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SAMMANFATTNING 
 
Depression och ångestsyndrom hör till de vanligaste psykiska sjukdomarna och medför stora 
aktivitetsbegränsningar inom arbete, fritid och personlig vård. Trots det finns det få 
litteraturstudier om arbetsterapeutiska interventioner för denna målgrupp. Syftet var att 
beskriva arbetsterapeutiska interventioner för vuxna personer med depression eller 
ångestsyndrom. En systematisk litteraturstudie genomfördes i Pubmed, PsycInfo, Scopus och 
Cinahl. Arton artiklar inkluderades. Artiklarna analyserades med stöd av Friberg (2012). Tre 
huvudteman identifierades: 1) Att hjälpa klienterna få ökad insikt om sin livssituation, 2) Att 
lära klienten hantera och förebygga symtom och 3) Aktivitet som medel i interventionen. 
Resultatet har betydelse för hur arbetsterapeuter kan välja, kommunicera och genomföra 
interventioner samt för framtida forskning. Betydelsen av val av behandlingsstrategier i 
interventionerna diskuterades också. 
 
 
Nyckelord: Behandlingsstrategier, evidensbaserat arbete, psykisk ohälsa, aktivitetsbaserade 
metoder, Model of human occupation 
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ABSTRACT 
 
Depression and anxiety disorders are among the most common mental disorders and lead to 
serious activity limitations in work, leisure and self-care.  In spite of this, there are few 
systematic reviews on occupational therapy interventions for this client group. The study aim 
was to describe occupational therapy interventions for adults with depression or anxiety 
disorders. A systematic review was conducted in Pubmed, PsycInfo, Scopus and Cinahl. 
Eighteen articles were included. The articles were analyzed in accordance with Friberg 
(2012). Three main themes were identified: 1) To help clients gain insight into their life 
situation, 2) To teach clients how to manage and prevent symptoms, and 3) Occupation as 
means in the intervention. The findings have implications for how therapists can choose, 
communicate and carry out interventions as well as for future research. The importance of 
therapeutic strategies in the interventions was also discussed. 
 
 
Key words: Therapeutic strategies, evidence-based practice, mental illness, occupation-based 
interventions, Model of human occupation 
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Inledning 
 
Depression och ångestsyndrom hör till de vanligaste psykiska sjukdomarna i Europa (Alonso, 
et al., 2004a). I Sverige beräknas en av fyra att få ett ångestsyndrom någon gång i livet 
(Socialstyrelsen, 2010). Minst 25 procent av kvinnorna och 15 procent av männen kommer 
någon gång drabbas av en depression som är så allvarlig att den kräver behandling. Många får 
flera episoder av ångest eller depression under sin livstid (Socialstyrelsen, 2010). Depression 
och ångestsjukdomar är alltså allvarliga folkhälsoproblem. 
 
Depression kännetecknas av nedstämdhet, förlust av intresse för dagliga aktiviteter, kognitiva 
nedsättningar och energilöshet (American Psychiatric Association, 2013). Epidemiologiska 
studier visar att depressioner leder till minskad arbetsförmåga och livskvalitet (Allonso, et al., 
2004b). World Health Organization (2012) har av den anledningen kommit fram till att 
depression är den vanligaste orsaken till funktionshinder, och en av de sjukdomar som står för 
de största globala kostnaderna. Ångestsjukdomar förekommer ofta tillsammans med 
depression och symtom som ångest, koncentrationssvårigheter och sömnsvårigheter är 
vanliga vid både depression och ångest (SBU, 2004, 2005). Även ångest är förknippat med 
minskat arbetsdeltagande, minskad social funktion samt med lägre livskvalitet (Allonso, et al., 
2004b; Beard, Weisberg, & Keller, 2010; Fehm, Pelissolo, Furmark, & Wittchen, 2005; 
Hoffman, Dukes, & Wittchen, 2008).  
 
Forskningen visar således att ångest och depression begränsar möjligheterna att utöva dagliga 
aktiviteter och behålla viktiga roller i arbete och privatliv. Samtidigt tyder flera studier på att 
aktivitet är viktigt för hälsa och välbefinnande hos personer med psykisk ohälsa (Eklund & 
Leufstadius, 2007; Goldberg, Brintell, & Goldberg, 2002; Haertl & Minato, 2006). Detta 
betyder att interventioner för att öka möjligheterna till aktivitet skulle kunna främja hälsa och 
välbefinnande hos denna klientgrupp. Denna litteraturstudie syftade därför till att samla 
kunskap från forskning om arbetsterapeutiska interventioner vid depression och 
ångestsyndrom. 

Bakgrund 

Depressionssjukdomar och ångestsyndrom 
!
Den vanligaste formen av depression är det som kallas för egentlig depression. De symtom 
som ingår i en egentlig depression är: nedstämdhet, minskat intresse för eller tillfredsställelse 
i dagliga aktiviteter, viktminskning eller viktökning, minskad energi, sömnsvårigheter eller 
överdriven sömn, nedsatt koncentrationsförmåga och obeslutsamhet, känslor av värdelöshet 
eller skuldkänslor samt återkommande tankar på döden eller självmord. Personen kan även få 
märkbart långsam motorik och tal eller tvärtom uppvisa en motorisk rastlöshet (American 
Psychiatric Association, 2013). Minst fem av dessa symtom krävs för att diagnosen ska ställas 
och de ska ha pågått i minst två veckor. Oftast varar episoden dock betydligt längre, och 
mediantiden för tillfrisknande är tre månader (SBU, 2004). Många får återkommande 
depressioner (SBU, 2004). Risken för att återinsjukna ökar för varje episod och de friska 
perioderna brukar bli allt kortare (Socialstyrelsen, 2010). Depressionen blir i vissa fall 
utdragen eller kronisk. Dystymi innebär att individen har minst två depressionssymtom under 
en period på två år (American Psychiatric Association, 2013). Ofta förekommer perioder av 
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egentlig depression samtidigt som dystymi (Rhebergen et al., 2009). På grund av dess 
kroniska form kan dystymi leda till allvarligare funktionsnedsättningar än en egentlig 
depression (Rhebergen et al., 2009). 
 
Ångest består av emotionella, kognitiva, fysiologiska och beteendemässiga komponenter 
(Cara, 2013). Känslor av olust, att inte ha kontroll eller rädsla inför en förväntad fara är det 
som kanske oftast förknippas med ordet ångest. Som vid depression är det även vanligt med 
kognitiva symtom som nedsatt koncentrationsförmåga och minnessvårigheter. Symtom som 
ökad puls, andnöd, magbesvär, muskelspänningar, svettningar, darrningar och yrsel är också 
vanliga. Med ångest följer ofta ett förändrat beteende som isolering och begränsning av 
aktiviteter för att lindra ångest (Cara, 2013). Ett ångestsyndrom innebär att flera symtom på 
ångest förkommer samtidigt och med viss varaktighet (Socialstyrelsen, 2010). Några av de 
ångestsyndrom som beskrivs i DSM-5 är specifika fobier, social ångeststörning, 
panikångestsyndrom, agorafobi och generaliserad ångeststörning (American Psychiatric 
Association, 2013). Dessa skiljer sig åt i t.ex. symtomens intensitet, längd och i vilka 
situationer som ångesten uppstår. Den vanligaste ångeststörningen är specifika fobier, som 
innebär en överdriven rädsla för en specifik situation eller objekt, t.ex. för spindlar eller höga 
höjder (SBU, 2005). Social ångeststörning innebär en rädsla för sociala situationer där 
personen riskerar att dra till sig uppmärksamhet och blir förlöjligad (SBU, 2005). Till skillnad 
från dessa har ångesten vid generaliserad ångeststörning inget direkt fokus och är mer diffus. 
Trötthet, rastlöshet, irritabilitet och sömnsvårigheter är vanligt vid generaliserad 
ångeststörning. Vidare är ett kriterium att symtomen ska ha funnits under minst sex månader 
(American Psychiatric Association, 2013). Panikångestsyndrom innebär att personen har 
upprepade panikångestattacker. Vid panikattacker kan personen uppleva andnöd, 
bröstsmärtor, rädsla att förlora kontrollen eller rädsla för att dö. Personen har en oro för nya 
attacker och kan t.ex. undvika att vistats utomhus ensam av rädsla för nya attacker (SBU, 
2005). Hälften av dem med panikångestsyndrom utvecklar även agorafobi, vilket innebär en 
rädsla för att t.ex. vistas på öppna platser (Cara, 2013). Både ångestsjukdomar och depression 
är vanligare bland kvinnor än män och dessutom vanligare bland personer med låg 
socioekonomisk status (SBU, 2004, 2005).  
 

Aktivitetsproblematik vid depression och ångest 
 
En depression eller ångestsjukdom kan förändra livet på många sätt. Vid depression och 
ångestsyndrom finns överlappande symtom som ångest, koncentrationssvårigheter och 
trötthet (SBU, 2004, 2005). Dessa symtom kan leda till svårigheter att utöva dagliga 
aktiviteter som är nödvändiga för att ta hand om sig själv, njuta av livet eller bidra till 
samhället (Beard et al., 2010; Breslin, Gnam, Franche, Mustard & Lin, 2006). 
 

Arbete 
!
I Sverige är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning, och ångest och 
depression står för en stor del av diagnoserna (Försäkringskassan, 2013). I en studie 
identifierade försäkringsläkare svårigheter att uppmärksamma, komma ihåg, planera sitt 
arbete och slutföra en uppgift som några av de vanligaste begränsningarna i arbetsförmåga vid 
depression (Slebus, Kuijer, Willems, Frings-Dresen & Sluiter, 2008). Även de som fortsätter 
arbeta trots ångest och depression upplever betydande svårigheter, vilket Bertilsson, 
Petersson, Östlund, Waern och Hensings (2013) studie visade. Deras studie visade att 
anställda med ångest och depression hade problem att t.ex. hantera flera moment samtidigt, 
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hinna med arbetet på utsatt tid, komma ihåg vad de hade gjort, fokusera på sitt arbete och 
fungera i relationerna på arbetet (Bertilsson et al., 2013). 
 
Ångestsjukdomar påverkar inte bara arbetsprestationen på kort sikt, utan även 
yrkesutveckling på lång sikt (Waghorn, Chant, White & Whiteford, 2005). Vissa lyckas heller 
aldrig ta sig in på arbetsmarknaden (SBU, 2005). Hos personer utan arbete har depression 
visat sig vara relaterat till en svag arbetsroll (Argentzell & Eklund, 2013). En negativ 
uppfattning om sin egen förmåga och en pessimistisk framtidssyn kan sannolikt påverka 
framtida arbetsliv. 
 

