett viktigt 
mål i rehabilitering är därför att uppmuntra dem att planera sin fritid. Sådant som kan 
användas för att uppnå detta syfte är kartläggning av klientens sociala nätverk, 
intressechecklistor, och identifiering av samhällets resurser för rekreation och hobbys (Creek, 
2002). 
 
2.3.4. Arbete 
Arbetsterapeuter har en nyckelroll i arbetsrehabilitering i och med att de kan göra funktions- 
och behovsbedömningar samt förbereda klienter för arbete. Arbete kan inkludera heltid eller 
deltid, betalt arbete, frivilligarbete, skyddat arbete eller öppen anställning liksom 
hushållsarbete (Creek, 2002). 
 
De personer som ska återvända till ett tidigare jobb eller ett liknande arbete kan behöva hjälp 
att utveckla generella arbetsfärdigheter och ett arbetsrehabiliteringsprogram kan behövas för 
att utveckla arbetstolerans. På senare tid så har arbetshärdning fått mycket uppmärksamhet. 
Personer förbereds då så att de kan tolerera de hårda villkor och krav som heltidsarbete 
innebär. Många personer upplever också svårigheter på arbetet på grund av att de är socialt 
tillbakadragna snarare än att jobbet i sig är svårt. Yrkesförberedande grupper är ett sätt för 
klienter att dela med sig av kunskap, öva färdigheter som jobbsökande och att ge varandra 
stöd. Kontakter med frivilligorganisationer kan erbjuda arbetsmöjligheter och chansen till en 
referens till framtida jobbansökningar (Creek, 2002). 
 
Arbetsterapeuter kan spela en viktig roll i etableringen och upprätthållandet av alternativa 
projekt för arbete eller färdighetsträning. Skapandet av sådana projekt kräver fantasi för att 
arbetsterapeuten ska kunna möta de speciella behov som människor med långvariga psykiska 
sjukdomar har (Creek, 2002). 
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Avslutningsvis har arbetsterapeuten ett ansvar att kontinuerligt utvärdera behandling inom 
alla dessa fyra områden, samt att introducera tekniker och metoder lämpliga för de behov som 
finns hos klienten och samhället idag. Arbetet är allt annat än statiskt och det finns ett stort 
behov av mer forskning och utvärdering av interventioner inom psykiatrin (Creek, 2002). 
 
2.4. SYFTE  
Syftet med denna litteraturstudie är att:  

a) sammanställa de senaste elva årens forskningsrön kring arbetsterapeutiska 
interventioner för personer med schizofreni 

b) utifrån författarnas bedömning av studiernas nivå av evidens ge vägledning gällande 
interventionernas bevisade användbarhet. 

 
3. METOD 
Den här studien är en systematisk litteraturstudie. Den snabba utvecklingen inom forskningen 
och den ständigt ökade mängden forskningsrapporter gör utförandet av bland annat 
litteraturstudier allt viktigare (Ejvegård, 2003). Det finns många definitioner och åsikter om 
vad en sådan ska innehålla. I detta fall har författarna utgått ifrån Forsberg & Wengströms 
(2003) beskrivning av hur systematiska litteraturstudier utförs. En studie av det här slaget har 
möjlighet att ge svar på många kliniska frågeställningar, så som: Vad fungerar bäst? Vad är 
mest effektivt? Finns det vetenskapligt stöd för att rekommendera en viss åtgärd eller 
behandling? (Forsberg & Wengström, 2003).  
 
3.1. SÖKNINGSFÖRFARANDE 
3.1.1. Inklusionskriterier 
Enligt Forsberg och Wengström (2003) ska kriterier för databassökningen bestämmas utifrån 
studiens syfte och man ska även avgöra hur gamla arbeten som ska ingå i studien och på 
vilket språk de ska vara skrivna. Med detta i åtanke bestämde författarna följande kriterier för 
databassökningen till denna litteraturstudie. Artiklarna ska: 
 

• vara skrivna mellan 1995-2006  
• innehålla intervention för psykisk sjukdom 
• inkludera personer diagnostiserade med schizofreni i studien 
• innehålla intervention som kan utföras av arbetsterapeut 
• vara tillgängliga för beställning inom Sveriges gränser 
• vara skrivna på engelska 
• ha ett abstrakt 

 
 
3.1.2. Databassökning 
När problemområdet har avgränsats ska man forma sökord som utgör grund för 
litteratursökningen (Forsberg & Wengström, 2003). Sökningarna har i första hand gjorts 
elektroniskt på de sex databaserna: CINAHL, AMED, OTseeker, PubMed, PsycINFO och 
Cochrane Library. Forsberg och Wengström (2003) beskriver dem på detta sätt: PubMed är en 
bred databas som täcker bland annat medicin och omvårdnad. Cinahl täcker också 
omvårdnad, men även mer specifikt sjukgymnastik och arbetsterapi. Cochrane Library 
innehåller endast systematiska litteraturöversikter men inom en mängd olika områden. 
PsycINFO är en bred databas som täcker psykologisk forskning inom medicin, omvårdnad 
och liknande. Denna kändes passande då vår litteraturstudie berör personer med schizofreni. 
OTseeker är den enda databas vi använt som inte nämns av Forsberg och Wengström (2003), 
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denna databas är specifikt arbetsterapeutisk och dessutom ganska ny. De sökord som 
användes var ”occupational therapy” i kombination med ”schizophrenia” och ”treatment” 
eller ”intervention” samt ”adult". Då enbart kombinationen ”occupational therapy” och 
”schizophrenia” inte resulterade i ett så stort antal träffar valde författarna att gå igenom alla 
dessa. Detta för att undvika att missa värdefulla artiklar, som annars riskerade att sållas bort 
av mer specifika sökord. Sökningsresultaten redovisas i tabell 1. 
 
Tabell 1: Resultat av databassökning med sökorden Occupational therapy AND 
Schizophrenia, samt redovisning av Urval I och II.  

Sökdatum Databas Antal träffar Urval I Urval II 
20060303 Cinahl 49 13 7 

20060307 Amed 43 6 1 (3) 

20060307 PsycINFO 75 9 6 (1) 

20060309 PubMed 39 9 2 (3) 

20060307 OTseeker 8 6 (3) 

20060320 Cochrane 39 5 4 

 Manuell sökning   2 

 Totalt 214 48 22 

Siffror inom parantes i urval II representerar dubbletter. 

 
3.1.3. Urval 
Val av artiklar till urval I skedde genom att författarna gemensamt läste igenom de titlar som 
framkom av databassökningarna. Enligt Forsberg & Wengström (2003) ska vid första urvalet 
relevanta titlar väljas och abstrakten läsas. Titlar ansågs vara relevanta om de handlade om 
intervention för psykisk sjukdom och var skrivna mellan 1995 och 2006. Gränsen vid år 1995 
drogs med tanke på att i syftet med denna studie ingår att presentera de senaste rönen, 
samtidigt som det behövs ett visst spann av år för att få fram tillräckligt med artiklar för att 
göra en kartläggning. Genom att granska abstrakten klargjordes vidare om studierna i 
artiklarna inkluderade personer diagnostiserade med schizofreni. Enligt DePoy & Gitlin 
(1999) ska man läsa abstrakt för att avgöra om de är användbara i studien. 
Databassökningarna resulterade i ett första urval på 48 artiklar. 
 
I urval II lästes artiklarna i sin helhet (Forsberg & Wengström, 2003) och artiklar ej 
tillgängliga inom Sveriges gränser sållades bort. När det gällde artiklar som fanns i Sverige 
men inte vid Linköpings universitet beställdes de artiklar där alla inklusionskriterier kunde 
utläsas i abstraktet. Därefter gjordes även manuell genomsökning av de till urval II valda 
artiklarnas referenslistor. Detta eftersom man enligt Forsberg och Wengström (2003) bör 
studera referenslistan i de artiklar man hittat som berör problemområdet. De intressanta titlar 
som hittades i den manuella sökningen undersöktes närmare och artikelabstrakten granskades 
på samma sätt som vid databassökningarna till urval I. Två artiklar tillkom genom den 
manuella sökningen. Beställda och kopierade artiklar delades upp mellan författarna för en 
första granskning. Därigenom upptäcktes studier där interventionerna inte var av 
arbetsterapeutiskt slag och sållades därmed bort. Vid osäkerhet om en artikels lämplighet för 
denna litteraturstudie diskuterades detta gemensamt, varpå ett enat beslut togs. En annan 
anledning till bortfall i urval II var att artiklar fanns som dubbletter, antalet dubbletter 
redovisas inom parantes i tabell 1. När artiklarna sedan på nytt delades upp mellan författarna 
för djupare granskning föll ytterligare tre studier bort på grund av antingen alltför ofullständig 
dokumentation, irrelevans för arbetsterapi och/eller att ingen analys av fakta gjorts. Det 
slutliga antalet artiklar efter urval II landade på 22 stycken. 
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3.2. GRANSKNINGSFÖRFARANDE 
Vid den djupare granskningen nämnd ovan användes Forsbergs & Wengströms (2003) 
checklistor som en struktur att följa för att författarna skulle titta på samma saker. Checklistor 
fanns för granskning av RCT (Randomised controlled trials), kvasiexperimentella studier, 
litteraturstudier och kvalitativa studier. I samband med den djupare granskningen 
evidensgraderade författarna artiklarna.  Detta gjordes utifrån författarnas översättning av 
Stoffel & Moyers (2004) hierarki för evidensgradering (tabell 2). Då Stoffel & Moyers inte 
ger någon beskrivning av intern och extern validitet (som båda tas upp i tabell 2), valde 
författarna att gå efter Forsbegs & Wengströms (2003) beskrivning av detta vid bedömningen 
av artiklarnas interna och externa validitet. Med intern validitet avses tillförlitligheten av 
resultaten. För att få god intern validitet ska deltagarna i studien vara randomiserade, alltså 
slumpmässigt fördelade till studie- respektive kontrollgruppen. Med extern validitet avses 
grad av generaliserbarhet, alltså om resultatet av studien går att generalisera från urval till 
population. För att detta ska kunna göras krävs slumpmässigt urvalsförfarande (Forsberg & 
Wengström, 2003). Den externa validiteten bedöms aldrig högre än den interna, då författarna 
ser ett samband mellan dessa. 
 
Tabell 2: Författarnas egen översättning av Stoffel & Moyers (2004) kriterier för evidens, 
vilka användes vid evidensgradering av studiens inkluderade artiklar. 
Gradering av design. Definition 

I 
RCT (randomiserade kontrollerade studier) med experimentell design och 
randomiserade grupper, samt metaanalyser som endast analyserat RCT. 

II 
Icke-RCT med två grupper, samt metaanalyser som analyserar icke-RCT-
studier. 

III Icke-RCT med en grupp. Jämförelse av en grupp före och efter behandling. 

IV Fallstudier. 
V Övrig kvalitativ design samt expertutlåtanden. 

Gradering av urvalsstorlek. Definition 

A n > 20 

B n < 20 

Gradering av intern validitet. Definition 

1 Hög intern validitet: inga alternativa förklaringar till resultat. 

2 Måttlig intern validitet: Försök till kontroll vid brist på randomisering. 

3 Låg intern validitet: Två eller fler seriösa alternativa förklaringar till resultatet. 

Gradering av extern validitet. Definition 

a 
Hög extern validitet: Statistiskt representativ population och behandling som 
representerar nuvarande bruk.  

b Måttlig extern validitet: Mellan hög och låg. 

c 
Låg extern validitet. Heterogent urval utan förståelse för huruvida effekterna 
var liknande för alla diagnoser eller behandlingen representerar inte nuvarande 
bruk. 