Fritid 
!
Även andra områden i livet kan påverkas vid en depression eller ångestsjukdom. Bertilsson et 
al. (2013) visade att deltagarna genom att lägga all kraft på arbetet inte hade energi över till 
fritidsintressen eller sociala aktiviteter. De funktionsnedsättningar som depression och 
ångesttillstånd ger kan även försvåra fritidsaktiviteter. Koncentrationssvårigheter som är 
vanligt vid depression och generaliserat ångestsyndrom kan t.ex. göra det ansträngande att 
läsa en bok eller följa med i ett TV-program (SBU, 2004). Förutom att utförandet begränsas 
kan upplevelsen och den mening som aktiviteter ger påverkas vid psykisk ohälsa 
(Leufstadius, 2010). Ett mycket vanligt symtom vid depression är att personen förlorar 
intresse för eller tillfredsställelse i dagliga aktiviteter. Detta kan särskilt påverka upplevelsen 
av fritidsaktiviteter eftersom det blir påtagligt för personen att han eller hon inte längre kan 
njuta av aktiviteter som tidigare kändes viktiga (SBU, 2004). Vid ångest finns det en 
sannolikhet att personen begränsar sina aktiviteter och isolerar sig, vilket gör det svårt att 
upprätthålla intressen och sociala relationer (Cara, 2013).  
 

Personlig vård 
!
Personer med psykiska funktionsnedsättningar tillbringar mycket tid åt personlig vård i 
förhållande till arbete, studier eller fritidsaktiviteter (Leufstadius & Eklund, 2008). Detta 
återspeglar ett behov av återhämtning och att ta hand om sig själv, men riskerar att ge en störd 
aktivitetsbalans och dygnsrytm (Christ, Coffin & Davis, 2000; Leufstadius & Eklund, 2008). 
De flesta som lider av depression har sömnsvårigheter, medan andra istället sover mer än 
vanligt (SBU, 2004). Personer med depression kan på grund av avsaknad av rutiner, ångest 
eller minnesstörningar få svårt att sköta de vardagliga aktiviteterna, vilket gör att 
familjemedlemmar kan behöva ta över ansvar för hem och familj (Ahlström, Skärsäter & 
Danielson, 2009). Vid både ångest och depression finns en ökad risk för t.ex. hjärt- och 
kärlsjukdom vilket delvis kan relateras till ohälsosamma vanor med för lite motion, dålig kost, 
rökning och alkoholbruk (Bonnet, et al., 2005; Strine, et al., 2007). 
 
Hur aktivitetsförmågan påverkas vid depression och ångest beror inte bara på vilka symtom 
personen har (Skärsäter, Baigi & Haglund, 2006). Funktionsförmågan kan vara nedsatt även 
efter att personen har tillfrisknat, på grund av förlust av roller och vanor, bristande 
självförtroende eller kvarvarande kognitiva symtom (Wisenthal & Krupa, 2013). Därutöver 
påverkas aktivitetsförmågan av faktorer i miljön, till exempel det stigma som är förknippat 
med psykisk sjukdom (Alonso, et al., 2008; Kirsh, 2000). 
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Arbetsterapeutens roll i behandling av depression och ångest 
 
Arbetsterapeuter arbetar med personer med depression och ångest inom primärvård, 
öppenvård, slutenvård, i kommunala verksamheter och i statlig sektor (Förbundet Sveriges 
Arbetsterapeuter, 2005). Trots att arbetsterapeuter är en av de yrkesgrupper som finns 
representerade i arbetet med denna målgrupp är antalet reviewartiklar om arbetsterapeutiska 
interventioner vid depression och ångest få (Bannigan & Spring, 2012). Socialstyrelsen gav år 
2010 ut riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom (Socialstyrelsen, 2010). Dessa 
riktlinjer fokuserar på farmakologisk och psykologisk behandling och ger ingen information 
om vilka arbetsterapeutiska insatser som finns och vad de har gett för resultat. 
 
Arbetsterapi har ett unikt fokus på aktivitet. Målet är inte att reducera symtomen, utan att 
klienten ska klara vardagslivets aktiviteter så självständigt som möjligt och vara delaktig i 
samhället enligt dennes önskemål (Eklund, Gunnarsson & Leufstadius, 2010). Inom 
arbetsterapi betonas också behandlingsrelationens betydelse, såväl som hur arbetsterapeuter 
resonerar och agerar i mötet med klienter (Kielhoner & Forsyth, 2008a; Mattingly, 1991; 
Taylor, 2008). I Model of human occupation beskriver Kielhofner och Forsyth (2008a) olika 
behandlingsstrategier som arbetsterapeuter använder för att öka klienters 
aktivitetsengagemang. En behandlingsstrategi definieras som hur arbetsterapeuter agerar för 
att påverka hur klienter känner, tänker och handlar för att åstadkomma förändring i klientens 
aktivitetsengagemang (Kielhofner & Forsyth, 2008a). Nio behandlingsstrategier beskrivs: 
bekräfta klientens erfarenheter och perspektiv, identifiera faktorer som kan möjliggöra 
förändring, ge feedback, förhandla med klienten, ge råd, strukturera klientens 
aktivitetsengagemang, coacha, uppmuntra och ge fysiskt stöd (Kielhofner & Forsyth, 2008a).  
 
Arbetsterapeuter har således ett unikt perspektiv som inte har kommit fram i de nationella 
riktlinjerna för interventioner vid depression och ångest (Socialstyrelsen, 2010). En 
kunskapssammanställning av Haglund och Pierre Lundgren (2009) har genomförts för att 
komplettera de nationella riktlinjerna, men ingen systematisk granskning av forskning som 
beskriver arbetsterapeutiska interventioner har gjorts under de senaste åren. En systematisk 
granskning av arbetsterapeutiska interventioner för den här målgruppen kan vara ett stöd för 
arbetsterapeuter när de väljer, planerar, genomför och argumenterar för interventioner 
(Taylor, 2007).  
 

Syfte 
 
Syftet var att beskriva arbetsterapeutiska interventioner för vuxna personer med depression 
eller ångestsyndrom. De frågeställningarna som skulle besvaras var: 
 

1) Vilka var interventionernas syften? 
2) Vilka diagnosgrupper riktade sig interventionerna till? 
3) Hur beskrevs interventionerna? 
4) Vilka behandlingsstrategier använde sig arbetsterapeuterna av? 
5) Vilka professioner var involverade i interventionerna? 
6) Under hur lång tidsperiod sträckte sig interventionerna? 
7) Vilka resultat gav interventionerna? 
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Metod 
 
Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie. Metoden innebär att systematisk 
söka, granska och analysera litteratur inom ett avgränsat område (Forsberg & Wengström, 
2013). 

Sökvägar och inklusionskriterier 
!
Endast databaser som innehåller vetenskapliga artiklar i fulltext, och som kunde nås genom 
Linköpings universitets bibliotek inkluderades. Databaserna Scopus, PubMed, PsycInfo samt 
Cinahl valdes. Databaserna täcker in arbetsterapi, psykologi, rehabiliteringsvetenskap, 
medicin och omvårdnad (Linköpings universitet, 2014). 
 
En inledande sökning gjordes för att komma fram till de sökord som skulle användas i den 
egentliga sökningen (Östlundh, 2012). De sökbegrepp som användes var depress*, anxiety, 
mental*, ”occupational therapy” samt intervention*. Sökbegreppen kombinerades med de 
booleska söktermerna OR och AND (se bilaga 1). Ingen ämnesrad användes i databaserna 
PubMed, Psychinfo och Cinahl. I Scopus användes ämnesraden ”Title, Abstract, Keywords” 
för att begränsa antalet sökträffar. En sekundärsökning gjordes bland de relaterade artiklar 
som kom fram i databassökningarna i några av databaserna. Detta är i enlighet med Östlundh 
(2012) som menar att det är nödvändigt att utnyttja denna funktion i databaserna för att inte 
gå miste om relevanta artiklar. 
 
Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara empiriska studier, skrivna på engelska, 
beskriva arbetsterapeutiska interventioner för vuxna (18-65 år) med depression eller 
ångestsyndrom, vetenskapligt granskade (peer reviewed), samt finnas tillgängliga gratis i 
fulltext eller kunna beställas kostnadsfritt. Exklusionskriterier var artiklar publicerade före år 
2007, studier av personer med depression eller ångest som konsekvens av en annan sjukdom, 
samt artiklar om interventioner vid bipolärt syndrom.  
 

Sökresultat och urval 
!
Kombinationen av alla sökord gav totalt 2509 sökträffar. Efter exkludering av artiklar 
publicerade före 2007, icke-engelskspråkiga artiklar, artiklar om barn och ungdomar, artiklar 
som inte var vetenskapligt granskade samt reviewartiklar, recensioner, debattinlägg och andra 
sökträffar som inte var vetenskapliga artiklar återstod 864 artiklar (se bilaga 1). Efter 
granskning av titlar återstod 116 artiklar. Majoriteten av de exkluderade titlarna handlade om 
andra diagnoser, t.ex. stroke, demens eller schizofreni. En stor del handlade även om personer 
i andra åldersgrupper. I nästa steg exkluderades dubbletter, vilket lämnade 72 artiklar. 
Artiklarnas abstract lästes och 37 av dessa exkluderades. Nära hälften av dem handlade om 
andra klientgrupper än personer med depression eller ångest. Efter granskningen av abstract 
återstod således 35 artiklar. I detta steg inkluderades även tre artiklar genom en 
sekundärsökning i relaterade dokument till två av artiklarna från Scopus. Av de 38 artiklarna 
fanns fyra inte tillgängliga i fulltext. Ytterligare 16 exkluderades efter granskning av 
artiklarnas innehåll. Sju av dem exkluderades för att de handlade om en annan målgrupp, eller 
för att målgruppen inte framgick tydligt. Fem artiklar handlade om interventioner som inte 
var arbetsterapeutiska, t.ex. psykoterapeutiska interventioner. Två artiklar var inte empiriska 
studier. Därutöver uteslöts en studie med deltagare som var yngre än 18 år. Ytterligare en 
studie exkluderades eftersom dess fokus var att undersöka predikatorer för en interventions 
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effekt, vilket låg utanför litteraturstudiens syfte. Totalt 18 artiklar ansågs möta 
inklusionskriterierna (se bilaga 2).  
 

Analys 
 
Analysen genomfördes i enlighet med Friberg (2012). I det första steget lästes artiklarna flera 
gånger för att få en förståelse för deras innehåll. Sedan valdes de delar som var relevanta för 
studiens syfte och frågeställningar ut och markerades. För att få en överblick över artiklarnas 
olika delar skapades en översiktsmatris (se bilaga 2). Översiktsmatrisen innehöll information 
om författare, titel, publiceringsår, det land som studien genomfördes i, studiens syfte, design, 
deltagare, interventionens syfte och innehåll, vilka behandlingsstrategier som användes i 
interventionen, vilka professioner som var involverade, hur lång tid interventionen pågick 
samt studiens resultat. Författare, titel, land, studiens syfte, design och deltagare, 
interventionens innehåll och studiens resultat presenterades deskriptivt. För att kunna beskriva 
interventionernas syften och vilka behandlingsstrategier som användes krävdes en tolkning. 
Arbetsterapeuternas behandlingsstrategier i de individuella artiklarna analyserades utifrån 
Model of human occupation (Kielhofner & Forsyth, 2008a). Åtta behandlingsstrategier kunde 
identifieras: bekräfta, identifiera, ge feedback, förhandla, strukturera, coacha, ge råd och 
uppmuntra. Tolkningen av behandlingsstrategier exemplifieras i tabell 1. 
 
Tabell 1. Analys av behandlingsstrategier 
Referens Textmarkering Behandlingsstrategi 
Lambert, 
Harvey, & 
Poland (2007) 

Specific!lifestyle!changes!(in!diet,!fluid!intake,!
exercise!or!habitual!lifestyle!drug!use)!were!
negotiated!between!the!therapist!and!the!
patient. 

Förhandla 

Cameron, 
Walker, Hart, 
Sadlo, & 
Haslam (2012) 

Expressions of confidence in them and help to 
identify their positive achievements and skills 
were revealed to increase their self-esteem. 

Identifiera 

 
De stycken som handlade om interventionernas syften valdes ut och tolkades, vilket visas i 
tabell 2. Nästa steg var att söka efter likheter och skillnader mellan de beskrivna 
interventionernas syften och hur interventionerna beskrevs. Artiklarna grupperades i 
huvudteman och underteman (se tabell 2). 
 
Tabell 2. Analys av interventionernas syften 
Referens Textmarkering Syfte Undertema Huvudtema 
Gunnarsson, 
Jansson, 
Petersson, & 
Eklund 
(2011) 
 

In!the!interaction!
between!the!client!
and!the!therapist,!
the!focus!is!on!the!
client’s!abilities!and!
limitations,!as!well!
as!how!these!
influence!his!or!her!
daily!life.!

Klargöra hur 
klientens 
förmågor och 
begränsningar 
påverkar 
klienten i 
vardagen. 

Identifiera 
styrkor och 
begränsningar 
samt formulera 
mål. 

Att!hjälpa!
klienten!få!
ökad!insikt!om!
sin!livssituation!
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Ingen värdering av studiernas kvalitet gjordes eftersom det låg utanför studiens syfte, samt på 
grund av skillnader i studiernas design. 
 

Etiska överväganden 
!
I enlighet med Forsberg och Wengström (2013) inkluderades endast studier som fått tillstånd 
från en etisk kommitté eller som på andra sätt gjort noggranna etiska ställningstaganden, till 
exempel informerat deltagarna fullt ut om studien och försäkrat sig om att deltagarna var 
kapabla att ge skriftligt samtycke. Samtliga artiklar som framkom i litteratursökningen 
presenterades och resultaten av studierna redovisades oavsett om de visade positiva effekter 
av arbetsterapeutiska interventioner eller inte. 

Resultat 
 
Totalt 18 artiklar inkluderades i litteraturstudien, varav 12 kvantitativa och 6 kvalitativa 
studier. Flera av studierna var genomförda i Skandinavien; fyra i Sverige och fyra i Norge. 
Tre studier genomfördes i Kanada, tre i Storbritannien, två i Nederländerna, en i USA och en i 
Australien. Majoriteten av de inkluderade studierna beskrev interventioner där målgruppen 
kunde vara både personer med depression, ångestproblematik samt annan psykisk ohälsa, t.ex. 
schizofreni, bipolärt syndrom eller personlighetsstörningar. Två studier beskrev interventioner 
som riktade sig specifikt mot personer med ångestsyndrom och fyra artiklar beskrev 
interventioner enbart vid depression. Tidsintervallen för interventionerna sträcker sig från fem 
minuter till ett år eller längre. Fem av artiklarna beskriver interventioner som varade kortare 
tid än tre månader. Tre artiklar beskriver interventioner som pågått i minst ett år. I fyra av 
artiklarna framgår inte hur länge interventionerna pågick. I de flesta artiklar var fler 
yrkesgrupper än arbetsterapeuter involverade i interventionerna, exempelvis psykologer och 
psykiatriker. I sex av de arton artiklarna utfördes interventionerna av enbart arbetsterapeuter. I 
tre artiklar framgick inte yrkestitlarna. 
 
Att hjälpa klienten få 
ökad insikt om sin 
livssituation 
 

Att lära klienten hantera 
och förebygga symtom 

Aktivitet som medel i 
interventionen 

Identifiera styrkor och 
begräsningar samt 
formulera mål 

Anpassa dagliga aktiviteter 
för att hantera och 
förebygga symtom!

Använda aktivitet för att träna 
färdigheter och förmågor!

 
Temadiskussioner i grupp!

 
Använda hjälpmedel för att 
minska psykiska symtom 
!

 
Stödja klienten att utföra 
meningsfulla aktiviteter!

  Figur 1. Huvudteman och underteman. 
 
Tre huvudteman identifierades: Att hjälpa klienten få ökad insikt om sin livssituation, Att lära 
klienten hantera och förebygga symtom, samt Aktivitet som medel i interventionen. För 
huvudtemat Att hjälpa klienten få ökad insikt om sin livssituation framkom även två 
underteman: Identifiera styrkor och begräsningar samt formulera mål samt Temadiskussioner 
i grupp. För huvudtemat Att lära klienten hantera och förebygga symtom framkom 
undertemana Anpassa dagliga aktiviteter för att hantera och förebygga symtom samt Använda 
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hjälpmedel för att minska psykiska symtom. För huvudtemat Aktivitet som medel i 
interventionen framkom två underteman: Använda aktivitet för att träna färdigheter och 
förmågor samt Stödja klienten att utföra meningsfulla aktiviteter. Huvudteman och 
underteman presenteras i figur 1. 
 

Att hjälpa klienten få ökad insikt om sin livssituation 
!
Detta tema handlade om hur arbetsterapeuterna använde åtgärder för att öka klientens 
förståelse för hur klientens egna styrkor, begränsningar och omgivning påverkade klientens 
dagliga liv. Det innebar även att hjälpa klienten att formulera mål med interventionen. 
Interventionerna kunde innefatta temadiskussioner i grupp, kreativ aktivitet och stödjande 
samtal.   

Identifiera styrkor och begränsningar samt formulera mål 
!
Detta undertema speglade hur arbetsterapeuter använde åtgärder i syfte att identifiera hur 
faktorer hos klienterna och i miljön påverkade deras aktivitetsförmåga. Detta användes ofta 
som utgångspunkt för att formulera mål för interventionerna. Murray et al. (2010) utvärderade 
en multidisciplinär intervention för personer med kronisk depression, Relief of Chronic or 
Resistant Depression (Re-ChoRD). Interventionen innefattade medicinsk, psykologisk och 
arbetsterapeutiska delar. I arbetsterapin användes modellen Occupational Performance Model 
och bedömningsinstrumentet Canadian Occupational Performance Measure (COPM) för att 
identifiera problemområden, styrkor, resurser och hinder för aktivitetsutförandet (Murray et 
al., 2010). Genom att använda COPM gjordes klienterna delaktiga i att prioritera 
problemområden att arbeta med i behandlingen. Två studier av samma forskarlag beskrev 
effekter av arbetsterapi i kombination med vanlig vård vid arbetsrelaterad depression (Hees, 
De Vries, Koeter & Schene, 2013; Schene, Koeter, Kikkert, Swinkels & McCrone, 2007). I 
interventionerna använde arbetsterapeuterna aktivitetsanamnes över tidigare yrkesliv, rollspel 
och analys av patientens nuvarande arbetssituation för att identifiera faktorer, t.ex. ineffektiva 
copingmönster, som påverkade patientens arbetsförmåga (Hees, et al., 2013; Schene, et al., 
2007). Efteråt diskuterades resultaten av bedömningen med patienten vilket ledde till att 
problemområden kunde identifieras (Hees et al., 2013; Schene et al., 2007). I en annan studie 
fick klienterna stöd i att utforska sin arbetssituation, med fokus på arbetet och arbetsplatsen i 
syfte att identifiera möjliga anpassningar av arbetssituationen (Cameron, Walker, Hart, Sadlo 
& Haslam, 2012). Interventioner som ingick var t.ex. problemlösning, självförtroendehöjande 
samtal och utbildning i arbetsrätt (Cameron et al., 2012). Kreativ aktivitet och ”occupational 
storytelling” ingick i interventionen The Tree Theme Method som beskrevs i tre studier 
(Gunnarsson & Björklund, 2013; Gunnarsson, Peterson, Leufstadius, Jansson & Eklund 2010; 
Gunnarsson, Jansson, Petersson & Eklund, 2011). Klienterna instruerades att måla träd som 
symboliserade olika livsperioder. Målningarna användes sedan för att skapa en berättelse över 
klientens liv. Fokus för interaktionen mellan klient och arbetsterapeut var att reflektera över 
klientens förmågor och begränsningar och hur de påverkade klientens dagliga liv. I den sista 
sessionen målade klienten ett träd som symboliserade framtiden. Detta användes för att få 
klienten att reflektera över vilka förändringar som klienten ville uppnå i sina dagliga 
aktiviteter och formulera mål. 
 
Arbetsterapeuterna använde olika behandlingsstrategier för att hjälpa klienterna att identifiera 
styrkor och begränsningar samt formulera mål. En strategi som framkom var att bekräfta 
klientens upplevelser och erfarenheter, t.ex. genom att låta klienten uttrycka sig genom 
målning (Gunnarsson & Björklund, 2013; Gunnarsson et al., 2010; Gunnarsson et al., 2011), i 



!

!

9!

samtal med klienten (Cameron et al., 2012) eller som en del av en inledande COPM-
bedömning (Murray et al., 2010). Arbetsterapeuterna hade även som strategi att ge feedback 
på hur de bedömde klientens situation, t.ex. hur klienternas ineffektiva copingmönster kunde 
relateras till deras arbetssituation (Hees et al., 2013; Schene et al., 2007) eller hur klienternas 
arbetsmiljö bidrog till deras nedsatta arbetsförmåga (Cameron et al., 2012) för att stötta 
klienterna i att omformulera sin situation. I interventionen Tree Theme Method gav 
arbetsterapeuterna feedback om hur klienternas målningar kunde tolkas på olika sätt, för att 
stötta klienten att se saker ur olika perspektiv. I en bedömningssituation eller i stödjande 
samtal kunde arbetsterapeuten identifiera styrkor och resurser som klienterna kunde arbeta 
med (Cameron et al., 2012; Murray et al., 2010). En annan strategi som framkom var att 
identifiera möjliga lösningar på klientens problem, t.ex. anpassningar av arbetet (Cameron et 
al., 2012) eller alternativa strategier för att klara vardagens aktiviteter (Gunnarsson & 
Björklund, 2013; Gunnarsson et al., 2010; Gunnarsson et al., 2011). 
 