 
Därefter gjordes en första kategorisering av artiklarna baserat på om de presenterade resultat 
rörande liknande aspekter och därmed lämpade sig att jämföra och dra paralleller mellan. 
Enligt Ejvegård (2003) ska nämligen en metod för att kunna analysera insamlade data 
tillämpas. Klassificering är en vanlig sådan metod och kan bland annat innebära att man 
utarbetar innehållskategorier (Ejvegård, 2003). Detta resulterade i sex kategorier. När detta 
var gjort bytte författarna artiklar sinsemellan, för att båda skulle ta del av alla artiklarna och 
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för att dubbelkolla den bedömda evidensgraderingen. Vid oenighet diskuterades ett enat 
beslut fram. För att göra materialet mer överskådligt för författarna gjordes också 
sammanfattningar av artiklarna. Efter detta sågs kategoriseringen över, vilket medförde att 
ytterligare två kategorier tillkom och de slutliga åtta fastställdes (tabell 3). Benämningarna av 
kategorierna är baserade på det som tydligast förenar de grupperade artiklarna med varandra. 
Vilken typ av intervention som innefattas i varje kategori beskrivs i tabell 3. 
 
Tabell 3: Beskrivning av de åtta kategorier artiklarna delades in i. 
Interventionskategori Beskrivning 

Färdighetsträning i ADL. 
Intervention där aktivitet syftar till att träna färdigheter som behövs 
för att utföra aktiviteter i dagliga livet (ADL). 

Social färdighetsträning. 
Intervention där aktivitet syftar till att träna färdigheter som behövs 
i sociala sammanhang. 

Kognitiv funktion. 
Träning av kognitiva processer så som minne, uppmärksamhet, 
bearbetningstempo och abstraktionsnivåer.  

Konstterapi. 
Intervention där konstmaterial, individuellt eller i grupp, används 
för att uttrycka och bearbeta känslor. 

Patientutbildning. 

Undervisande intervention individuellt eller grupp. Programmen tar 
upp sjukdomen ur ett socialt-, biologiskt-, farmakologiskt-, och 
familjeperspektiv. Klienterna förses med stöd, information och 
handhavandestrategier.  

Rehabilitering genom arbete. 

Intervention genom deltagande i arbete och/eller arbetstliknande 
förhållanden, så som frivilligarbete, sysselsättningsprogram, 
träning av arbetsspecifika uppgifter samt stöd i arbete utanför 
sjukhusmiljön.  

Rehabilitering för att erhålla arbete. 
Hjälp erbjuds till patienterna för att komma in i arbetslivet. De 
guidas i att tillägna sig färdigheter i några sysselsättningsområden, 
eller arbetar med stöd i en verklig situation.  

Gruppterapi. 
Gruppinteraktionen eller grupprocessen utgör det terapeutiska 
inslaget i behandlingen. 

 
4. RESULTAT 
I enlighet med Forsberg & Wengström (2003) presenteras resultatet utifrån syftena för denna 
litteraturstudie. Detta genom att analyser av de olika interventionernas användbarhet och 
artiklarnas bedömda evidens redovisas. Analyserna görs utifrån artiklarnas bedömda evidens 
som visar på vilken tillförlitlighet och generaliserbarhet resultaten i de granskade studierna 
har. En kort presentation av varje artikel finns att se i Bilaga 1.  
 
Forsberg & Wengström (2003) samt DePoy & Gitlin (1999) rekommenderar att läsaren ges en 
översikt av inkluderade artiklar. Därför presenteras vilken kategori artiklarna placerats i och 
deras design, i tabell 4, i samma ordning som de kommer i resultatet.  
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Tabell 4 
Översikt av inkluderade artiklar. 
Kod Design* Författare Kategori 

A RCT 
Liberman, Wallace, Blackwell, Kopelowicz, 
Vaccaro & Mintz, 1998 

Färdighetsträning i ADL** 

B E Mairs & Bradshaw, 2004 Färdighetsträning i ADL 

C KE Duncombe, 2004 Färdighetsträning i ADL 

D KF Luboshitzky & Gaber, 2000 Färdighetsträning i ADL 

E RCT Dobson, McDougall, Busheikin & Aldous, 1995 Sociala färdigheter 

F KE Jao & Lu, 1999 Sociala färdigheter 

G L 
Jones, Cormac, Silveira da Mota Neto & Campbell, 
2004 

Kognitiv funktion 

H L Hayes & McGrath, 2000 Kognitiv funktion 

I RCT Hadas-Lidor, Katz, Tyano & Weizman, 2001 Kognitiv funktion 

J KE Raweh & Katz, 1999 Kognitiv funktion 

K KF Benetton, 1995 Konstterapi 

L L Ruddy & Milnes, 2005 Konstterapi 

M L Pekkala & Merinder, 2002 Patientutbildning 

N KF Legault &Rebeiro, 2001 Rehabilitering genom arbete 

O KF Rebeiro & Allen, 1998 Rehabilitering genom arbete 

P R 
Oka, Otsuka, Yokoyama, Mintz, Hoshino, Niwa & 
Liberman, 2004 

Rehabilitering genom arbete 

Q KE Holzner, Kemmler & Meise, 1998 Rehabilitering för att erhålla arbete 

R L Crowther, Marshall, Bond & Huxley, 2001 Rehabilitering för att erhålla arbete 

S L Twamley, Jeste & Lehman, 2003 Rehabilitering för att erhålla arbete 

T RCT Buchain, Vizzotto, Henna Neto & Elkis, 2003 Gruppterapi 

U K Heather, 2002 Gruppterapi 

V K Heather, 2003 Gruppterapi 
* RCT= Randomiserade kontrollerade studier; L= Litteraturstudie; E= Experimentell design;  
KE= Kvasiexperimentell design; K= Kvalitativ design; KF= Kvalitativ fallstudie; R= Registerstudie. 
** ADL= Aktiviteter i dagliga livet. 

 
Förkortningarna SG, för studiegrupp och KG, för kontrollgrupp, kommer att användas 
framöver. Artiklarna kommer även att hänvisas till genom den bokstavskod de tillskrivits. 
 
4.1. ANALYS AV KATEGORI ”FÄRDIGHETSTRÄNING I ADL” 
Ingen av de fyra studierna i denna kategori visade några starka och generaliserbara bevis för 
sin behandling. I studie A och C gjordes jämförelser mellan interventioner men resultaten 
visar endast små och inkonsekventa skillnader. Enligt studie B har deltagande i sessioner av 
individuell träning i vardagsaktiviteter ett positivt samband med minskade negativa symptom. 
Träningen skedde i eller omkring personens boende beroende på vilka färdigheter som 
behövde tränas. Den behandling som visade tydligast positiva resultat för klienten vid 
Färdighetsträning i ADL var den terapeutiska hemuppgiftsmodell som beskrevs i fallstudie D. 
Modellen innebar att självkontrollstrategier övades och användes för att hjälpa klienten 
hantera känslor av inkompetens. Inlärning skedde gradvis genom repetition och frekvent 
övning i form av hemuppgifter. 
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4.1.2. Evidensgradering av artiklar inom ”Färdighetsträning i ADL” 
Evidensgradering av artikel A utifrån tabell 2. 
Design: I - RCT. 

Urvalsstorlek: A - 84 män (14 avhopp). 

Intern validitet: 1 - Hög p.g.a. randomisering och slumpmässig fördelning av deltagarna. 

Extern validitet: b - Måttlig p.g.a. stort urval, men endast män. 

Detta ger evidensgraderingen: IA1b 

 
Evidensgradering av artikel B utifrån tabell 2. 
Design: III - Experimentell design 

Urvalsstorlek: B - 17 deltagare (13 män, 4 kvinnor) (4 avhopp). 

Intern validitet: 3 - Låg p.g.a. alternativa förklaringar till resultat finns. 

Extern validitet: c - Låg p.g.a. litet urval och låg intern validitet. 

Detta ger evidensgraderingen: IIIB3c 

 
Evidensgradering av artikel C utifrån tabell 2. 
Design: II - Kvasiexperimentell design. 

Urvalsstorlek: A - 44 deltagare (18 kvinnor, 26 män). 

Intern validitet: 
2 - Måttlig p.g.a. att deltagarna inte är slumpmässigt fördelade, utan matchade. Alternativa 
förklaringar till resultat finns. 

Extern validitet: b - Måttlig p.g.a. stort urval, men måttlig intern validitet. 

Detta ger evidensgraderingen: IIA2b 

 
Evidensgradering av artikel D utifrån tabell 2. 
Design: IV - Kvalitativ fallstudie. 

Urvalsstorlek: B - 1 kvinna. 

Intern validitet: 3 - Låg p.g.a. subjektivt resultat. 

Extern validitet: c - Låg p.g.a. litet urval och låg intern validitet. 

Detta ger evidensgraderingen: IVB3c 

 
4.2. ANALYS AV KATEGORI ”SOCIALA FÄRDIGHETER” 
De två artiklarna inkluderade i denna kategori behandlar olika aspekter inom sociala 
färdigheter. Studie E har mätt negativa och positiva schizofrenisymptom, medan studie F 
tittade direkt på problemlösningsförmågan – ett problem kopplat till de negativa symptomen 
för schizofreni. Utifrån de två studierna ses en tendens till att direkt färdighetsträning 
(specifik träning av en viss förmåga med direkta instruktioner och direkt återkoppling) har 
bättre effekt på schizofrenisymptom än mer traditionell gruppbehandling. Artikel E som har 
bedömts ha hög tillförlitlighet och generaliserbarhet visar endast små skillnader mellan SG 
och KG. Resultatet ger därmed starka bevis för att både SG och KG minskade sina 
schizofrenisymptom, men endast tendenser för att direkt färdighetsträning skulle vara mer 
effektivt. I artikel F fick SG inte möjlighet att tillämpa sin inlärda problemlösningsförmåga i 
verkliga situationer, därmed är det oklart vilken nytta deltagarna hade av behandlingen i sitt 
dagliga liv. Långtidseffekt och hur behandlingarna påverkade deltagarnas sociala relationer 
framkom inte.  
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4.2.1. Evidensgradering av artiklar inom ”Sociala färdigheter” 
Evidensgradering av artikel E utifrån tabell 2. 
Design: I - RCT. 

Urvalsstorlek: A - 33 deltagare (16 män, 12 kvinnor) (5 avhopp). 

Intern validitet: 1 - Hög p.g.a. slumpmässig fördelning av deltagare. 

Extern validitet: a - Hög p.g.a. slumpmässigt urvalsförfarande.  

Detta ger evidensgraderingen: IA1a 

 
Evidensgradering av artikel F utifrån tabell 2. 
Design: II - Kvasiexperimentell design. 

Urvalsstorlek: B - 18 deltagare (9 män, 9 kvinnor) (2 avhopp). 

Intern validitet: 2 - Måttlig p.g.a. att deltagarna är inte slumpmässigt fördelade, men matchade. 

Extern validitet: c - Låg p.g.a. litet urval. 

Detta ger evidensgraderingen: IIB2c 

 
4.3. ANALYS AV KATEGORI ”KOGNITIV FUNKTION” 
Fyra artiklar hittades inom denna kategori. De två litteraturstudierna G och H visar att det 
råder brist på studier med hög kvalitet gällande CBT och kognitiv rehabilitering. Någon 
evidens för behandlingarna kunde därför inte fastställas. Resultaten i artikel J visar måttligt 
tillförlitliga och generaliserbara bevis för användningen av Allen’s Cognitive Diabilities 
Model, för ökad kognitiv förmåga i utförande i rutinuppgifter relaterade till olika livsdomän. 
Sex uppgifter erbjöds som val och gjorde det möjligt att erbjuda klienterna en uppgift som de 
var intresserade av med hänsyn till deras nivå av kognitiv funktion. Endast interventionen 
kallad Instrumental Enrichment (IE) som tas upp i artikel I bedöms ha god evidens för 
behandling av kognitiva funktionshinder. Den visade signifikanta skillnader mellan de 
jämförda grupperna med fördel för IE gällande bland annat minne och tankeprocess. Genom 
IE förbättrades även deltagarnas arbete och boendestatus signifikant jämfört med KG. Gapet 
mellan klienternas faktiska utförande och deras uppfattning om detta visar dock behov av lång 
tid för att dessa individer ska acceptera och kännas vid förändringar, enligt studie I.  
 
4.3.1. Evidensgradering av artiklar inom ”Kognitiv funktion” 
Evidensgradering av artikel G utifrån tabell 2. 
Design: I - Litteraturstudie. 

Urvalsstorlek: A - 19 RCT studier granskas. 