I de studier där denna typ av intervention ingick var resultaten mestadels positiva. En studie 
visade att anställda med psykisk ohälsa kunde omformulera sin situation, minska känslor av 
skam och skuld och föreslå förbättringar i arbetsmiljön som gjorde att majoriteten av 
deltagarna kunde vara kvar i arbete (Cameron et al., 2012). Murray et al. (2010) visade att den 
multidisciplinära interventionen Re-ChoRD gav större tillfrisknande och symtomförbättring 
än vanlig behandling vid kronisk depression, även om det inte fanns skillnader i självskattad 
depression och psykiatriska symtom. Användandet av Tree Theme Method gav deltagarna 
nya perspektiv på den egna självbilden, relationer och vardagsliv och hjälpte dem att 
rekonstruera sin livsberättelse (Gunnarsson et al., 2010). Interventionen gav förbättringar i 
psykologiska symtom, egenkontroll och tillfredsställelse med dagliga aktiviteter som kvarstod 
vid en uppföljning tre år senare (Gunnarsson & Björklund, 2013). Vid uppföljningen sågs 
dessutom ytterligare förbättringar i känsla av sammanhang samt utförande och 
tillfredsställelse i dagliga aktiviteter (Gunnarsson & Björklund, 2013). Intervjuer med 
arbetsterapeuterna visade att de ansåg att metoden kunde skapa självreflektion, men ställde 
krav på motivation och symboliseringsförmåga hos klienten. Dessutom behövde terapeuten 
expertkunskap, erfarenhet och förmåga att skapa en terapeutisk relation (Gunnarsson et al., 
2011). Schene et al. (2007) visade att arbetsterapi i kombination med vanlig vård inte gav 
snabbare tillfrisknande än vanlig vård vid arbetsrelaterad depression. Däremot ledde det till 
snabbare återgång i arbete, utan att medföra ökad arbetsstress. Dessutom var 
kombinationsbehandlingen mer kostnadseffektiv än vanlig vård (Schene et al., 2007). Den 
senare studien av en förkortad version av programmet visade till skillnad från den första 
studien att interventionen inte ledde till tidigare arbetsåtergång. Däremot gav den en större 
minskning av depression och psykiatriska symtom, och på lång sikt en större sannolikhet att 
återgå i arbete utan kvarvarande symtom eller funktionsnedsättningar (Hees et al., 2013). 
 

Temadiskussioner i grupp 
!
Temadiskussioner i grupp förekom i flera av de ovan beskrivna studierna (Cameron et al., 
2012; Hees et al., 2013; Murray et al., 2010; Schene et al., 2007). Till skillnad från det första 
undertemat gav den här typen av intervention även möjlighet att öka sin självinsikt genom att 
dela erfarenheter med andra i liknande situation. Gruppdiskussioner kunde användas för att 
förmedla att klienterna inte var ensamma om sina problem (Cameron et al., 2012). 
Diskussionerna kunde till exempel kretsa kring relationen mellan arbete och depression (Hees 
et al., 2013; Schene et al., 2007) eller konsekvenserna av depression på det dagliga livet 
(Murray et al., 2010). I en studie var syftet med temadiskussionerna att ge patienterna verktyg 
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för att analysera sin arbetssituation och identifiera områden som de behövde arbeta med för 
att kunna återgå i arbete (Schene et al., 2007). Grupperna gav även patienterna möjlighet att 
träna nya färdigheter i gruppen och diskutera varandras framsteg (Hees et al., 2013; Schene et 
al., 2007). 
 
I dessa studier framkom att gruppdiskussioner var ytterligare ett sätt för arbetsterapeuterna att 
ge feedback på hur klienterna kunde förstå och formulera sin livssituation. Genom att 
introducera olika teman för diskussionerna kunde arbetsterapeuterna erbjuda klienterna 
verktyg för att analysera sin livssituation (Cameron et al., 2012; Hees et al., 2013; Murray et 
al., 2010; Schene et al., 2007). I två av studierna användes även grupperna för att deltagarna 
skulle kunna ge feedback till varandra (Hees et al., 2013; Schene et al., 2007). 
 
Resultaten av dessa studier har beskrivits ovan. Samtliga studier där temadiskussioner i grupp 
använts gav övervägande positiva resultat. Cameron et al., (2012) beskriver att gruppinslaget i 
interventionen hjälpte deltagarna att inte längre betrakta psykisk ohälsa som ett individuellt 
problem. Schene et al. (2007) och Hees et al. (2013) rapporterade som beskrivits tidigare 
motstridiga effekter av arbetsterapi kombinerat med traditionell behandling på depression och 
återgång i arbete. I studien av Murray et al. (2010) skedde all arbetsterapeutisk behandling i 
grupp, och som redan nämnts gav interventionen större tillfriskande hos patienter med kronisk 
depression än vanlig behandling. 
 

Att lära klienten hantera och förebygga symtom 
!
Detta tema handlade om åtgärder för att lära klienten att förebygga och hantera symtom vid 
ångest och depression. I det ingick att anpassa klientens dagliga aktiviteter för att hantera och 
förebygga symtom och att använda hjälpmedel för att minska psykiska symtom. 
 

Anpassa dagliga aktiviteter för att hantera och förebygga symtom 
!
Illness Management and Recovery (IMR) är en utbildningsbaserad intervention som fokuserar 
på att ge klienter kunskap och färdigheter för att kunna leva ett meningsfullt liv trots allvarlig 
psykisk sjukdom (Wright-Berryman, et al., 2013). En studie utvärderade en version av 
programmet där utbildningsmaterialet som användes var datoriserat istället för i pappersform. 
Interventionen innefattade t.ex. strategier för att sköta sin medicinering, förebygga 
återinsjuknande och hantera stress eller kvarvarande symtom (Wright-Berryman et al., 2013). 
Arbetsterapeuter kunde även stödja klienten att förebygga symtom genom att utveckla 
hälsofrämjande vanor. En intervention för personer med panikångestsyndrom fokuserade på 
att förbättra kost och vätskeintag, öka motion och minska vaneanvändandet av koffein, 
alkohol och nikotin (Lambert, Harvey & Poland, 2007). För att öka klienternas medvetenhet 
om relationen mellan livsstil och ångest fick klienterna skriva dagbok över sina livsstilsvanor 
och sitt mående. De fick även utbildning om negativa konsekvenser av deras livsstil och 
positiva effekter av att införa mer hälsofrämjande vanor. Arbetsterapeuten förhandlade 
livsstilsförändringar med klienten och följde upp de genomförda förändringarna och 
effekterna på klienternas mående (Lambert et al., 2007).  
 
Två behandlingsstrategier kunde identifieras för detta undertema. Den ena strategin som 
användes i båda dessa interventioner var att ge feedback på hur klienternas livsstil påverkade 
deras mående (Lambert et al., 2007) eller hur klienten kunde hantera och förebygga symtom 
med hjälp av nya strategier eller mer hälsosamma vanor (Lambert et al., 2007; Wright-
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Berryman et al., 2013). Den andra strategin var att förhandla om livsstilsförändringar med 
klienten (Lambert et al., 2007). 
 
Den arbetsterapeutiska livsstilsinterventionen ledde till förändringar i motion, kost, och 
användande av koffein vid fem månader. Alla förändringar utom koffeinbruk kvarstod vid 10 
månader för majoriteten av deltagarna. Resultatet visade att livsstilsinterventionen gav större 
minskning än vanlig vård på självskattad ångest. Skillnaderna mellan behandlingsgrupperna 
kvarstod inte efter tio månader, vilket förklarades med att en tredjedel av deltagarna inte 
upprätthöll sina nya vanor (Lambert et al., 2007). En senare studie visade att interventionen 
var kostnadseffektiv (Lambert, Lorgelly, Harvey & Poland, 2010). Studien av Wright-
Berryman et al. (2013) visade att både klienter och vårdpersonal upplevde att den datoriserade 
versionen av IMR var lätt att använda och hjälpte klienterna att förstå vad de behövde 
utveckla för att återhämta sig från sin sjukdom. Flera uttryckte en önskan om att ha materialet 
tillgängligt hemma för att kunna ta fram i svåra situationer (Wright-Berryman et al., 2013).  
 

Använda hjälpmedel för att minska psykiska symtom 
!
Sinnesstimulerande hjälpmedel och föremål i syfte att minska ångest, stärka självkontroll och 
minska användandet av tvångsåtgärder beskrivs av Mullen, Champagne, Krishnamurty, 
Dickson och Gao (2008) och Novak, Clarke, Scanlan, McCaul och MacDonald (2012). 
Hjälpmedel som beskrivs är tyngdtäcke (Mullen et al., 2008; Novak et al., 2012) gungstol, 
lugnande musik, dofter, böcker med lugnande bilder och balansboll (Novak et al., 2012).  
 
En strategi som arbetsterapeuterna använde var att ge råd om att använda hjälpmedlen vid 
ökad ångest eller agitation samt att undervisa vårdpersonal och patienter om hjälpmedlen 
(Novak et al., 2012). 
 
En studie med friska försökspersoner visade att tyngdtäcke var säkert att använda, gav 
minskad självrapporterad ångest samt fysiologiska symtom på ångest (Mullen et al., 2008). 
Införandet av ett sinnesstimulerande rum på en sluten psykiatrisk avdelning ledde till lägre 
självskattat lidande och färre problembeteenden på avdelningen. Däremot sågs ingen 
minskning av isolerings- eller tvångsåtgärder (Novak et al., 2012). 
 

Aktivitet som medel i interventionen 
 
Det här temat handlade om hur arbetsterapeuter kunde använda aktiviteter i interventionerna i 
syfte att utveckla färdigheter och förmågor eller att stödja klienten att utföra meningsfulla 
aktiviteter. 

Använda aktivitet för att träna färdigheter och förmågor  
!
En intervention gick ut på att patienter fick sköta om djur på en bondgård (Berget, Ekeberg & 
Braastad, 2008; Berget, Ekeberg, Pedersen, & Braastad, 2011; Berget, Skarsaune, Ekeberg & 
Braastad, 2007). Författarna menade att den fysiska kontakten och de färdigheter och rutiner 
som arbetet med djuren gav kunde leda till bättre självförtroende, copingförmåga och 
livskvalitet (Berget et al., 2008; Berget et al., 2011; Berget et al., 2007). Patienterna fick 
utföra arbete som innefattade fysisk kontakt, som att mata, mjölka och tvätta djuren. 
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Den behandlingsstrategi som identifierades var att strukturera aktiviteterna och 
behandlingsmiljön för att främja utvecklandet av självförtroende, copingförmåga och 
livskvalitet. Patienterna fick endast utföra arbete som innebar fysisk kontakt med djuren, och 
lantbrukarna instruerades att erbjuda arbetsuppgifter utifrån patienternas intressen och 
copingförmåga (Berget et al., 2007). 
 
En inledande studie visade att interventionen gav deltagarna bättre arbetsförmåga, mätt som 
intensitet och effektivitet i arbetet med djuren (Berget et al., 2007). Uppföljningar vid sex 
månader visade att interventionen på lång sikt även lett till förbättringar i ångest, self-efficacy 
och copingförmåga trots att inga effekter kunnat upptäckas vid interventionens slut (Berget et 
al., 2008; Berget et al., 2011). Däremot hade interventionen ingen effekt på depression eller 
livskvalitet på kort eller lång sikt (Berget et al., 2008; Berget et al., 2011). 
 

Stödja klienten att utföra meningsfulla aktiviteter 
!
Detta undertema handlade om att stödja klienten i aktiviteter som var meningsfulla och som 
klienten hade svårigheter att utföra.  Det skilde sig från förra undertemat på det sättet att 
aktiviteterna som var fokus för behandlingen var ett mål i sig, istället för att användas i syfte 
att utveckla generella färdigheter och förmågor. Flera studier beskrev interventioner som 
fokuserade på att stödja klienten i dennes arbete (Hees et al., 2013; Nygren, Markström, 
Svensson, Hansson & Sandlund, 2011; Schene et al., 2007). En sådan intervention var 
Individual Placement and Support (IPS), där klienterna fick stöd att komma ut på en 
arbetsplats och där med hjälp av en coach kunde träna de färdigheter som behövdes för det 
specifika arbetet (Nygren et al., 2011). Även i interventionsprogrammen i Schene et al. (2007) 
och Hees et al. (2013) som beskrivits ovan, ingick att patienterna gradvis ökade sitt 
arbetsdeltagande efter att ha utarbetat en plan för arbetsåtergång tillsammans med 
arbetsterapeuten. Tanken var att klienten tidigt skulle komma tillbaka i arbete för att tillämpa 
det han eller hon lärt sig under terapin, t.ex. nya copingstrategier (Hees et al., 2013; Schene et 
al., 2007). En annan intervention som beskrevs är interventionsprogrammet 
Remotivationsprocessen (Pépin, Guérette, Lefebvre & Jacques, 2008) som riktade sig till 
personer med nedsatt viljesystem. Interventionen baserades på regelbundna bedömningar av 
klienternas motivation och gick ut på att klienten skulle utforska olika aktiviteter och gradvis 
öka sin kompetens i aktiviteterna. Aktiviteterna som valdes utfördes i miljöer som var 
naturliga och meningsfulla för klienterna (Pépin et al., 2008). En annan studie beskrev hur 
arbetsterapeuter kan erbjuda meningsfulla aktiviteter inom ramen för en kommunal 
mötesplats för personer med psykiska funktionsnedsättningar (Horghagen, Fostvedt & 
Alsaker, 2014). Studien beskrev deltagares upplevelser av att delta i en hantverksgrupp på en 
sådan mötesplats. Arbetsterapeuter eller aktiverare ledde hantverksgrupperna. De syftade till 
att stödja deltagarnas återhämtning genom att införa dagliga aktiviteter och bryta isolering 
(Horghagen et al., 2014).  
 
En strategi som framkom i flertalet av dessa studier var att coacha klienten i utförandet av 
aktiviteten (Hees et al., 2013; Nygren et al., 2011; Schene et al., 2007). Coachningen syftade 
ofta till att klienten skulle utveckla t.ex. copingfärdigheter eller kommunikationsfärdigheter 
för att kunna få, behålla eller återgå i arbete (Hees et al., 2013; Nygren et al., 2011; Schene et 
al., 2007). Coachningen kunde ske i arbetet som i Individual Placement and Support (Nygren 
et al., 2011) eller i exempelvis arbetsliknande rollspel (Hees et al., 2013; Schene et al., 2007). 
I Schene et al. (2007) och Hees et al. (2013) identifierades även behandlingsstrategin att 
strukturera, då arbetsterapeuterna var involverade i att utarbeta en plan för klienternas 
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återgång i arbete. Även i Pépin et al. (2008) strukturerades aktiviteterna efter klienternas 
motivation och klienterna stöttades att fatta beslut om de aktiviteter som skulle användas i 
behandlingen genom att erbjuda ett fåtal alternativ. De regelbundna bedömningar av klientens 
motivation som gjordes medförde även att klienterna blev bekräftade och att interventionen 
kunde anpassas efter deras motivation till aktivitet. En behandlingsstrategi som användes i 
flera av studierna var att ge feedback på klientens framsteg i behandlingen (Hees et al., 2013; 
Pépin et al., 2008; Schene et al., 2007). Ytterligarare strategier som användes i Horghagen et 
al. (2014) var att ge råd om materialval i hantverksaktiviteterna och att uppmuntra klienterna 
att slutföra en produkt, vilket var viktigt för att klienterna skulle utveckla nya roller och få 
ökat självförtroende. 
 
Resultaten av denna typ av intervention är inte entydiga. Nygren et al. (2011) visade att 25 
procent av deltagarna var i arbete, 14 procent i utbildning och 72 procent i praktik vid något 
tillfälle under den ettåriga mätperioden. De som var i praktik visade även förbättringar i 
psykosocial funktion och psykiatriska symtom. Som tidigare nämnts visade Schene et al. 
(2007) och Hees et al. (2013) positiva men motsägande resultat. Den första och längre 
interventionen gav inte snabbare tillfrisknande från depression än vanlig vård. Däremot gav 
den en snabbare återgång i arbete. Den senare versionen av interventionen (Hees et al., 2013) 
ledde till snabbare tillfrisknande från depression och färre psykiatriska symtom, men hade 
inte bättre effekt på arbetsdeltagande än vanlig vård. Pépin et al. (2008) syfte var att beskriva 
författarnas erfarenheter av att införa Remotivationsprocessen på en affektiv mottagning, och 
de kliniska effekterna dokumenterades inte. Pépin et al. (2008) menar dock att interventionen 
gjorde att de lättare kunde upptäcka små förändringar i uttryck för motivation hos klienter 
med depression samt att interventionen underlättade ett samarbetande förhållningssätt. I 
Horghagen et al. (2014) visade intervjuer med deltagare i hantverksgruppen att interventionen 
gav dem rutiner och stabilitet, utvecklade förmågor som problemlösning, samarbetsförmåga 
och initiativförmåga samt främjade socialt stöd. Detta underlättade för deltagarna att utföra 
sina aktiviteter utanför mötesplatsen och hantera sina dagliga liv (Horghagen et al., 2014). 

Diskussion 

Resultatdiskussion 
!
Den här litteraturstudien innehöll fler interventionsstudier om arbetsterapi vid depression och 
ångestsyndrom än den som Haglund och Pierre Lundgren presenterade 2009, vilket visar att 
forskningen inom området har ökat under de senaste fem åren. Tolv av artiklarna som 
inkluderades i denna litteraturstudie publicerades efter 2009. De interventioner som har 
tillkommit är användandet av djur i terapi (Berget et al., 2011), arbetslivsinriktade 
interventioner (Cameron et al., 2012; Hees et al., 2013; Nygren et al., 2011; Schene et al., 
2007), kreativ aktivitet (Gunnarsson & Björklund, 2013; Gunnarsson et al., 2011; Gunnarsson 
et al., 2010) mötesplatser (Horghagen et al., 2014), datoriserat stöd (Murray et al., 2010), 
livsstilsinriktade interventioner (Lambert et al., 2010), sinnesstimulerande hjälpmedel (Novak 
et al., 2012) och multidisciplinära interventioner (Murray et al., 2010). En intervention, The 
Tree Theme Method, har utvärderats särskilt mycket i Sverige (Gunnarsson & Björklund, 
2013; Gunnarsson et al, 2011; Gunnarsson et al, 2010). 
 
De flesta interventioner pågick i över tre månader. Detta var inte förvånande med tanke på de 
ofta långa sjukdomsepisoderna vid depression och ångestsyndrom (SBU, 2004, 2005). 
Dessutom utfördes majoriteten av interventionerna i samarbete med andra professioner, t.ex. 
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psykiatriker och psykologer. Detta tyder på att arbetsterapeuter behöver samarbeta med fler 
professioner för att tillgodose vårdbehoven hos personer med depression och ångest. Vikten 
av samverkan mellan insatser och interventioner med sammansatta vårdåtgärder betonas även 
i de nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom (Socialstyrelsen, 2010). 
 
Majoriteten av interventionerna riktade sig till personer med olika psykiatriska diagnoser. 
Endast två artiklar handlade om en intervention vid ett specificerat ångestsyndrom och fyra 
artiklar handlade om interventioner vid depressionssjukdomar. Som Haglund och Pierre 
Lundgren (2009) noterar, kan detta bero på att arbetsterapeuter vanligen inte utgår från 
diagnos när de genomför studier. Detta kan ligga i linje med att ett klientcentrerat 
förhållningssätt som utgår från personens aktivitetsproblematik värderas inom arbetsterapi 
(Fisher & Nyman, 2011). Många med depression eller ångestsyndrom har andra psykiatriska 
diagnoser (SBU, 2004, 2005). Det betyder att studier som endast inkluderar deltagare med en 
diagnos är svåra att överföra till en klinisk eller praktisk verklighet (Levi, 2009). Trots detta 
kan det vara så att interventioner ger olika resultat för olika patientgrupper, varför det kan 
finnas ett värde i att studera interventioner som riktar sig specifikt mot personer med 
depression eller ångestsyndrom. 
 
Det första huvudtemat handlade om interventioner som syftade till att hjälpa klienten få ökad 
insikt om sin livssituation. Ett undertema var att identifiera styrkor och begränsningar samt 
formulera mål (Cameron et al., 2012; Gunnarsson & Björklund, 2013; Gunnarsson et al., 
2011; Gunnarsson et al., 2010; Hees et al., 2013; Murray et al., 2010; Schene et al., 2007). 
Arbetsterapeuterna använde stödjande samtal, intervju, målning och rollspel för att stödja 
klienterna i att identifiera vilka faktorer som stödde och hindrade dem i deras dagliga 
aktiviteter. Detta ledde till att arbetsterapeuterna kunde sätta mål tillsammans med klienterna. 
Enligt Kielhofner och Forsyth (2008b) har klienter ofta inte en klar bild över vilka faktorer 
som påverkar personens upplevelse av sin situation. Ett viktigt steg i arbetsprocessen är därför 
att skapa en korrekt beskrivning av klienten för att sedan kunna identifiera mål och strategier 
för behandlingen (Kielhofner & Forsyth, 2008b). Vid depression är det vanligt med 
överdrivna skuldkänslor och en pessimistisk framtidssyn (SBU, 2004). Att hjälpa klienten att 
omformulera sin situation och att hitta lösningar kan därför vara ett viktigt steg i 
behandlingen. De flesta studier som använde dessa interventioner visade goda resultat 
gällande depression, symtom, upplevd hälsa, arbetsdeltagande och utförande och 
tillfredsställelse i dagliga aktiviteter. Murray et al. (2010) visade dock ingen effekt på 
självskattad depression, vilket de förklarar med att patienter med kronisk depression kan ta 
längre tid att uppleva symtomförbättringar än objektiva bedömare. Flera studier rapporterade 
att deltagare upplevde att de fick nya perspektiv på tillvaron. Gunnarsson och Björklund 
(2013) visade dock att Tree Theme Method ställer krav på symboliseringsförmåga och 
motivation hos klienterna. Eklund (2002) har också påtalat att personer med psykiska 
funktionsnedsättningar ofta har svårigheter att ta till sig och bli motiverade av aktiviteter som 
inte direkt anknyter till klientens långsiktiga mål. Vid den här typen av intervention är det 
därför viktigt för klientens motivation att interventionen sätts i relation till klientens 
långsiktiga mål (Eklund, 2002).  
 