Intern validitet: 
1 - Hög p.g.a. att inkluderade studier har slumpmässigt fördelade deltagare och 
granskningen är grundligt utförd. 

Extern validitet: 
a - Hög p.g.a. att antalet studier inkluderade medför ett sammantaget stort urval, som även 
är slumpmässigt, då detta krävdes för inklusion i litteraturstudien. 

Detta ger evidensgraderingen: IA1a 

 
Evidensgradering av artikel H utifrån tabell 2. 
Design: I - Litteraturstudie. 

Urvalsstorlek: A - 3 RCT studier granskas (totalt 117 deltagare). 

Intern validitet: 
1 - Hög p.g.a. att inkluderade studier har slumpmässigt fördelade deltagare och 
granskningen är grundligt utförd.  

Extern validitet: 
a - Hög p.g.a. att antalet studier inkluderade medför ett sammantaget stort urval, som även 
är slumpmässigt, då detta krävdes för inklusion i litteraturstudien. 

Detta ger evidensgraderingen: IA1a 
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Evidensgradering av artikel I utifrån tabell 2. 
Design: I - RCT. 

Urvalsstorlek: A - 72 deltagare (14 avhopp), efter avhopp (35 män, 23 kvinnor). 

Intern validitet: 1 - Hög p.g.a. slumpmässig fördelning av deltagare. 

Extern validitet: a - Hög p.g.a. slumpmässigt urvalsförfarande. 

Detta ger evidensgraderingen: IA1a 

   
Evidensgradering av artikel J utifrån tabell 2. 
Design: II - Kvasiexperimentell design. 

Urvalsstorlek: B - 19 deltagare (9 män, 19 kvinnor). 

Intern validitet: 2 - Måttlig p.g.a. att deltagarna är inte slumpmässigt fördelade, men matchade. 

Extern validitet: c - Låg p.g.a. litet urval. 

Detta ger evidensgraderingen: IIB2c 

 
4.4. ANALYS AV KATEGORI ”KONSTTERAPI” 
De två studierna inom denna kategori bedöms inte kunna ge några riktlinjer för användningen 
av konstterapi. Fallstudien K som presenterar en psykodynamisk behandlingsteknik bedöms 
inte ge några kliniskt användbara resultat. Detta på grund av att hur terapeuten gör sina 
tolkningar av teckningarna inte framkommer i artikeln. Behandlingen bestod i att 
arbetsterapeuten efter att ha etablerat en relation med klienten får denne att berätta historier 
genom konstmaterial. Terapeuten tolkar, i det här fallet, teckningarna för att sedan hjälpa 
klienten att överföra de attityder, karaktärer som uttrycks till den terapeutiska relationen. 
Kategorins andra artikel, L, är en litteraturstudie som inkluderar två studier. I båda studierna i 
artikel L fick SG standardvård utöver konstterapin, medan KG endast fick standardvård. Detta 
innebär att SG fick fler behandlingstimmar. Utöver det var antalet avhopp innan uppföljning 
mycket stort och gör att alternativa förklaringar till resultaten inte kan uteslutas. Sammantaget 
ger artiklarna K och L ingen grund för att avgöra om konstterapi har potential eller ej.  
 
4.4.1. Evidensgradering av artiklar inom ”Konstterapi” 
Evidensgradering av artikel K utifrån tabell 2. 
Design: IV - Kvalitativ fallstudie. 

Urvalsstorlek: B - 1 man. 

Intern validitet: 3 - Låg p.g.a. subjektivt resultat. 

Extern validitet: c - Låg p.g.a. litet urval, låg intern validitet. 

Detta ger evidensgraderingen: IVB3c 

 
Evidensgradering av artikel L utifrån tabell 2. 
Design: I - Litteraturstudie. 

Urvalsstorlek: A - 2 RCT studier granskas (totalt 137 deltagare). 

Intern validitet: 
1 - Hög p.g.a. att inkluderade studier har slumpmässigt fördelade deltagare och 
granskningen är grundligt utförd. 

Extern validitet: 
a - Hög p.g.a. att antalet studier inkluderade medför ett stort urval, som även är 
slumpmässigt, då detta krävdes för inklusion i litteraturstudien. 

Detta ger evidensgraderingen: IA1a 

 
4.5. ANALYS AV KATEGORI ”PATIENTUTBILDNING” 
I denna kategori ingår endast artikel M. En litteraturstudie som också är en av de få artiklar 
som bedöms ha god evidens för en intervention. Den undervisande interventionen 
patientutbildning sker individuellt eller i grupp och tar upp sjukdomen ur ett socialt-, 
biologiskt-, farmakologiskt-, och familjeperspektiv samt erbjuder klienten stöd, information 
och handhavandestrategier. I artikeln, som är skriven av Pekkala & Merinder (2002), 
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framkommer att Patientutbildning bidrar med en förbättring vad gäller attityd gentemot och 
samtycke till medicinering. Pekkala & Merinder (2002) menar att interventionen ofta väcker 
motstånd från klienten till en början, men att den ger goda resultat framför allt i form av 
uteblivna eller uppskjutna återfall. Det tydligaste resultatet av interventionen var att 
uppskattningsvis 12 % av återfallen skulle kunna förhindras eller skjutas upp ungefär ett år.  
  
4.5.1. Evidensgradering av artiklar inom ”Patientutbildning” 
Evidensgradering av artikel M utifrån tabell 2. 
Design: I - Litteraturstudie. 

Urvalsstorlek: A - 10 RCT studier granskas (totalt 1125 deltagare, 598 män, 527 kvinnor). 

Intern validitet: 
1 - Hög p.g.a. att inkluderade studier har slumpmässigt fördelade deltagare och 
granskningen är grundligt utförd. 

Extern validitet: 
a - Hög p.g.a. att antalet studier inkluderade medför ett stort urval, som även är 
slumpmässigt, då detta krävdes för inklusion i litteraturstudien. 

Detta ger evidensgraderingen: IA1a 

 
4.6. ANALYS AV KATEGORI ”REHABILITERING GENOM ARBETE” 
Två av de tre studierna i denna kategori är fallstudier, som alltså inte har hög evidens och inte 
ger tillförlitliga resultat som kan generaliseras. Resultaten av båda dessa visar dock på hur stor 
positiv betydelse arbete kan ha för klientens livskvalitet genom att det hjälper dem att hantera 
sjukdomen. I artikel N upplevde klienten genom sitt deltagande känslor av: lycka, balans i 
livet, makt över sin psykiska sjukdom, att veta vad han gör med sitt liv, förtroende för sig 
själv och sin potential. Klientens behov av medicinering minskade och han identifierade inget 
negativt med programmet. Artikel O handlar om frivilligarbete och där summerar klienten 
effekterna på följande sätt: ”Det får mitt minne att fungera och håller mina tankar borta från 
mina personliga problem, ger mig vägledning och tillåter mig att använda min hjärna” 
(Rebeiro & Allen, 1998, sid 182). För klienten var arbete för att tjäna pengar inte önskvärt, 
utan uppfattades snarare som en faktor som ökade risken för schizofrenisammanbrott och 
återfall. Den tredje artikeln i denna kategori är artikel P, en grundlig japansk registerstudie 
som bidrar med en måttlig evidens för arbete som medel för att minska återfall i schizofreni. 
  
4.6.1. Evidensgradering av artiklar inom ”Rehabilitering genom arbete” 
Evidensgradering av artikel N utifrån tabell 2. 
Design: IV - Kvalitativ fallstudie. 

Urvalsstorlek: B - 1 man. 

Intern validitet: 3 - Låg p.g.a. subjektivt resultat. 

Extern validitet: c - Låg p.g.a. litet urval och låg intern validitet. 

Detta ger evidensgraderingen: IVB3c 

 
Evidensgradering av artikel O utifrån tabell 2. 
Design: IV - Kvalitativ fallstudie. 

Urvalsstorlek: B - 1 man. 

Intern validitet: 3 - Låg p.g.a. subjektivt resultat. 

Extern validitet: c - Låg p.g.a. litet urval och låg intern validitet. 

Detta ger evidensgraderingen: IVB3c 
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Evidensgradering av artikel P utifrån tabell 2. 
Design: III - Registerstudie. 

Urvalsstorlek: A - 52 undersökta journaler (tillhörande 36 män och 16 kvinnor). 

Intern validitet: 
2 - Måttlig p.g.a. att randomisering är inte gjord, men alla journaler inom tidsspannet 
användes och metoden innebär att inga avhopp förekommer. 

Extern validitet: b - Måttlig p.g.a. stort urval, men måttlig intern validitet. 

Detta ger evidensgraderingen: IIIA2b 

 
4.7. ANALYS AV KATEGORI ”REHABILITERING FÖR ATT ERHÅLLA ARBETE” 
Tre artiklar är inkluderade i denna kategori. De båda litteraturstudierna R och S visar 
tillförlitliga och generaliserbara resultat för att interventionen Arbete med stöd (direkt 
placering i arbete på den allmänna arbetsmarknaden) ger bäst effekt för att hjälpa klienterna 
att erhålla arbete. Artikel R fann att det för deltagare i Arbete med stöd var signifikant mer 
troligt att erhålla ett arbete på den allmänna arbetsmarknaden, de tjänade också mer och 
arbetade fler timmar per dag än de som fick Yrkesförberedande träning. Enligt artikel S 
visade sig Arbete med stöd vara konsekvent mer effektivt än annan typ av arbetsrehabilitering 
räknat på antalet deltagare som fick arbete. Trots dessa positiva resultat, stod 49 % av 
deltagarna i Arbete med stöd utanför den allmänna arbetsmarknaden under studiernas 
fortlöpande gång. Antydan om att betalning på Skyddade arbetsplatser medför ökat 
deltagande av klienterna framkommer också. Artiklarna R och S hade inte några uppgifter 
gällande arbetets betydelse för klienternas livskvalitet. Detta är dock något som tas upp i 
artikel Q som fann att klienterna upplevde arbete ha positiva effekter på en rad olika 
livsdomän så som fysisk förmåga, självständighet och sociala förhållanden. Resultaten från 
studie Q bedöms ha måttlig tillförlitlighet och generaliserbarhet. 
 
4.7.1. Evidensgradering av artiklar inom ”Rehabilitering för att erhålla arbete” 
Evidensgradering av artikel Q utifrån tabell 2. 
Design: II – Kvasiexperimentell design. 

Urvalsstorlek: A - 60 deltagare. 

Intern validitet: 
2 - Måttlig p.g.a. att deltagarna är inte slumpmässigt fördelade, men demografiskt 
jämförbara. Resultaten grundas på deltagarnas subjektiva utsago. 

Extern validitet: b - Måttlig p.g.a. stort urval, men måttlig intern validitet. 

Detta ger evidensgraderingen: IIA2b 

 
Evidensgradering av artikel R utifrån tabell 2. 
Design: I - Litteraturstudie. 

Urvalsstorlek: A - 5 RCT granskas (totalt 484 deltagare). 

Intern validitet: 
1 - Hög p.g.a. att inkluderade studier har slumpmässigt fördelade deltagare och 
granskningen är grundligt utförd. 

Extern validitet: 
a - Hög p.g.a. att antalet studier inkluderade medför ett sammantaget stort urval som även är 
slumpmässigt, då detta krävdes för inklusion i litteraturstudien. 

Detta ger evidensgraderingen: IA1a 

 
Evidensgradering av artikel S utifrån tabell 2. 
Design: I - Litteraturstudie. 

Urvalsstorlek: A - 11 RCT granskas (totalt 1617 deltagare, varav 58% män). 

Intern validitet: 
1 - Hög p.g.a. att inkluderade studier har slumpmässigt fördelade deltagare och 
granskningen är grundligt utförd. 

Extern validitet: 
a - Hög p.g.a att antalet studier inkluderade medför ett stort urval, som även är 
slumpmässigt, då detta krävdes för inklusion i litteraturstudien. 