Flera av interventionerna använde temadiskussioner i grupp, vilket var det andra undertemat 
(Cameron et al., 2012; Hees et al., 2013; Murray et al., 2010; Schene et al., 2007). Genom 
temadiskussionerna gavs klienterna möjlighet att analysera sin situation. Grupperna användes 
även för att visa att klienterna inte var ensamma om sina problem samt för att träna nya 
färdigheter. De studier som använde temadiskussioner i grupp visade goda resultat på 
depression, symtomförbättring och förmåga att behålla eller återgå i arbete. I en av studierna 
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framhöll också deltagare att möjligheten att träffa andra i liknande situation var särskilt 
stödjande (Cameron et al., 2012). Liknande fördelar med grupper i arbetsterapi har beskrivits 
av Eklund (2010) som menar att insikten att andra delar ens problem, möjligheten att lära av 
varandra och prova nya förhållningssätt kan stödja återhämtning från psykisk ohälsa. En 
tidigare studie av personer med depression och ångest visade också att möjligheten att 
reflektera över sin situation i grupp gjorde att de lättare kunde acceptera sig själva och se 
möjligheter, vilket gjorde att de vågade genomföra förändringar i sina dagliga aktiviteter 
(Sundsteigen, Eklund & Dahlin-Ivanoff, 2009). 
 
Det andra huvudtemat var att lära klienten att hantera och förebygga symtom. Ett undertema 
var att anpassa dagliga aktiviteter för att hantera och förebygga symtom (Lambert et al., 2007; 
Lambert et al., 2010; Wright-Berryman et al., 2013). Detta tema återspeglar ett ökat intresse 
för begreppet återhämtning, som till skillnad från tidigare fokus på behandling handlar om att 
stödja klienten att leva ett tillfredsställande liv trots återkommande skov eller långvarig 
sjukdom (Rebeiro Gruhl, 2005). Att lära klienten känna igen varningssignaler på skov och 
hitta strategier för att hantera eller förebygga symtom är ett sätt för arbetsterapeuter att stödja 
klienter att klara sin vardag (Leufstadius & Argentzell, 2010). Wright-Berryman et al. (2013) 
visar att arbetsterapeuter kan stödja klientens återhämtning genom att ge tillgång till ett 
datoriserat utbildningsbaserat program. Klienterna ansåg att programmet var lätt att använda 
och bidrog till deras återhämtning. Detta är ett intressant resultat även med tanke på senare års 
intresse inom arbetsterapi för användning av informationsteknik som stöd till andra 
målgrupper (Lindqvist & Borell, 2012). Denna studie tyder på att teknikbaserade lösningar 
även kan vara användbart för den här målgruppen. Lambert et al. (2007) visar hur 
arbetsterapeuter genom att använda livsstilsdagbok och livsstilsförändring kan stödja klienter 
att utveckla mer hälsosamma vanor och därigenom få kontroll över sina symtom. Tidigare 
forskning har också visat att fysisk aktivitet kan förebygga och minska ångest och depression 
(Martinsen, 2008).  Som Martinsen (2008) påpekar är det dock svårt att motivera personer 
med ångest och depression att genomföra och upprätthålla livsstilsförändringar, vilket även 
framkom i studien av Lambert et al. (2007). Det kan finnas olika skäl till att personer med 
ångest och depression inte upprätthåller livsstilsförändringar, t.ex. en inaktiv och 
ostrukturerad vardag eller att vissa träningsmiljöer inomhus eller utomhus ger upphov till 
ångest (Martinsen, 2008). Här skulle arbetsterapeuter med sin kunskap om samspelet mellan 
människa, aktivitet och miljö kunna identifiera vilka hinder och möjligheter som individer 
upplever för att införa mer hälsosamma vanor. 
 
Ett annat undertema var att använda hjälpmedel för att minska psykiska symtom (Mullen et 
al., 2008; Novak et al., 2012). De hjälpmedel som användes var tyngdtäcken, gungstol och 
andra sinnesstimulerande hjälpmedel och föremål. Inom arbetsterapi finns en tradition av att 
använda sinnesstimulerande interventioner (Gardner, Dong-Olsson, Castronovo, Hess & 
Lawless, 2012). Det finns även forskning som ger visst stöd för att det har effekt på t.ex. 
uppmärksamhet och beteende hos barn och vuxna med utvecklingsstörning och ADHD (Lin, 
Lee, Chang & Hong, 2014; Lotan & Gold, 2009). Denna studie tyder på att användning av 
sinnesstimulerande hjälpmedel kan ge effekter på ångest för personer med ångestsyndrom 
eller depression. De studier som ingår i denna litteraturstudie undersökte dock inte de 
långsiktiga effekterna av sinnesstimulerande hjälpmedel på aktivitet och delaktighet, vilket är 
det övergripande målet för arbetsterapi (Eklund et al., 2010). Det finns flera tänkbara fördelar 
med sinnesstimulerande hjälpmedel, t.ex. att de ger klienten ökad förmåga att ta hand om sig 
själv, möjlighet att hantera stressfyllda situationer och ökat självförtroende (Gardner et al., 
2012), vilket skulle främja aktivitet och delaktighet. En möjlig risk med att använda 
sinnesstimulerande hjälpmedel för den här gruppen skulle dock kunna vara att de förstärker 
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den tendens till passivitet och isolering som är vanlig i den här klientgruppen. Då det inte 
finns något direkt samband mellan symtom och aktivitetsförmåga (Skärsäter et al., 2006; 
Wisenthal & Krupa, 2013) vore det intressant med vidare forskning om hur 
sinnesstimulerande hjälpmedel påverkar aktivitet och delaktighet hos personer med 
depression och ångest. 
 
Det tredje huvudtemat speglade hur aktivitet användes som medel i interventionerna. Ett 
undertema var att använda aktivitet för att träna färdigheter och förmågor (Berget et al., 2008; 
Berget et al., 2011; Berget et al., 2007).  De aktiviteter som användes var arbete med 
lantbruksdjur i syfte att stärka klienternas copingförmåga, självförtroende och livskvalitet. 
Aktivitetsbaserade interventioner är centralt inom arbetsterapi (Eklund et al., 2010). Aktivitet 
kan som i dessa tre artiklar användas för att klienten ska utveckla färdigheter som är 
nödvändiga för att nå sina mål (Eklund, 2002). Denna typ av intervention kan utveckla 
färdigheter som kan ge ett förbättrat aktivitetsutförande i olika situationer (Eklund, 2002). 
Denna studie ger visst stöd för detta sätt att använda aktivitet, eftersom interventionen gav 
förbättringar i ångest, self-efficacy och copingförmåga. Däremot hade den ingen effekt på 
depression eller livskvalitet. Arbetsterapeuter bör också vara medvetna om att personer med 
psykiska funktionsnedsättningar kan ha svårigheter att generalisera färdigheter från en 
situation till en annan (Eklund, 2002). Endast en intervention som använde aktivitet i syfte att 
utveckla färdigheter och förmågor hittades, och vidare studier om hur dessa påverkar personer 
med depression eller ångest i dagliga aktiviteter kan behövas. 
 
Ett annat undertema var att stödja klienten att utföra meningsfulla aktiviteter (Hees et al., 
2013; Horghagen et al., 2014; Nygren et al., 2011; Pépin et al., 2008; Schene et al., 2007). 
Till skillnad från det förra undertemat användes aktiviteter som var både mål och medel för 
interventionerna (Eklund, 2002). Aktiviteter kan vara meningsfulla av olika anledningar, t.ex. 
för att de ger oss en identitet, tillhörighet, välbefinnande eller för att nå ett bestämt mål 
(Hammell, 2004). Dessa artiklar ansågs beskriva meningsfulla aktiviteter på så sätt att de 
handlade om aktiviteter som var motiverande för klienterna och som de hade intresse av att 
utföra. Tre artiklar (Hees et al., 2013; Nygren et al., 2011; Schene et al., 2007) handlade om 
att stödja klienten att få, behålla eller återgå i arbete, vilket kan återspegla att arbete är mycket 
meningsfullt för många med psykisk ohälsa (Haertl & Minato, 2006; Leufstadius & 
Argentzell, 2010; Leufstadius, Eklund & Erlandsson, 2009). I dessa interventioner ingick att 
stötta klienten i att hitta ett arbete, upprätta en plan för arbetsåtergång samt att stödja klienten 
att utveckla nödvändiga färdigheter för och i arbetet. Denna studie visar att den här typen av 
intervention har givit positiva resultat. Nygren et al. (2011) utvärdering av IPS visade att 
majoriteten var i anställning, praktik eller utbildning samt att de som hade praktik också 
förbättrade psykosocial funktion och psykiatriska symtom. IPS har tidigare visat goda resultat 
i andra länder (Bond, Drake & Becker, 2008). Detta var dock den första studien av IPS i 
svensk kontext och med denna målgrupp (Nygren et al., 2011) vilket tyder på att metoden 
även fungerar på den svenska arbetsmarknaden och för personer med depression och ångest. 
En del i IPS framgångar kan enligt Lexén (2014) vara att stöd och anpassningar kan göras av 
personen, miljön och aktiviteten vilket ligger helt i linje med ett arbetsterapeutiskt perspektiv 
(Kielhofner, 2008). Arbetsterapi i kombination med traditionell behandling gav bättre effekter 
än enbart traditionell behandling på återgång i arbete men inte på depression i Schene et al. 
(2007), medan Hees et al. (2013) inte ledde till tidigare återgång i arbete, men däremot 
snabbare tillfrisknande. Anledningen till att studierna visade motstridiga resultat kan vara att 
Hees et al. (2013) beskrev en kortare version av interventionen, där klienterna tidigare 
uppmuntrades att återgå i arbete. Det kan behövas fler studier av integrerad arbetsterapi vid 
arbetsrelaterad depression för att värdera hur en sådan intervention bör utformas för att nå 
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bäst resultat. I Pépin et al (2008) beskrevs inte de kliniska effekterna av 
Remotivationsprocessen på klienter med depression även om de beskrev positiva erfarenheter, 
som att klienterna visade tecken på ökad motivation. Framtida studier behövs för att utvärdera 
effekterna av denna intervention. Horghagen et al. (2014) beskrev hur arbetsterapeuter kan 
stödja klienter att utöva meningsfulla aktiviteter genom deltagande i en hantverksgrupp. 
Resultatet visade att deltagande i hantverksgruppen främjade struktur och dagliga rutiner, 
utvecklade färdigheter och förmågor och främjade socialt stöd. Studien visade att deltagande i 
hantverksgruppen också underlättade andra aktiviteter. Att möjligheten till en daglig 
organiserad aktivitet underlättar även andra aktiviteter framkom även i en studie om 
yrkesarbetande personer med psykiska funktionsnedsättningar (Leufstadius et al., 2009). 
Denna studie stödjer även tidigare studier som visat att socialt stöd kan stödja 
aktivitetsutförandet hos personer med psykiska funktionsnedsättningar (Ek & Isaksson, 2013; 
Sundsteigen et al., 2009). Det tyder på att arbetsterapeuter, till exempel inom ramen för 
mötesplatser eller gruppverksamheter kan stödja personer med depression eller ångest att 
utvecklas inom flera aktivitetsområden. Sammanfattningsvis tyder denna litteraturstudie på att 
arbetsterapeuter kan stödja personer med depression och ångest genom att erbjuda individuellt 
utformat stöd i aktiviteter som är meningsfulla för klienten.  
 