Detta ger evidensgraderingen: IA1a 
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4.8. ANALYS AV KATEGORI ”GRUPPTERAPI” 
Ingen av de tre artiklarna inkluderade i denna kategori uppvisar god tillförlitlighet eller 
generaliserbarhet för sina respektive interventioner. Resultatet i studie T ger vägledning om 
att gruppterapi i kombination med medicinering ger bättre effekt än bara medicinering. 
Framför allt sågs förbättring i aktivitetsutförande och mellanmänskliga relationer. På grund av 
stort antal avhopp kan resultaten i artikel T dock inte ses som tillförlitliga. I de två artiklarna 
U och V som är två på varandra byggande artiklar framkommer inga signifikanta resultat. I 
artikel V framkommer att klienterna antydde grupprocessen vara viktigare än innehållet i 
sessionerna. Att lyssna till andra, dela med sig av sina uppfattningar och att bli lyssnad till 
rankades särskilt högt. Personalen såg gruppen som ett sätt att arbeta positivt med klienter 
med psykiska problem, genom att hjälpa dem belysa problemområden, ta itu med sina behov 
och etablera mål för framtiden. Detta ger endast en antydan om att gruppterapin hade positiv 
inverkan på deltagarna. Inga riktlinjer för användningen av interventionen kan ges då tydliga 
resultat vad gäller deltagarnas nytta av behandlingen inte redovisas i studierna. 
 
4.8.1. Evidensgradering av artiklar inom ”Gruppterapi” 
Evidensgradering av artikel T utifrån tabell 2. 
Design: I - RCT. 

Urvalsstorlek: A - 25 deltagare (7 kvinnor, 19 män) (avhopp 14). 

Intern validitet: 
2 - Måttlig p.g.a. slumpmässig fördelning av deltagare, men då 50% av deltagarna i SG 
hoppade av bedöms resultatet inte ha hög intern validitet. 

Extern validitet: c - Låg trots slumpmässigt urvalsförfarande, p.g.a. att urvalet blev litet efter avhoppen. 

Detta ger evidensgraderingen: IA2c 

 
Evidensgradering av artikel U utifrån tabell 2. 
Design: V - Kvalitativ design. 

Urvalsstorlek: B - 6 deltagare (4 män, 2 kvinnor). 

Intern validitet: 
3 - Låg p.g.a. ingen slumpmässig fördelning av deltagarna. Resultaten grundas på 
deltagarnas subjektiva utsago. 

Extern validitet: c - Låg p.g.a. litet urval och låg intern validitet. 

Detta ger evidensgraderingen: VB3c 

 
Evidensgradering av artikel V utifrån tabell 2. 
Design: V - Kvalitativ design. 

Urvalsstorlek: B - 6 deltagare (4 män, 2 kvinnor). 

Intern validitet: 
3 - Låg p.g.a. ingen slumpmässig fördelning av deltagarna. Resultaten grundas på 
deltagarnas subjektiva utsago. 

Extern validitet: c - Låg p.g.a. litet urval och låg intern validitet. 

Detta ger evidensgraderingen: VB3c 

 
4.9. SAMMANFATTANDE RESULTAT 
Tre av interventionskategorierna kan ge god evidens för behandling. Patientutbildning visar 
en betydande inverkan på klienternas återfallsfrekvens (Pekkala & Merinder, 2002). I 
kategorin Rehabilitering för att erhålla arbete framkommer att det finns goda skäl att satsa på 
Arbete med stöd för att få in klienter med schizofreni på arbetsmarknaden. Det finns mycket 
god evidens för denna intervention, men många klienter står ändå utan arbete även efter den 
behandlingen (Crowther, et al, 2001; Twamley, et al’s, 2003). För Kognitiv funktion visar sig 
en metod kallad Instrumental Enrichment ha god effekt på minne och tankeprocesser, samt 
arbete och boendestatus för klientgruppen (Hadas-Lidor et al, 2001). För de fyra kategorierna 
Sociala färdigheter, Rehabilitering genom arbete, Gruppterapi och Färdighetsträning i ADL 
kan endast tendenser för interventionernas effekter ses. För Konstterapi kunde inga riktlinjer 
ges. 
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5. DISKUSSION 
5.1. METODDISKUSSION 
Vi valde att göra en litteraturstudie och anser att det var den bästa metoden för att svara mot 
våra syften. Detta då vi ville ta reda på vad som idag finns att tillgå avseende evidensbaserad 
behandling av schizofreni. Därmed såg vi litteraturgranskning som den självklara metoden för 
att uppnå detta.  
 
Ett av inklusionskriterierna för valda artiklar var tidsbegränsning till de senaste elva åren.  
Med detta tänkte vi att vi skulle få med de interventioner som används ute i verksamheterna 
idag och samtidigt få ett stort urval av artiklar för att kunna välja ut evidensmässigt bra 
studier. Beslut om tidsbegränsning är ett av de ställningstaganden som författarna måste göra 
vid val av inklusionskriterier (Forsberg & Wengström, 2003). Det visade sig att antalet 
artiklar om interventioner för personer med schizofreni inte alls var så stort som vi hade 
förväntat oss. Detta förvånade oss med tanke på hur vanlig sjukdomen är. 
Schizofreniförbundet (2006-03-02) kallar det till och med en folksjukdom. Bristen på 
forskning förvånar oss då vi har en uppfattning om att arbetsterapeuter har en självklar roll i 
behandlingen av klientgruppen, vilket vi tycker borde innebära att mer forskning blivit gjord. 
För vår studie har det inneburit att vi även behövt ta med många artiklar som har låg evidens. 
Detta har lett till att vårt resultat inte kunnat ge en så tydlig vägledning, vad gäller bevisat 
effektiva interventioner, som vi hade hoppats på när vi började arbetet. Om fler år inkluderats 
i tidsbegränsningen hade säkerligen ett större antal artiklar hittats, men då hade syftet att 
presentera de senaste rönen inte längre kunnat uppfyllas. Det är dessutom sannolikt att dessa 
äldre artiklar skulle ha berört interventioner som inte används idag. Urvalet begränsades 
ytterligare av att endast artiklar som gick att beställa inom Sveriges gränser valdes, då detta 
var ett inklusionskriterie. Artiklar som valdes bort av den anledningen hade eventuellt kunnat 
ha betydelse för vår studies resultat, genom att de hade bidragit med ytterligare 
forskningsresultat.  
 
Vi är nöjda med vår litteratursökning som bestod i sökningar efter artiklar i de största och 
mest arbetsterapiinriktade databaserna. Vad gäller sökord så har de vi använt oss av varit få 
men centrala vilket minimerar risken för att missa relevanta artiklar inom ämnet. Det var 
därför förvånande att två nya artiklar tillkom genom den manuella sökningen. I den ena 
artikeln skriven av Dobson (1995) nämns inte arbetsterapi specifikt, utan behandlarna 
benämns som terapeuter. Det kan vara en anledning till att vi inte hittade den med våra 
sökord. Interventionerna som beskrivs bedömdes dock av oss som typiskt arbetsterapeutiska. 
Detta kan betyda att fler artiklar med typiskt arbetsterapeutiska interventioner finns, men att 
det inte alltid är självklart att det är arbetsterapeuter som utför interventionen eller att det är 
olika yrkesgrupper som utför behandlingen. När det gäller den andra manuellt funna artikeln 
som är del ett av en artikelserie på två artiklar skrivna av Heather (2002), finner vi inte någon 
förklaring till varför inte även del ett hittades genom databassökningarna. Arbetsterapi nämns 
i båda artiklarna och interventionerna utförs i form av gruppterapi. 
 
Alla litteraturstudier som inkluderades bedömdes vara så pass välgjorda att de fått högsta 
evidensgrad. Det innebär dock inte att de bidrar med någon evidens för interventionen de tar 
upp. I flera fall visar resultaten av litteraturstudierna bara att underlaget för att stödja 
interventionen är för dåligt för att säga något om användbarheten. Detta är ett exempel på 
varför en studie med god evidens inte nödvändigtvis ger något bevis för att interventionen 
som studerats är av värde och ger effekt. Det kan dock diskuteras om en del av dessa 
litteraturstudier verkligen förtjänar den högsta evidensgraderingen med tanke på att deras 
höga kvalitetskrav på inkluderade studier också ofta medför att väldigt få studier inkluderas. 
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Därmed kan det anses att litteraturstudiens urval är för litet och att generaliserbarheten borde 
ifrågasättas. Men eftersom vi bedömt att litteraturstudierna har gjort heltäckande 
litteratursökningar, har vi valt att ändå gradera litteraturstudierna med högsta evidens.  
 
Om 20 eller fler deltar i en studie har detta i enlighet med Stoffel & Moysers (2004) 
evidenshierarki bedömts som bra. Vi ställde oss frågande till hur representativt ett urval på 20 
personer egentligen kan vara för populationen, men valde dock att följa Stoffel & Moyers 
(2004) anvisningar. Vår bristande erfarenhet av att på djupet granska artiklar på det sätt som 
görs i en litteraturstudie kan ha gjort att information förbisetts. Vi tror dock att risken för detta 
har minskats genom att vi är två författare som har kunnat dubbelkolla varandras 
granskningar. En öppen diskussion mellan författare som jobbar gemensamt leder enligt 
Ejvegård (2003) ofta till att misstag rättas till och att slutprodukten på så sätt får bättre 
kvalitet.  
 
I syfte att få resultatet i vår studie överskådligt presenteras det utifrån de kategorier som 
identifierades. Den valda kategorisering kan dock diskuteras då vissa grupper benämns efter 
den typ av intervention som tas upp i artiklarna, till exempel Gruppterapi. Andra kategorier, 
till exempel Kognitiv funktion, får sitt namn efter vilken funktion som tränas genom 
interventionen i artikeln. En mer enhetlig och självklar kategorisering vore att föredra. 
Problemet ligger i att arbetsterapeuter kan använda samma intervention i behandling av olika 
funktionsproblem. Samtidigt kan olika typer av interventioner användas för att behandla 
samma problematik. Att många interventioner är komplexa med olika träningsmoment som 
behandlar flera problemområden samtidigt gör inte kategoriseringen lättare. Vi är medvetna 
om att viss överlappning mellan kategorier förekommer, men vi har inte kunnat se en bättre 
lösning. Kategoriseringen grundar sig på vad vi bedömde som de starkaste gemensamma 
nämnarna mellan artiklarna, därav blev benämningarna av lite olika karaktär. 
 
5.2. RESULTATDISKUSSION 
5.2.1. Interventioner med god evidens 
Patientutbildning 
Den granskade artikeln M gav bland annat god evidens för att Patientutbildning minskade 
återfallsfrekvensen. I artikeln framkommer att Patientutbildning bidrar med en förbättring vad 
gäller attityd gentemot och samtycke till medicinering. Detta anser Creek (2002) hör till 
egenvård, och ser det som nödvändigt att klienterna lär sig sköta sådant som medicineringen 
själva. Vi tror att om klienter får en mer positiv attityd till medicinering borde detta i sin tur 
fungera preventivt mot återfall, genom att medicineringen då kommer att skötas på rätt sätt 
och sjukdomssymptomen hållas i schack. Rätt medicinering är en förutsättning för optimal 
framgång med behandling enligt Socialstyrelsen (2003).  
 
Vi anser det ligga nära till hands att tänka sig att klienten behöver ha kunskap och insikt i sin 
sjukdom för att kunna hantera den på bästa sätt. I Socialstyrelsens (2003) kunskapsöversikt 
finner vi stöd för dessa tankar. Där framkommer vikten av att informativt och pedagogiskt 
med klienten gå igenom tidiga tecken på återfallstendenser och vilka åtgärder som kan vidtas 
om ett återfall skulle inträffa. Socialstyrelsen (2003) menar också att individen behöver hjälp 
att se hur livsomständigheter kan hänga samman med symptom och psykosinsjuknande för att 
förebygga återfall och försämrad funktionsförmåga. Allt detta är sådant som vi bedömer kan 
och bör ingå i interventionen Patientutbildning. Författarna till litteraturstudie M diskuterar i 
sin artikel om att den goda evidensen för minskad återfallsfrekvens efter Patientutbildning i 
kombination med att interventionen är kort och inte speciellt kostsam borde göra den attraktiv 
att tillämpa i vården. Detta tycker vi är en relevant diskussion när det gäller dagens hälso- och 
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sjukvårdssystem, där evidensbasering och hälsoekonomiska perspektiv har allt tydligare 
betydelse vid prioriteringar i vården. I Sverige har Socialstyrelsen i uppdrag att utarbeta 
riktlinjer för prioriteringar för vård och behandling av sjukdomar. Där framkommer 
betydelsen av metoders och teknikers effektivitet, både ur patientens synvinkel och ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv, vid prioriteringar i vården (Socialstyrelsen, 2006-06-28). 
Därmed tror vi att arbetsterapeuter har goda möjligheter att få igenom den här typen av 
behandling i de verksamheter där den idag saknas. Vi tycker att Patientutbildning borde vara 
ett självklart inslag i behandlingen av personer med schizofreni.  
 
Rehabilitering för att erhålla arbete 
I kategorin Rehabilitering för att erhålla arbete framkommer god evidens som visar att det 
finns goda skäl att satsa på arbete med stöd för att få in klienter med schizofreni på 
arbetsmarknaden. Att hitta ett jobb tas i artikel R upp som en prioriterad fråga för många 
personer med psykisk sjukdom. Detta tror vi kan vara motiverat av en önskan att passa in i 
samhället och som en väg till att accepteras av närstående och omgivning. Detta då våra 
värderingar enligt Kielhofner (2002) är starkt betingade av den kultur vi lever i. Han menar att 
vi genom att handla på ett kulturellt meningsfullt sätt upplever tillhörighet. Arbete har i 
västvärlden kulturellt stor betydelse och den som står utanför arbete ses ofta som en börda för 
samhället (Creek, 2002). Enligt Jones et al (1998) kan arbete påverka ”vem man är” genom att 
det bidrar till att etablera roller, status och identitet och att bibehålla sociala relationer. Arbete 
kan också vara ett medel för att få en struktur på dagen och livet, vilket ger mening i livet 
(Jones et al, 1998). I detta ser vi flera faktorer som är högst relevanta i förhållande till klienter 
med schizofreni, då sjukdomen just kastar omkull mycket av de ovan nämnda bitarna av livet 
vid insjuknande. Dessa bitar av livet är också sådana som ligger på arbetsterapeutens ansvar 
att arbeta med i förhållande till klienten. Det kan man se i till exempel den Etiska koden för 
arbetsterapeuter (2005), där bland annat människans behov av samspel med andra och kravet 
på balans mellan aktivitet och vila för hälsa tas upp som viktiga perspektiv inom yrket.  
 
Interventionen Arbete med stöd visade som vi tidigare nämnt god evidens, men behöver 
utvecklas ytterligare. Studie S visar nämligen att trots framgångar genom arbete med stöd så 
är antalet klienter som fortfarande står utan arbete efter behandlingen stor. Arbetsterapeuter 
kan enligt Creek (2002) ha en nyckelroll som länk mellan klienter och arbete. Det tycker vi 
verkar stämma i och med att hela sex stycken av våra inkluderade artiklar berörde arbete 
(artikel N, O, P, Q, R och S) och utgör två av våra kategorier. Vidare menar Creek (2002) att 
arbetsterapeuter kan spela en viktig roll i etableringen och upprätthållandet av alternativa 
projekt för arbete. Att det finns behov av arbetsprojekt av olika slag för olika individer ger 
studie S och O exempel på. Studie S tar upp lön som en sporrande komponent vid 
Rehabilitering för att erhålla arbete, medan Studie O i kategorin Rehabilitering genom arbete 
berättar om hur en person ser lön som något som framkallar press och därmed ökar risken för 
återfall.  
 
Det finns många källor om hur viktigt arbete är för människan och hur det på olika sätt har 
betydelse för olika livsdomän i individens liv. Är då att hjälpa klienten att erhålla ett arbete 
den ultimata interventionen som alltid bör vara med bland målen i den arbetsterapeutiska 
behandlingen vid schizofreni? Liksom med det mesta finns det också fler sidor av arbete än 
bara det positiva. Har man ett arbete kan man också förlora det. Förlust av arbete och dess 
negativa inverkan på individen är också ett område som det finns mycket skrivet om. Jones et 
al (1998) nämner förlust av status, roller och social interaktion som några konsekvenser, 
vilket i sin tur kan leda till långvariga mentala och fysiska problem. Vi tycker att detta är en 
viktig aspekt som inte får glömmas bort, speciellt när man har att göra med klienter som redan 
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är psykiskt utsatta genom sin sjukdom. Vi tror därför att arbetsterapeuter som arbetar med 
Rehabilitering för att erhålla arbete måste ha handlingsberedskap för att möta klienten vid 
förlust av arbete och att klient och arbetsterapeut pratat om detta under behandlingstiden. 
Jones et al (1998) menar att arbetsterapeuter kan behöva inse att arbete inte nödvändigtvis 
behöver dominera en persons liv och att en del individer kan stå inför en högre risk för fysisk 
eller psykiskt kollaps i och med återvändande till arbete. 
 
Kognitiv funktion  
För kategori Kognitiv funktion framkom i studie I positiva och viktiga resultat rörande 
möjligheten till strukturell kognitiv modifierbarhet för personer med schizofreni. Detta är 
något som man traditionellt inte trott på för klientgruppen. Schizofreni har ansetts vara en 
kronisk sjukdom och begreppet kronisk schizofreni är något som fortfarande lever kvar. Detta 
ses bland annat i Docent Eva Lindström beskrivning av sjukdomen: ”Att schizofreni är en 
allvarlig och ofta kronisk sjukdom, som kan medföra svår funktionsförlust råder det sedan 
länge enighet om” (Internetmedicin, 2006-03-02). Vi har fått uppfattningen att denna syn 
håller på att luckras upp genom modern forskning. Detta har stor betydelse för vilken typ av 
rehabilitering klientgruppen erbjuds. Det tas till exempel upp i artikel I att om tron på kognitiv 
modifierbarhet vid schizofreni inte finns så kommer inte heller rehabilitering av kognitiva 
funktioner att erbjudas. Detta resonemang tycker vi låter rimligt och vi anser att det pekar på 
vikten av fortsatt forskning om schizofreni för att hitta effektiva behandlingsmetoder.  
 
Interventioner som behandlar kognitiv funktion berör inte alltid specifikt problem i aktivitet, 
utan snarare funktionsproblematik vilket kan anses vara ett gebit för psykologer. Ett exempel 
på detta är CBT (kognitiv beteendeterapi) som inte ses som något typiskt arbetsterapeutiskt. 
Vi har erfarit att det är svårt att göra en gränsdragning mellan vilka behandlingar en 
arbetsterapeut respektive en psykolog kan använda inom psykiatri, och tror att det kan skilja 
sig mellan olika arbetsplatser. De metoder som ingår i beskrivning av CBT i artikel G anser vi 
dock passa in på hur en arbetsterapeut kan arbeta och valde därför att inkludera en 
litteraturstudie som granskade effekten av CBT.  
 
5.2.2. Interventioner för vilka tendenser till effekt framkommer 
Sociala färdigheter 
Ingen av de två artiklar som vi granskat under Sociala färdigheter gör någon bedömning av 
deltagarna i sociala situationer, utan mäter förändring av schizofrenisymptom till följd av 
interventionerna som används i studierna. Schizofrenisymptomen har negativ inverkan på 
individens sociala förmåga (Creek, 2002). Därför tror vi att bedömning av 
symptomförändring kan vara ett berättigat sätt att mäta förändring av social förmåga i 
kvantitativa studier.  
 
Resultatet av de två studierna E och F inom kategorin visar tendenser till att direkt 
färdighetsträning är något mer effektivt för att minska framför allt negativa 
schizofrenisymptom än gruppterapi utan direkt färdighetsträning. Detta anser vi dock inte är 
tillräckligt för att vi ska kunna dra några slutsatser om eller hur klientens verkliga sociala 
relationer påverkats genom interventionen. En sådan frågeställning, menar vi, skulle kräva en 
kvalitativ ansatts. Detta eftersom upplevelsen av hur sociala relationer fungerar är subjektiv 
och därmed svår eller omöjlig att mäta genom någon form av standardiserade mått 
(Bernspång, 2003).  
 
I studie F får deltagarna inte möjlighet att integrera sin inlärda problemlösningsförmåga i 
verklighetsanknutna övningar. Detta är något författarna också tar upp till diskussion och de 
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menar att tillämpning av den inlärda problemlösningen skulle ha behövts för att påverka 
deltagarnas självkänsla positivt. Creek (2002) rekommenderar att färdighetsträning integreras 
i realistiska övningar. Något som kan ses som en grundsten inom arbetsterapi, då yrkets har 
till uppgift att träna människor att klara sitt dagliga liv (FSA, 2006-06-29). Därför anser vi att 
det inte borde vara intressant för arbetsterapeuter att träna färdigheter om inte klienten även 
får integrera dessa i sin vardag. Dessutom tror vi att det är något som enkelt skulle få 
interventionen att bli mer effektiv och meningsfull för klienten. Att deltagarnas självkänsla 
skulle ha kunnat påverkas positivt tror vi också kan stämma. Detta för att vi tror att 
självkänslan hör samman med upplevd handlingskompetens. Enligt Fortmeier & Thanning 
(1998) innebär handlingskompetens utvidgning av färdigheter för personen som helhet, inte 
bara förbättring av en enskild funktion. Detta är något som klienter kan utveckla genom att 
tillämpa sina nya färdigheter i för klienten meningsfulla aktiviteter (Fortmeier & Thanning, 
1998). 
 
Rehabilitering genom arbete 
För nyttan av interventioner som använder Rehabilitering genom arbete fanns ingen stark 
evidens. Detta beror inte på att interventionen visat dåliga resultat, utan på att de tre 
inkluderade artiklarnas (N, O & P) design inte ger en hög evidens. Studiernas resultat visar 
dock alla på tydligt positiva resultat för klienterna. Detta i form av uppfattad livskvalitet och 
kontroll av sjukdomen eller återfallsfrekvens vilket vi tycker talar för potential hos den här 
typen av rehabilitering. Arbetsterapeuter har länge använt arbete som medel för att bland 
annat låta klienten utveckla färdigheter, öka självkänslan och självförtroende genom social 
interaktion och för att öka individens kontroll över sitt eget liv (Jones el al, 1998). Att arbete 
kan ha en sådan effekt på individen stöds också av Creek (2002) som menar att arbete har 
många funktioner i en individs liv. Bland sådana funktioner tar hon till exempel upp arbetets 
betydelse för identitet och självkänsla, genom att det ger individen en roll i samhället och är 
en källa för skapandet av sociala relationer.  
 
Vi tycker att det bör vara intressant och viktigt för arbetsterapeuten att också ha förståelse och 
inblick i det djupare perspektivet på varför arbete har den effekt på klienter som det visar sig 
ha i studierna. Kielhofner (2002) menar att en anledning till att arbete har en så betydande roll 
i människans liv är att det för den vuxna människan är den dominerande källan till känsla av 
effektivitet. Upplevelsen av effektivitet i sin tur innebär att få använda sina förmågor för att 
påverka sitt eget liv och därigenom kunna uppnå det man begär av livet. Detta är något som 
också är kopplat till självkontroll. För att använda sina förmågor effektivt måste man kunna 
behärska sina känslor och tankar och utöva kontroll över sina handlingar (Kielhofner, 2002). 
Med tanke på att bland annat känslan av att ens tankar är styrda av annan kraft, och att någon 
annan har kontroll över en, är symptom som förekommer vid schizofreni (Ottosson, 2000) är 
det inte svårt att tänka sig att känslan av självkontroll kan vara störd hos personer med 
schizofreni. Detta tror vi är en anledning till att Rehabilitering genom arbete kan vara så 
betydelsefullt för klientgruppen, som studie N och O visar på. Den tredje artikeln inkluderad i 
denna kategori är registerstudie P, som är gjord i Japan. Vi tror att resultatet av den studien 
skulle ha sett annorlunda ut om den hade varit gjord i Sverige. På vilket sätt är svårt att säga, 
men med tanke på att synen på schizofreni i Japan skiljer sig mycket från den svenska, tror vi 
att detta också måste ha en inverkan på klienterna och därmed på resultatet av studien. I 
artikel P framkommer att man i Japan i stor utsträckning hospitaliserar personer med 
schizofreni. I Sverige däremot påbörjades avinstitutionaliseringen av psykiatrin för närmare 
30 år sedan och 1995 trädde psykiatrireformen i kraft. Syftet med den var att förbättra 
livsvillkoren för personer med psykiska funktionshinder, främst personer med långvariga 
psykiska sjukdomar. Insatserna i reformen utformades för att understödja den enskildes 
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oberoende och integritet. Reformen innebar att socialtjänsten fick ansvar för en ökad tillgång 
till boende, sysselsättning/arbete, rehabilitering och social gemenskap för målgruppen 
(Regeringen, 2006-07-05). Kanske kan man tänka sig att de japanska klienterna med 
schizofreni visade större positiva effekter av den enskilda interventionen Rehabilitering 

genom arbete än vad svenska klienter skulle ha gjort. Detta med tanke på att vi i Sverige har 
fler interventioner som syftar till att integrera klienterna i samhället och att benägenheten till 
återfall därmed kanske redan är mindre än i Japan.  
 