Arbetsterapeuterna använde olika behandlingsstrategier för att åstadkomma förändring hos 
klienterna. I de interventioner som handlade om att hjälpa klienten att få ökad insikt om sin 
livssituation användes strategier som att bekräfta klientens upplevelser, identifiera lösningar 
och styrkor att arbeta med samt att ge feedback på hur klientens situation kunde förstås. 
Kielhofner och Forsyth (2008a) menar att dessa strategier kan främja motivation, ge ökad 
förståelse för personliga och miljömässiga resurser samt hjälpa klienten att få en mer 
rättvisande bild av sig själv eller omformulera sin situation. I de interventioner som handlade 
om att lära klienten att hantera och förebygga symtom framkom strategier som att ge feedback 
på hur de kunde hitta strategier för att hantera symtom, förhandla om livsstilsförändringar 
samt att ge råd om att använda hjälpmedel. Dessa strategier kan användas för att förmedla 
vilka konsekvenser olika handlingsalternativ kan ge, hur en klient bör agera i olika situationer 
och när arbetsterapeuten och klienten har olika uppfattningar (Kielhofner & Forsyth, 2008a). 
Ytterligare strategier som att strukturera aktiviteter, uppmuntra, coacha och ge feedback om 
klientens framsteg framkom i artiklar där aktiviteter användes som medel i interventionerna. 
Sådana strategier är enligt Kielhofner och Forsyth (2008a) lämpliga för att anpassa 
aktivitetens krav efter klientens förmåga, behålla motivationen till aktiviteter eller utveckla 
färdigheter. Detta visar på en generell överensstämmelse mellan interventionernas 
övergripande syfte och de behandlingsstrategier som valdes, även om några strategier återkom 
i flera teman. Enligt Kielhofner och Forsyth (2008a) bör arbetsterapeuter under terapins gång 
reflektera över vilka strategier som bäst passar klientens behov. Även andra forskare har 
framhållit betydelsen av att arbetsterapeuter medvetet väljer och anpassar förhållningssätt 
efter klienten (Mattingly, 1991; Taylor, 2008). Flera studier som denna kan stödja 
arbetsterapeuter att tänka på vilka behandlingsstrategier de använder i mötet med klienter med 
depression och ångest. 
 

Metoddiskussion 
!
De sökord som användes i databassökningarna gav ett mycket stort antal träffar, varav många 
inte var relevanta för studiens syfte. Detta innebar att en stor majoritet fick sorteras bort efter 
titlar i första urvalet. En anledning till det breda sökresultatet kan vara att depression är en 
vanlig sekundärdiagnos vid bland annat stroke, Alzheimers sjukdom, långvarig smärta och 
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andra psykiatriska och somatiska sjukdomar eller skador (SBU, 2004). De artiklar som 
handlade om depression eller ångest i kombination med andra tillstånd exkluderades 
manuellt. En majoritet av de artiklar som exkluderades i första urvalet togs bort på grund av 
att titlarna handlade om andra patientgrupper. Detta urvalsförfarande innebär dock en stor risk 
att exkludera relevanta artiklar. Genom att använda mer specifika sökord eller ämnesord hade 
sökresultatet kunnat bli mer precist och antalet träffar som handlade om depression som 
sekundärdiagnos hade kunnat begränsas (Östlundh, 2012). En sökning som inkluderat 
ämnesordet ”major depressive disorder” och utelämnat sökordet mental* hade möjligen givit 
ett mer precist sökresultat. I en inledande sökningen prövades ett stort antal sökbegrepp (t.ex. 
”affective disorder”, phobia och ”mood disorder”) som inte genererade fler relevanta artiklar, 
men ytterligare bearbetning av sökorden hade kunnat ge ett mer precist sökresultat. Ett annat 
sätt att begränsa antalet sökträffar hade varit att specificera sökningen med hjälp av 
databasernas ämnesrader (Östlundh, 2012), vilket endast gjordes i databasen Scopus. 
Ytterligare ett sätt hade varit att använda den booleska söktermen NOT för att t.ex. utesluta 
sökträffar som handlade om äldre (Östlundh, 2012). I början av studien gjordes även 
sökningar i databasen Amed, men då detta inte genererade fler relevanta träffar användes den 
inte i den egentliga sökningen. Detta gjordes för att minska antalet sökträffar. En annan 
begränsning var att de studier som exkluderades i första urvalet inte beskrevs mer i detalj, 
vilket enligt Forsberg och Wengström (2013) minskar studiens tillförlitlighet. 
 
Artiklarna analyserades med stöd av Friberg (2012) utifrån studiens frågeställningar. Detta 
bidrog till att bryta ned och besvara studiens övergripande syfte. Genom att använda MOHO 
(Kielhofner & Forsyth, 2008a) för att analysera de behandlingsstrategier som 
arbetsterapeuterna använde sig av uppnåddes en ökad förståelse för interventionerna. I 
analysfasen testades olika teman och underteman. Detta gjordes i enlighet med Friberg (2012) 
som menar att det är viktigt att inte för tidigt i analysprocessen låsa sig fast vid en tolkning. 
Ett sätt som ytterligare hade förstärkt studiens validitet är att diskutera artiklarna med andra 
och jämföra varandras tolkningar (Forsberg & Wengström, 2013). Då det inte fanns möjlighet 
att göra detta finns det en risk att resultatet påverkades för mycket av författarens förståelse av 
artiklarna (Forsberg & Wengström, 2013). 
 
Denna studie inkluderade studier av både kvalitativ och kvantitativ metod och innefattade 
randomiserade kontrollerade studier, observationsstudier och kvalitativa studier. Detta 
medförde att interventionernas resultat inte kunde jämföras med varandra och att slutsatser 
om vilken kategori av intervention som gav bäst resultat inte kunde göras (Forsberg & 
Wengström, 2013). Med tanke på att det saknas riktlinjer för arbetsterapeutiska interventioner 
vid depression och ångest kan det vara angeläget att i framtida forskning värdera evidensen 
för arbetsterapeutiska interventioner. En fördel med att både kvalitativa och kvantitativa 
studier ingick var att de kan ge olika slags kunskap som är viktig för ett evidensbaserat arbete 
(Taylor, 2007). Randomiserade kontrollerade studier är den design som anses mest tillförlitlig 
för att utvärdera interventioners effekter, medan kvalitativa studier kan ge kunskap om hur 
interventioner upplevs av olika klientgrupper (Forsberg & Wengström, 2013). Denna 
litteraturstudie kan därför bidra med olika typer av kunskap om interventioner vid depression 
och ångestsyndrom som arbetsterapeuter kan använda när de utformar interventioner för 
klientgruppen.
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Bilaga 1. Sökvägar och sökresultat 
 

Tabell 3. Sökord 
Sökord  
1 depress* OR anxiety OR mental* 
2 ”occupational therapy” 
3 intervention* 

 
 
 

Tabell 4. Sökresultat och urval 
 
Sökord och 
urval 

SCOPUS PUBMED CINAHL PSYCINFO TOTALT 

1 AND 2 4122 2321 2215 3895 12553 
1 AND 2 AND 
3 

780 440 411 878 2509 

Inkl. 2007-
2014 

497 304 241 542 1584 

Inkl. engelska 472 290 231 533 1526 
Inkl. peer-
reveiwed 

462  290 209 445 1406 

Inkl. vuxna 462 150 93 277 982 
Exkl. review 376 143 89 272 880 
Inkl. 
vetenskapliga 
artiklar 

362 143 89 270 864 

Relevanta 
titlar 

53  20 12 31 116 

Exkl. 
dubbletter 

33 13 6 20 72 

Relevanta 
abstract 

16 8 4 7 35 

Inkl. relaterade 
dokument 

19 8 4 7 38 

Relevanta 
artiklar 

8 4 3 3 18 
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Bilaga 2. Översiktsmatris 
 

Författare, år, titel, land Syfte Design, 
deltagare 

Intervention, syfte Behandlings- 
Strategi 

Tidsperiod, 
profession 

Resultat 

Författare Berget, 
Ekeberg, & Braastad  
 
År 2008 
 
Titel Animal-assisted 
therapy with farm 
animals for persons 
with psychiatric 
disorders: Effects on 
self-efficacy, coping 
ability and quality of 
life, a randomized 
controlled trial 
 
Land Norge 

Undersöka 
effekten av en 
intervention med 
lantbruksdjur på 
self-efficacy, 
copingförmåga 
och livskvalitet 
bland psykiatriska 
patienter. 

Design 
Randomiserad 
kontrollerad 
studie 
 
Deltagare 90 
patienter från 
öppen- och 
slutenpsykiatri
sk vård med 
bl.a. affektiva 
störningar, 
schizofreni, 
personlighetsst
örning, 
ätstörning och 
ångest. 

Intervention 
Patienterna utförde 
uppgifter där de fick 
ha fysisk kontakt med 
djuren, t.ex. mjölka 
kor och rykta hästar. 
 
 
Syfte Stärka self-
efficacy, 
copingförmåga och 
livskvalitet. 

Strukturera 
behandlingsmiljön 
med aktiviteter som 
stärker klientens 
self-efficacy, 
copingförmåga och 
livskvalitet. 

Tidsperiod 
2 dagar i 
veckan under 
12 veckor. 
 
Professioner 
Patienterna 
rekryterades 
av hälso- och 
sjukvårdspers
onal. Arbetet 
leddes av 
lantbrukare. 

Self-efficacy och coping 
var ej förändrat vid 
interventionens slut, 
däremot efter 6 månader. 
Livskvalitet påverkades 
inte. 

Författare Berget, 
Ekeberg, Pedersen, & 
Braastad  
 
År 2011 
 
Titel 
Animal-assisted therapy 
with farm animals for 

Att studera 
effekten av en 
lantbruksintervent
ion på ångest och 
depression hos 
patienter med 
olika psykiatriska 
diagnoser. 

Design 
Randomiserad 
kontrollerad 
studie.  
 
Deltagare 
90 patienter 
med bl.a. 
affektiva 

Intervention 
Patienterna utförde 
uppgifter där de fick 
ha fysisk kontakt med 
djuren, t.ex. mjölka 
kor och rykta hästar. 
 