Gruppterapi 
En annan intervention för vilken tendenser till effekt framkommit är Gruppterapi. Här kan i 
artikel T uttydas att gruppterapi i kombination med medicinering var bättre än endast 
medicinering. Detta visade sig främst i klienternas aktivitetsutförande och mellanmänskliga 
relationer. Ett centralt och återkommande tema i arbetsterapeutisk litteratur är att grupper 
fungerar som verktyg för att främja förändring, lära ut färdigheter och uppmuntra social 
kontakt (Creek, 2002). Något som förvånade oss när det gäller just den här kategorin är dock 
att det finns så få studier som specifikt utforskar nyttan med gruppterapi. Detta då vi under vår 
utbildning fått uppfattningen att denna typ av intervention är allmänt vedertagen och använd 
inom arbetsterapiyrket. Creek (2002) säger till exempel att arbetsterapeutisk litteratur är full 
av exempel på användandet och värdet av grupper. Vi hoppades hitta exempel på detta i 
artiklar där effekten av användningen av grupper framkommer. Vi har nämligen en tanke om 
att arbetsterapeuter inom psykiatrin ofta använder sig av grupper utan vägledning om bästa 
sätt att genomföra dem på. Idag ställs dock allt högre krav på att belägg för behandlingars 
effektivitet ska kunna redogöras, både för klientens skull och för att kunna hävda den 
arbetsterapeutiska verksamheten (Bernspång 2002). 
 
De två studierna U och V, som bygger på varandra, indikerar en generellt positiv inverkan på 
deltagarna till följd av gruppterapin. Deltagarna i artikel V antydde att grupprocessen var 
viktigare än själva innehållet i sessionerna, vilket vi tycker var en intressant detalj. Enligt 
författarna till studie U och V har även andra forskare noterat att gruppmedlemmar beskrivit 
den helande processen som rotad i interaktionen mellan gruppmedlemmarna. Vi tycker att det 
är rimligt att tänka sig grupprocessen som terapeutiskt i sig. Enligt författarna till studie U och 
V lär sig medlemmar i en grupp en hel del om sig själva och andra genom att delta i en grupp. 
Vidare menar det att när medlemmar är i en grupp med andra människor som är i en 
förändringsprocess stärks deras hopp om förbättring för egen del. Detta tror vi är bra för 
personer med långvarig schizofreni som enligt Cullberg (2000) tenderar dras med 
funktionshinder som kontaktskygghet. 
 
Färdighetsträning i ADL 
Färdighetsträning i ADL är en annan kategori för vilken vi inte har funnit någon stark 
evidens. Antydan om att individuell färdighetsträning av vardagsaktiviteter kan minska de 
negativa schizofrenisymptomen framkommer dock i artikel B. Fallstudie D inom denna 
kategori visar på vilken positiv effekt en terapeutisk hemuppgiftsmodell kan ha för en klient. 
Fallstudier som undersöker och dokumenterar klientens erfarenhet och uppfattningar om 
deltagande i aktiviteter tas upp som en värdefull metod i artikel O. Flera sådana studier kan 
tillsammans ge värdefulla bidrag till kunskapen om aktivitet för mental hälsa och välmående.  
 
Creek (2002) påstår att intervention rörande färdigheter som krävs i hushållet och samhället 
om möjligt bör utföras i personens eget hem då klienten i en främmande miljö placeras i ett 
ofördelaktigt läge. Kring detta ger artikel C ett annat perspektiv, vilket står att finna i bilaga 1. 
Där fick en grupp träna på matlagning i grupphemmets kök och den andra i klinikens kök. 
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Forskarna lade märke till att köket på kliniken innebar mindre distraktioner och att det i 
grupphemmens kök fanns störningsmoment vilket kan antas ha påverkat klienternas 
förutsättningar till inlärning. Detta tycker vi visar att hemmiljön inte alltid kan antas vara den 
bästa för inlärning utan överväganden måste göras i varje individuellt fall. Arbetsterapeuten 
bör istället möjliggöra problemlösning genom att stimulera klientens önskan och förmåga att 
förstå problem och själv föreslå lösningar som är mest lämpliga för hans eller hennes liv 
(Wressle, 2002). 
 
Creek (2002) tar även upp att arbetsterapeuter i egenvårdsgrupper kan arbeta för att klienter 
ska uppnå socialt acceptabla nivåer i sin hygien. I artikel D bekräftas att detta praktiseras av 
yrkesverksamma (Bilaga 1). Resultatet i den studien anses som lyckat i och med att bland 
annat kvinnans personliga uppsyn hade förbättrats. Detta inkluderade hygien, tänder och 
kläder. Creek (2002) räknar även smink för kvinnor som en del av hygienen och detta tas 
också upp i artikel D. Detta är något som vi reagerade på då det för oss inte är självklart att 
användning av smink10 är något som krävs för att uppnå socialt acceptabel hygien. Vi 
ifrågasätter att man i vårdsammanhang lägger in värderingar om att kvinnor ska ha smink, om 
det inte är ett önskemål hon själv uttryckt. Detta tycker vi aktualiserar betydelsen av 
klientcentrerat arbete då något som är självklart för behandlaren inte nödvändigtvis är det för 
klienten. Arbetsterapi bör nämligen vara flexibelt och individualiserat, då ett klientcentrerat 
arbetssätt värdesätter respekt för klienten (Wressle, 2002). 
 
5.2.3. Interventioner för vilka evidens inte kan styrkas 
Konstterapi 
För behandling genom Konstterapi var evidensen låg och inga riktlinjer för intervention inom 
kategorin kunde urskiljas, även om studierna talar om positiva resultat för klienterna. En 
anledning till detta är att interventionen i artikel K är så otydligt beskriven att det är svårt att 
förstå hur tolkningar gjordes och hur de ”associativa banorna” skapades. Den andra 
anledningen är att deltagarna i konstterapigruppen i studie L samtidig fick annan behandling. 
Det gör att den effekt just konstterapin bidrog med för klienterna inte går att urskilja. Det är 
dock enligt Creek (2002) tillfredställande att producera ett originalarbete eller en ny idé, 
oberoende av personligt eller socialt värde hos produkten. Kreativ aktivitet anser Creek 
(2002) därför vara en viktig källa till personlig tillfredställelse och självkänsla. Detta stöder en 
tanke om att de positiva effekterna för klienterna som får konstterapi kan bero på den kreativa 
aktiviteten i sig.  Det kan dock inte uteslutas att de positiva effekterna deltagarna visade kan 
ha ett samband med det större antalet behandlingstimmar som dessa fick i och med att två 
interventioner gavs samtidigt. Det kan också vara så att positiva effekter kom av själva 
gruppsammanhållningen snarare än av konstterapin, som ju hölls i grupp. Detta då 
medlemskap i en grupp ger tillfälle att hjälpa andra och bli hjälpt av andra. Medlemmar i en 
grupp får en känsla av egenvärde och mår bra av att känna sig behövda (Howe & 
Schwartzberg, 2001). 
 
5.3. AVSLUTANDE DISKUSSION 
Evidensbaserad praxis innebär att vid val av behandlingar ta reda på och ta hänsyn till bästa 
tillgängliga bevis för tänkbara interventioner (Bernspång, 2003). Vi anser att vår studie kan 
underlätta evidensbaserad praxis genom att den kartlägger olika interventioner och deras 
evidens. Då evidensnivån på de artiklar som hittats ofta visat sig vara låg har detta dock 
begränsat studiens möjlighet att bidra med en så klar vägledning gällande interventionernas 
användbarhet som hade varit att önska. Det vår studie kan presentera är främst olika tendenser 
och antydningar om interventionernas effektivitet och användbarhet. Detta bekräftar dessutom 
det stora behov av forskning inom arbetsterapi, som Holm (2000) och Bernspång (2003) 
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menar finns. Det faktum att vi enbart fann Creeks bok (2002) som var aktuell och 
sammanställde interventioner inom arbetsterapi i psykiatri, uppfattar vi som en spegling av 
bristen på utbud av artiklar med hög evidens. Detta trotts att arbetsterapeuter anses ha en 
viktig roll i behandlingen av denna klientgrupp (Creek, 2002). Över lag saknas dock forskning 
inom ämnet arbetsterapi och de studier som finns är ofta av dålig kvalitet, vilket Holm (2000) 
och Bernspång (2003) också skrivit om.  
 
Vi har funderat över hur möjligheten för generalisering av behandlingseffekt ser ut när det 
gäller en sjukdom som kan ta så olika uttryck som schizofreni. Vi tycker att en klientcentrerad 
och flexibel behandlingsinriktning borde vara mest lämplig. Därför tror vi att även 
behandlingar med begränsad generaliserbarhet kan vara av värde som alternativ vid val av 
arbetsterapeutisk behandling för den enskilda klienten.  
 
5.3.1. Vidare forskning  
Vi ser över lag ett behov av vidare forskning som utreder effekterna av olika behandlingar för 
personer med schizofreni. Vi skulle vilja se fler studier med hög evidens, men även fler av 
kvalitativ design som tillsammans kan bidra till ökad förståelse av en behandlings effekt. 
Särskilt intressant tycker vi att det vore med fallstudier som visar klientens upplevelse av de 
interventioner vars effektivitet blivit bevisad. Vi anser att det är viktigt att det regelbundet 
görs litteraturstudier som presenterar en översikt av aktuell forskning och beskriver dess 
evidensnivå. Detta är en förutsättning för att utveckla arbetsterapeutiska interventioner med 
ett evidensperspektiv.
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BILAGA 1 
 
FÄRDIGHETSTRÄNING I ADL 
Artikel A  
I studien av Liberman et al, (1998) fick SG färdighetsträning enligt UCLA Social and 
independent living skills program, bestående av basal konversation, fritidsaktiviteter, 
medicin- och symptomhantering. Jämförelse gjordes med KG som fick psykosocial 
arbetsterapi. Klienterna deltog där individuellt och i grupper, med uppmuntran av terapeuterna 
att individualisera sina intressen och förmågor genom konst och hantverk, diskussion om 
känslor, och artikulation av personliga mål.  
 
Under den två år långa uppföljningsperioden visade SG signifikant bättre resultat än KG vad 
gällde färdigheter för självständighet i vardagen, så som hantering av personliga ägodelar, 
tillagning av mat och hantering av pengar. Skillnaderna mellan grupperna verkar dock 
därefter minska. Under efterbehandlingsperioden visade SG i snitt bättre resultat i underhåll 
av hälsa, användning av transportmedel, jobbsökande och underhåll av jobb, men skillnaderna 
mellan behandlingarna var inte statistiskt signifikanta. Enligt vissa bedömningsinstrument 
fick SG signifikant bättre resultat vad gällde orosfaktor, självkänsla och symptomupplevelse. 
Däremot visade Brief symptom inventory bara signifikant förbättring för oro, och då för båda 
interventionsgrupperna. 
 
Artikel B  
Interventionen i Mairs & Bradshaws (2004) studie bestod i träning av vardagsaktiviteter. 
Detta skedde individuellt, i eller omkring personens boende beroende på vilka färdigheter som 
behövde tränas. Jämförelse före och efter interventionen gjordes av deltagarnas positiva och 
negativa symptom samt deras sociala fungerande. Alla deltagare som fullföljde studien fick 
samtidigt andra interventioner vars effekt inte undersöktes. 
 
Bedömning av positiva och negativa symptom visade att tio av de 13 deltagarna som 
fullföljde studien fick minskade negativa symtom. Två deltagare visade däremot ökade 
negativa symtom, medan den siste inte visade någon skillnad. Dock visar den sammantagna 
poängskillnaden på statistiskt signifikant minskning av negativa symtom för deltagarna. Att 
delta i många interventionssessioner visade sig ha ett signifikant positivt samband med 
minskade negativa symtom. Inga signifikanta skillnader i social funktion kunde mätas till 
följd av interventionen.  
 
Artikel C  

Duncombe (2004) undersökte om det blev någon skillnad i inlärning av vardagsaktiviteten 
matlagning, beroende på om det skedde i klientens hem eller på kliniken. Jämförelsen gjordes 
mellan två grupper som alltså fick samma typ av träning och instruktioner fast i olika miljöer. 
 
För båda grupperna erhölls statistiskt signifikant förbättring i poäng jämfört mellan start- och 
slutbedömning. Ingen signifikant skillnad i inlärning av de nya färdigheterna sågs mellan de 
två grupperna. Noteras bör dock att köket på kliniken, till skillnad från grupphemsköken, var 
fritt från distraktioner i form av t ex obehörigt folk som störde eller onödiga saker som låg 
framme. 
 
Artikel D 
Luboshitzky & Gaber (2000) gjorde en fallstudie som presenterar resultatet av en terapeutisk 
hemuppgiftsmodell för en kvinna med schizofreni. Modellen innebar att 



 

 

självkontrollstrategier övades och användes för att hjälpa klienten hantera känslor av 
inkompetens. Gradvis inlärning av sociala principer och tillfällen för repetition och frekvent 
övning erbjöds genom hemuppgifter. 
 
Efter fem månaders behandling hade en heltäckande förbättring åstadkommits vad gällde: 
personlig uppsyn (hygien, smink, kläder, tänder), ordning i boendet och hon gick ibland på 
bio och föreläsningar. Hon kände att hennes liv var mer meningsfullt än någonsin tidigare. En 
modell av den här typen möjliggör för klienten att öva nyvunna färdigheter i sin naturliga 
kontext vilket ger ökad effektivitet i utförande, ökad självständighet, gynnar positiv 
generalisering genom överföring av träning till hemmet. 
 
SOCIALA FÄRDIGHETER 
Artikel E  
Dobson, et al (1995) har i studien en SG som tränar sociala färdigheter genom direkt 
instruktion, kommunikationslekar, rollspel, direkt återkoppling och övning samt dagliga 
hemuppgifter. KG är en grupp inriktad på social miljö, där deltagarna fick välja bland 
strukturerade aktiviteter i diskussionsgrupper, träningsgrupper och aktivitetsgrupper, detta 
utan direkt färdighetsträning. 
 
Resultatet ger starka bevis för att både SG och KG minskade sina schizofrenisymtom. SG var 
dock något mer effektiv, speciellt vid behandling av negativa schizofrenisymptom. Båda 
grupperna visade förbättring på i stort sätt alla mätningarna av positiva och negativa 
schizofrenisymtom, men långtidseffekterna för båda behandlingarna är oklara. 
 
Artikel F  
Jao & Lu (1999) presenterar Siegel och Spivack´s Problemlösningsterapi. Deltagarna fick lära 
sig analysera och identifiera lämpliga svar på sociala stimuli som presenterades på diabilder, 
foton och ljudband, liksom genom strukturerade aktiviteter med terapeuten. Denna behandling 
jämförs med en grupp som fortsatte sin vanliga behandling som kunde vara: individuell terapi, 
industri terapi och olika typer av gruppterapi. 
 
SG ökade signifikant sin problemlösningsförmåga av sociala mellanmänskliga problem (i 
skriftliga uppgifter), medan självkänsla försämrades något. Det spekuleras i om detta kan ha 
med ökad självinsikt att göra. Därför tror Jao & Lu (1999) att möjlighet till tillämpning av de 
inlärda problemlösningarna på externa situationer hade behövts för att ge en positiv inverkan 
på deltagarnas självkänsla. Studien kunde inte visa något samband mellan ökad social 
problemlösningsförmåga och ökad självkänsla. 
 
KOGNITIV FUNKTION 
Artikel G  
Jones, et al (2004) granskar19 studier som alla använde sig av CBT (kognitiv beteendeterapi) 
i kombination med standard vård. CBT har ingen tydlig definition, men ska behandla 
klientens feltolkningar och irrationella tankar relaterade till sjukdomssymptomen. Klienten 
tränas att styra sina tankar, känslor och beteenden, och kopingstrategier för hantering av 
schizofrenisymptomen främjas. Standard vård inkluderade i alla studierna antipsykotisk 
medicinering.  
 
I jämförelse med standardvård minskade CBT inte återfall, men ökade utskrivning från 
sjukhus. En studie visade minskning av hallucinationer, men för andra symptom framkom 
ingen signifikant förbättring jämfört med standard vård.  Några tendenser som uttyds i 



 

 

studierna är att interventionen kan öka insikt, förbättra attityder gentemot medicinering, ge 
ökad livskvalitet och förbättra psykosocialt beteende. I jämförelse med stödjande psykoterapi 
gav CBT inte övertygande effekt för helhetstillståndet. CBT visade fördel på positiva och 
negativa symptom enligt ett bedömningsinstrument, medan ett som endast mätte negativa 
symptom visade fördel för stödjande psykoterapi. Det finns för lite data för att dra några fasta 
slutsatser om effekten av interventionen. CBT kräver en hel del engagemang från klientens 
sida, därav kan det vara svårt att få dem att fullfölja behandlingen. 
 
Artikel H  
Hayes & McGrath (2000) granskar tre studier som jämför kognitiv rehabilitering med 
standardvård, eller annan intervention lagd till standardvård. Den kognitiva rehabiliteringen 
innehöll repetitiva övningar för att träna kognitiva processer så som minne, uppmärksamhet, 
snabbhet av processerande och abstraktinosnivåer.  
 
Kognitiv rehabilitering kontra placebo eller ingen intervention visar inga signifikanta resultat. 
Det förblir oklart om detta är på grund av brister i studien eller om det är en sann tvivelaktig 
effekt av kognitiv rehabilitering som man kan lita till. Ingen evidens kan ges för eller mot 
kognitiv rehabilitering som behandling för schizofreni. I jämförelse mellan kognitiv 
rehabilitering och arbetsterapiintervention presenteras ingen data som föreslår någon skillnad 
i effekt gällande psykiskt tillstånd på kort sikt. Samma sak gäller för socialt beteende, minne, 
planering och kognitiv flexibilitet. De som genomgick kognitiv rehabilitering hade signifikant 
bättre självförtroende än de personer som fick arbetsterapi. I litteraturstudien hävdar man 
dock att data inte heller här var beviskraftig, och att den erbjuder föga bevis för eller mot 
kognitiv rehabilitering i jämförelse med arbetsterapi som behandling för schizofreni.  
 
Artikel I  
Hadas-Lidor et al (2001) jämförde IE (Instrumental Enrichment) med traditionell 
arbetsterapibehandling, där funktionella uppgifter och uttryckande aktiviteter tränades 
individuellt och i grupp av en erfaren arbetsterapeut. Schema och tidsram var den samma för 
de två grupperna. IE utgjordes av 15 verktyg, som fokuserar på specifika kognitiva störningar. 
Behandlingen gavs av en arbetsterapeut tränad i denna metod. Gruppbehandling erbjöds också 
efter behov med några veckors mellanrum och inte alltid med samma deltagare.  
 
Utförande av IADL (instrumentell aktivitet i dagliga livet) före och efter visade ingen skillnad 
mellan grupperna, inte heller någon relation mellan förbättrad IADL funktion och 
självuppfattning fanns. För kognitiv förmåga sågs signifikanta skillnader mellan de två 
grupperna med fördel för IE, detta gällande bland annat minne och tankeprocess. Genom IE 
förbättrades även deltagarnas arbete och boendestatus signifikant jämfört med KG. Däremot 
var självuppfattningen lägre än normen i båda grupperna men ingen signifikant förbättring av 
det kunde hittas efter någon av behandlingarna. 
 
Artikel J   
I Raweh & Katzs (1999) studie fick SG behandling enligt Allen’s Cognitive Diabilities 
Model, där sex uppgifter erbjöds som val: tre lågnivå uppgifter och tre högnivå uppgifter. 
Denna variation gjorde det möjligt att erbjuda klienterna en uppgift som de var intresserade av 
med hänsyn till deras nivå av kognitivfunktion. KG jobbade på aktivitetscenter med 
industriliknande uppgifter. Fokus låg på att underhålla klinternas funktion genom produktivt 
arbete. Uppgifterna var inte specifikt matchat till klienternas kognitiva funktionsnivå. 
 



 

 

De betydande resultaten i denna studie är att SG visade signifikanta förbättringar i sina poäng 
vid bedömning av kognitiv förmåga i utförande och vid bedömning av funktion hos klienten i 
rutinuppgifter relaterade till olika livsdomän. I KG uppstod endast signifikant förändring i 
utförande av rutinuppgifter, men till en mindre grad. KG visade till och med en liten 
försämring av kognitiv förmåga i utförande.  
 
KONSTTERAPI 
Artikel K 
Benetton (1995) har gjort en fallstudie som presenterar en psykodynamisk behandlingsteknik. 
Målet med behandlingen är att arbetsterapeuten etablerar en relation med klienten som får 
denne att berätta historier genom konstmaterial, för att sedan överföra de attityder, karaktärer 
med mera som uttrycks till den terapeutiska relationen. Detta menar Benetton (1995) är 
nödvändigt för psykotiska patienter. Klienten i fallstudien är en man med schizofreni, som har 
förföljelsemani som ett symptom. Han valde att uttrycka sig genom att måla och teckna. 
 
Klienten kunde tillsammans med terapeuten bygga upp det som kallas "associativa banor" 
genom att jämföra attityder, karaktärer och innehåll som framträdde i hans bilder. Genom att 
noga och i detalj analysera bilderna tas klientens första steg mot identifiering och benämning 
av sin förföljelsemani. Han betraktade aktiviteten som ett verktyg för att kommunicera. 
Klientens val av aktivitet överensstämde med hans karaktärsdrag, och hans sätt att integrera 
dem i den terapeutiska miljön, genom att jämföra och placera dem i överensstämmelse med 
terapeutens. När artikeln skrivs har behandlingen pågått i fem år och är på väg att avslutas. 
 
Artikel L  
Ruddy & Milnes (2005) gjorde en litteraturstudie som inkluderar två studier på konstterapi. I 
båda studierna sker intervention i grupp. Sessionerna i den ena granskade studien innehöll 
kort introduktion och socialisations period, guidad avslappning genom fantasi och inre 
visualisering av scener och aktiviteter. Konstmaterial tillhandahölls för bearbetning av 
sessionsprojektet, följt av gruppdiskussion kring konstverken. Interventionen i den andra 
studien utgick ifrån att terapeuten skapade en miljö som tillät klienten att lära om och förstå 
mönster i beteenden som skapar oro och svårigheter, detta skedde med hjälp av konstmaterial 
och assosiationsfantiserande. SG i båda studierna fick liksom KG även standard vård, i form 
av medicinering och annan dagbehandling, utan någon gruppverksamhet.  
 
Enligt litteraturstudien L är det oklart om konstterapi kan förbättra mentalt tillstånd, social 
funktion, mellanmänskliga relationer eller livskvalité och de tyckte sig inte finna några data 
som belyser tillfredsställelsen med behandlingen. Den ena studien antyder mycket svagt att 
det mentala tillståndet kan förbättras på kort sikt, medan ingen skillnad kunde ses på socialt 
fungerande eller livskvalité på kort sikt, (mer än 50% av deltagarna hoppade av innan 
uppföljningen därför dras inga slutsatser för längre tid). 
 
PATIENTUTBILDNING 
Artikel M  
Pekkala & Merinder (2002) granskar tio studier som behandlar undervisande intervention i 
form av patientutbildning som sker individuellt eller grupp. Programmen tar upp sjukdomen 
ur ett socialt-, biologiskt-, farmakologiskt-, och familjeperspektiv. Klienterna försågs med 
stöd, information och handhavande strategier. Program med tio sessioner eller mindre ses som 
korta, elva eller fler sessioner ses som standard längd program, i den granskade 
litteraturstudien. 
 



 

 

Det finns antydan till att patientutbildning förbättrar samtycke kring medicinering. För återfall 
visar både kort- och standardlång intervention på signifikant minskning. Uppskattningsvis 
verkar 12 % av återfallen kunna förhindras eller skjutas upp ungefär ett år genom 
interventionen. Det finns visst belägg för konsekvent kunskapsökning genom behandlingen, 
men till vilket kliniskt värde vad gäller de korta programmen är oklart. I tre studier visades att 
den psykosociala funktionen generellt förbättrades genom kort gruppintervention. 
Förbättringen kvarstod vid tvåårsuppföljningen men inte efter fem år. Två av tre studier 
menar att det mentala tillståndet förbättrades med kort- eller standardintervention. Kort 
intervention visade förbättring av familjemedlemmars förståelse för och attityder gentemot 
psykiatrisk sjukdom. Att patientutbildningen påtagligt skulle påverka de sjukas insikt hittades 
däremot inga övertygande bevis för. 
 
REHABILITERING GENOM ARBETE 
Artikel N  
Legault & Rebeiro (2001) syftar till att utforska förhållandet mellan sysselsättning och mental 
hälsa, genom en kvalitativ fallstudie. Deltagaren i studien har långvarig schizofreni och är 
deltagare i NISA’s (Northern Initiative for Social Action) behandlingsprogram utarbetat av 
Rebeiro´s forskning.  
 
Klienten rapporterar att han deltar i NISA’s behandlingsprogram för att han upplever det som 
intressant, och som en bedrift från hans sida. Klienten uttrycker glädje över att vara en del av 
NISA, han kan slappna av där och programmet gör att han kan orka med sjukdomen. Klienten 
betonar vikten av de sociala relationerna och deras betydelse för hans motivation till att 
komma till NISA. Klienten rapporterar vidare att han upplever känslor av att vara behövd, han 
vet att han passar in och anser deltagandet vara det mest produktiva han gjort på tio år. De 
personliga fördelar klienten upplevde genom sitt deltagande i NISA var känslor av: lycka, att 
ha balans i livet, att ha makt över sin psykiska sjukdom, att veta vad han gör med sitt liv, 
förtroende för sig själv och sin potential. Klientens behov av medicinering minskade och han 
identifierade inget negativt med programmet. 
 
Artikel O  
I Rebeiro & Allen’s (1998) fallstudie har deltagaren på eget initiativ valt att frivilligarbeta 
som bibliotekarie, med hopp om att rehabilitera sig själv.  
 
Deltagaren identifierar frivilligarbetet som ett sätt att kontrollera sin schizofreni och mildra 
sjukdomssymtomen. Detta genom att han undviker press då han upplever sig kunna hantera 
alla situationer på biblioteket. Deltagaren tycker att han genom arbetet blir en del av samhället 
och att han uppnår social acceptans, och slutligen passar in i samhället genom att umgås med 
friska människor. För klienten var arbete för att tjäna pengar inte önskvärt, utan uppfattades 
snarare som en faktor som ökade risken för schizofrenisammanbrott och återfall, i och med de 
prestationskrav som lönearbete ofta medför. Han summerar effekterna av frivilligarbetet på 
följande sätt: ”Det får mitt minne att fungera och håller mina tankar borta från mina 
personliga problem, ger mig vägledning och tillåter mig att använda min hjärna” (Rebeiro & 
Allen, 1998, sid 182). 
 
 
 
Artikel P 
I artikeln av Oka et al (2004), som är en registerstudie, får deltagarna arbetsterapi i form av 
motivationstekninker och individanpassade arbetsrelaterade aktiviteter under sjukhusvistelsen. 



 

 

Aktiviteterna inkluderade trädgårdsarbete, jordbruksarbete och tillverkning av 
pappersprodukter som så som presentpåsar och kuvert. När deltagarna närmade sig 
utskrivning fick de hjälp av arbetsterapeut med anpassat arbete med stöd. Varje individ tjänar 
som sin egen kontroll genom att jämföras före och efter behandling. 
 
I studien är trenden av förbättring i social anpassning efter utskrivning signifikant större än 
den som var förutspådd. Efter utskrivning var dessutom risken för återintagning 50.7 % minde 
jämfört med perioden från insjuknande. Tid utanför sjukhus ökade även den signifikant efter 
utskrivning. Kvinnligt kön liksom stödjande familj ledde till signifikant längre vistelse utanför 
sjukhus. Lång tid mellan insjuknande och arbetsterapeutisk behandling ledde till signifikant 
kortare perioder utanför sjukhus. 
 
REHABILITERING FÖR ATT ERHÅLLA ARBETE 
Artikel Q 
I artikeln av Holzner, et al (1998) erbjuds patienterna hjälp för att återgå till arbetslivet. De 
guidas i att tillägna sig färdigheter inom några sysselsättningsområden (beklädnadsindustri, 
kontorsarbete, köks- och hemekonomi, snickeriarbete), medan de arbetar i en verklig situation 
och drar in löner. Dessutom stöttas deltagarna i att strukturera sin dag och uppmuntras till att 
kommunicera i stabila grupper.  
 
Resultaten visade att deltagarna i rehabiliteringsprogrammen skattade sin livskvalitet högre än 
vad klienter utan sådan eftervård gjorde. Skillnaderna som hittades täcker ett vitt spektrum av 
livsområden trots att fokus i programmet låg på arbete och strukturering av dagen. Deltagarna 
uttryckte större tillfredställelse inte bara med sitt arbete, inkomst och fysiska förmåga, utan 
också med sin självständighet, erkännande från och stöd av andra, sociala förhållanden 
utanför familjen och den form deras liv på fritiden tagit. 
 
Artikel R 
Artikeln av Crowther, et al (2001) är en litteraturstudie som syftar till att fastställa i vilken 
mån Yrkesförberedande träning och Arbete med stöd var effektiv i att hjälpa personer med 
svår psykisk sjukdom att erhålla arbete på den allmänna arbetsmarknaden. Yrkesförberedande 
träning definieras som rehabilitering där klienterna en tid genomgick förberedelse av något 
slag innan de uppmuntrades att söka arbete. Arbete med stöd innebär direkt placering i arbete 
på den allmänna arbetsmarknaden, eventuellt med förberedelse kortare än en månad. 
Rehabiliteringen var inte utvecklad för en specifik diagnostisk grupp, men 78,7 % av 
deltagarna hade schizofreni. 
 
Fem stycken RCT, med sammanlagt 484 deltagare, visade att för personer i Arbete med stöd 
var det signifikant mer troligt att erhålla ett arbete på den allmänna arbetsmarknaden än för 
dem som fick Yrkesförberedande träning. Deltagarna i Arbete med stöd tjänade också mer 
och arbetade fler timmar per dag än de som fick Yrkesförberedande träning. 
Yrkesförberedande träning visade sig inte heller mer effektiv än standardvård med att hjälpa 
klienter att komma in på arbetsmarknaden. Ändå är Arbete med stöd mindre tillgängligt ute i  
samhället. Vilken betydelse ett arbete på den allmänna arbetsmarknaden har för 
symptomupplevelse, livskvalitet och socialt fungerande framkommer inte av studien. 
 
Artikel S 
Twamley, et al’s (2003) litteraturstudie undersökte arbetsrehabilitering för personer med 
allvarlig psykisk sjukdom. Typen av arbetsrehabiliteringen varierade mellan studierna och 
bestod i antingen Arbete med stöd, Skyddade arbetsgrupper eller Psykosocial rehabilitering.  



 

 

 
Arbete med stöd visade sig konsekvent mer effektivt än annan typ av arbetsrehabilitering 
räknat på antalet deltagare som fick arbete under studien. Detta stödjer Arbete med stöds 
status som evidensbaserad intervention. Att ha haft ett arbete tidigare visar sig i flera studier 
vara signifikant fördelaktigt för att lyckas i Arbete med stöd, men även klienter med liten 
arbetserfarenhet fick bättre resultat jämfört med annan arbetsrehabilitering. Trots dessa 
positiva resultat, stod 49 % av deltagarna i Arbete med stöd utanför den allmänna 
arbetsmarknaden under studiernas fortlöpande gång. I litteraturstudien framkommer antydan 
om att betalning på Skyddade arbetsplatser medför ökat deltagande av klienterna och att 
färdighetsträning kan vara en användbar komponent i arbetsrehabilitering. Varken 
demografiska eller kliniska faktorer har visat sig ha signifikant betydelse för framgång vad 
gäller erhållande av arbete. 
 
GRUPPTERAPI  
Artikel T  
SG i artikeln av Buchain, et al, (2003) fick psykofarmakologisk behandling med ”clozapine” 
plus sessioner av arbetsterapeutiskt ledd gruppterapi, med fritt val av aktiviteter. KG fick 
endast ”clozapine”.  
 
Analysen av alla initialt inkluderade klienterna visar att de progressivt drar fördel av 
gruppterapin, med största effekt i slutet av behandlingen. Resultatet ger endast vägledning om 
att arbetsterapi i kombination med medicinering hade en bättre effekt än bara medicinering. 
Huvudsaklig förbättring i klienternas tillstånd sågs i aktivitetsutförande och mellanmänskliga 
relationer. 
 
Artikel U 
Heather’s (2002) presenterade en gruppintervention baserad på en stöttande psykoterapeutisk 
modell, där interaktionen i gruppen står i fokus. Gruppen var sluten och bestod av sex utvalda 
patienter, som behandlades under en period på sex veckor. Efter varje grupptillfälle hölls ett 
återkopplingsmöte för personalen då de såg på innehållet och processen i gruppen, utifrån 
detta planerade de nästa session.  
 
Två olika bedömningsinstrument för ångest användes i studien. Inget av instrumenten gav 
signifikanta resultat, vilket är vanligt vid litet urval. Deltagarnas individuella resultat tyder på 
att gruppterapin mer effektivt minskade ångest för de klienter som initialt hade högre grad av 
ångest. Gruppmedlemmarna fick utforska sina känslomässiga behov och skilja dem från 
tecken på sjukdom. De lärde sig också utveckla bättre kopingstrategier för att hantera 
sjukdomen. De flesta klienterna var nöjda med gruppen och ville gärna delta i en till. 
 
Artikel V  
Efter att Heather (2002) analyserat utvärderingen i studie U bestämdes det att en till grupp 
skulle hållas med samma klienter, vilket resulterade i denna studie V. Heather (2003) valde 
här en mindre strukturerad inriktning för att tillåta mer flytande diskussion och låta klienterna 
att ta upp egna problem att arbeta med, istället för att personalen helt och hållet planerade 
sessionerna. Det bestämdes att man skulle fortsätta använda projektiva tekniker då dessa 
uppskattats i den tidigare studien. 
 
Den här gången skattade klienterna sitt generella intryck av gruppen med Likertskalan (från 1 
som är lägst, till 6 som är högst). Ingen deltagare skattade under 3 medan de flesta skattade 4 
och högre. En jämförelse mellan sessionerna visade att de projektiva teknikerna "the road map 



 

 

of my life" och "the emotions tree" skattades speciellt högt. Grupprocessen antyddes vara 
viktigare än innehållet. Att lyssna till andra, dela med sig av sina uppfattningar och att bli 
lyssnad till rankades särskilt högt. Gruppen ansågs av personalen vara ett sätt att arbeta 
positivt med klienter med psykiska problem, genom att hjälpa dem belysa problemområden, 
ta itu med sina behov och etablera mål för framtiden. 
 