Syfte Stärka self-
efficacy, 

Strukturera 
behandlingsmiljön 
med aktiviteter som 
stärker klientens 
self-efficacy, 
copingförmåga och 
livskvalitet. 

Tidsperiod 
2 dagar i 
veckan under 
12 veckor. 
 
Professioner 
Patienterna 
rekryterades 
av hälso- och 

Behandlingsgruppen 
hade inte lägre ångest 
efter interventionen, 
däremot vid 
uppföljningen. 
Kontrollgruppen visade 
ingen förändring i ångest. 
Båda grupperna skattade 
depression lägre vid 
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persons with psychiatric 
disorders: Effects on 
anxiety and depression, 
a randomized controlled 
trial. 
 
Land Norge 

störningar, 
schizofreni och 
ångest.  

copingförmåga och 
livskvalitet. 

sjukvårdspers
onal. Arbetet 
leddes av 
lantbrukare. 

uppföljningen, men det 
var ingen skillnad mellan 
grupperna. 

Författare 
Berget, Skarsaune, 
Ekeberg& Braastad 
 
År 2007 
 
Titel Humans with 
mental disorders 
working with farm 
animals: A behavioral 
study. 
 
Land Norge 

Undersöka 
effekten av 
interventionen på 
arbetsförmågan, 
samt jämföra 
effekterna mellan 
olika 
diagnosgrupper. 
 

Design 
Observationsst
udie.  
 
Deltagare 
35 patienter 
från öppen och 
sluten 
psykiatrisk 
vård med 
diagnoser som 
schizofreni, 
affektiva 
syndrom, 
personlighetsst
örningar och 
ångest. 

Intervention 
Patienterna utförde 
uppgifter där de fick 
ha fysisk kontakt med 
djuren, t.ex. mjölka 
kor och rykta hästar. 
 
 
Syfte Stärka self-
efficacy, 
copingförmåga och 
livskvalitet. 

Strukturera 
behandlingsmiljön 
med aktiviteter som 
stärker klientens 
self-efficacy, 
copingförmåga och 
livskvalitet. 

Tidsperiod 
2 dagar i 
veckan under 
12 veckor. 
 
Professioner 
Patienterna 
rekryterades 
av hälso- och 
sjukvårdspers
onal. Arbetet 
leddes av 
lantbrukare. 

Interventionen ledde till 
ökad arbetsförmåga, 
förutom för patienter 
med affektiva syndrom. 
För patienter med 
affektiva syndrom var 
ökad arbetsförmåga 
korrelerat med minskad 
ångest och ökad self-
efficacy. 
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Författare Cameron, 
Walker, Hart, Sadlo & 
Haslam. 
 
År 2012 
 
Titel Supporting 
workers with mental 
health problems to 
retain employment: 
Users' experiences of a 
UK job retention 
project. 
 
Land Storbritannien 

Att beskriva 
deltagarnas 
upplevelser av ett 
projekt som 
syftade till att 
stödja deltagarna 
att vara kvar i 
arbete. 

Design 
Kvalitativ 
 
Deltagare 14 
deltagare med 
psykisk ohälsa, 
t.ex. 
depression, 
bipolärt 
syndrom och 
schizoaffektiv 
störning.  
 

Intervention 
Stödjande samtal, 
problemlösning, 
utbildning i arbetsrätt, 
diskussioner med 
arbetsgivare om 
arbetsanpassningar, 
stödgrupper med 
temadiskussioner. 
 
Syfte Stärka 
deltagarnas 
uppfattning om egen 
förmåga och hjälpa 
dem att utforska sin 
arbetssituation 

Identifiera klientens 
styrkor i arbetet. 
 
Identifiera möjliga 
lösningar på problem 
och ev. 
arbetsanpassningar. 
 
Ge feedback om hur 
klientens arbetsmiljö 
bidrar till klientens 
nedsatta 
arbetsförmåga 
 
 

Tidsperiod 
Framgår inte.  
 
 
Professioner 
Projektet 
drevs av en 
ideell 
organisation. 
Yrkestitlar 
framgår ej. 

Projektet hjälpte 
deltagarna att 
omformulera sin 
situation, och minska 
skam och skuld. Detta 
gjorde att potentiella 
anpassningar i 
arbetsmiljön kunde 
identifieras. 10 var kvar i 
arbete, antingen det 
dåvarande eller ett nytt. 

Författare 
Gunnarsson& 
Björklund. 
 
År 2013 
 
Titel Sustainable 
enhancement in clients 
who perceive the tree 
theme method as a 
positive intervention in 
psychosocial 
occupational therapy. 
 

Undersöka om 
effekter av The 
Tree Theme 
Method kvarstod 
3 år efter 
interventionens 
slut.   

Design 
Observationsst
udie. 
 
Deltagare 31 
deltagare med 
bl.a. affektiva 
störningar och 
ångeststörning
ar. 
Öppenvårdspat
ienter. 

Intervention 
Klienten instrueras att 
måla träd som 
symboliserar olika 
perioder i klientens 
liv. Under hela 
interventionen ger 
arbetsterapeuten stöd 
att finna strategier för 
att hantera vardagen. 
 
Syfte 
Klargöra hur klientens 
förmågor och 

Bekräfta klienten 
genom att låta den 
uttrycka sig genom 
sin målning och 
livsberättelse. 
 
Ge feedback om hur 
klientens målningar 
och berättelser kan 
tolkas. 
 
Identifiera strategier 
för att öka chanserna 
att klara vardagens 

Tidsperiod 
Fem 
sessioner 
under fem 
veckor. 
 
 
Professioner 
Arbetsterape
ut. 

Förbättringarna i 
symtom, egenkontroll 
och tillfredsställelse med 
dagliga aktiviteter 
kvarstod. Ytterligare 
förbättringar i KASAM 
och COPM hade skett 
efter interventionen. 



!

!

Land 
Sverige 

begränsningar 
påverkar klienten i 
vardagen. 

aktiviteter. 
 

Författare Gunnarsson, 
Jansson, Petersson & 
Eklund 
 
År 2011 
 
Titel 
Occupational therapists' 
perception of the tree 
theme method as an 
intervention in 
psychosocial 
occupational therapy. 
 
Land 
Sverige 

Att undersöka 
arbetsterapeuterna
s upplevelser av 
att använda TTM. 

Design 
Kvalitativ  
 
Deltagare 
9 
arbetsterapeute
r som tidigare 
deltagit i en 
studie om 
interventionen. 

Intervention 
Klienten instrueras att 
måla träd som 
symboliserar olika 
perioder i klientens 
liv. Under hela 
interventionen ger 
arbetsterapeuten stöd 
att finna strategier för 
att hantera vardagen. 
 
Syfte 
Klargöra hur klientens 
förmågor och 
begränsningar 
påverkar klienten i 
vardagen. 

Bekräfta klienten 
genom att låta den 
uttrycka sig genom 
sin målning och 
livsberättelse. 
 
Ge feedback om hur 
klientens målningar 
och berättelser kan 
tolkas. 
 
Identifiera strategier 
för att öka chanserna 
att klara vardagens 
aktiviteter. 
 

Tidsperiod 
Fem 
sessioner 
under fem 
veckor. 
 
 
Professioner 
Arbetsterape
ut 

Terapeuterna ansåg att 
TTM var bra för att 
skapa självreflektion. 
Klienten behövde ha 
symboliseringsförmåga 
och motivation att delta. 
TTM ställde krav på 
expertkunskap och 
erfarenhet. Den 
terapeutiska relationen 
var viktig. 

Författare Gunnarsson, 
Peterson, Leufstadius, 
Jansson &  
Eklund 
År 2010 
 
Titel Client perceptions 
of the tree theme 
method: A structured 
intervention based on 
storytelling and creative 
activities 

Att undersöka 
klienternas 
upplevelser av 
The Tree Theme 
Method och 
relationen till 
arbetsterapeuten. 

Design 
Kvalitativ  
 
Deltagare 
20 patienter 
inom 
psykiatrisk 
öppenvård 
med t.ex. 
depression, 
ångestsyndrom
, 

Intervention 
Klienten instrueras att 
måla träd som 
symboliserar olika 
perioder i klientens 
liv. Under hela 
interventionen ger 
arbetsterapeuten stöd 
att finna strategier för 
att hantera vardagen. 
 
Syfte  

Bekräfta klienten 
genom att låta den 
uttrycka sig genom 
sin målning och 
livsberättelse. 
 
Ge feedback om hur 
klientens målningar 
och berättelser kan 
tolkas. 
 
Identifiera strategier 

Tidsperiod 
Fem 
sessioner 
under fem 
veckor. 
 
 
Professioner
Arbetsterape
ut. 

TTM gav nya perspektiv 
på självbild, relationer 
och vardagsliv, och 
hjälpte dem att 
rekonstruera sin 
livsberättelse.  
Interaktionen med 
terapeuten var viktig i 
skapandet av  
livsberättelsen. 
Terapeutens attityd var 
viktig för den 
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Land Sverige 

personlighetsst
örningar, 
ätstörning. 

Klargöra hur klientens 
förmågor och 
begränsningar 
påverkar klienten i 
vardagen. 

för att öka chanserna 
att klara vardagens 
aktiviteter. 
 

terapeutiska relationen. 

Författare Hees, De 
Vries, Koeter & 
Schene.  
 
År 2013 
 
Titel Adjuvant 
occupational therapy 
improves long-term 
depression recovery and 
return-to-work in good 
health in sick-listed 
employees with major 
depression: Results of a 
randomised controlled 
trial. 
 
Land Nederländerna 

Utvärdera 
effekten av 
arbetsterapi 
integrerarat med 
traditionell 
behandling vid 
arbetsrelaterad 
depression. 
 

Design 
Randomiserad 
kontrollerad 
studie.  
 
Deltagare 117 
deltagare som 
var sjukskrivna 
för 
arbetsrelaterad 
depression.  
 

Intervention  
Utredningsfas: 
Utforska 
arbetssituation och 
copingmönster. 
 
Interventionsfas: 
Gruppdiskussioner om 
faktorer som påverkar 
arbetsprestation. 
Dessa låg till grund 
för deltagarnas plan 
för arbetsåtergång. 
Rollspel inför möte 
med arbetsgivare. 
Individuella samtal 
om coping i arbetet. 
Möte med 
arbetsgivare. 
 
Upppföljningsfas: Ett 
uppföljngssamtal 4-6 
veckor för att 
diskutera eventuella 
problem i 
arbetsåtergången. 
 

Ge feedback på 
klientens 
copingmönster. 
 
Strukturera 
upptrappning av 
arbete. 
 
Coacha klienten att 
utveckla 
kommunikationsfärd
igheter genom 
rollspel inför möte 
med arbetsgivare. 
 
 
Ge feedback om 
framsteg. Även låta 
andra deltagare ge 
feedback. 

Tidsperiod 
18 sessioner 
 
 
 
Professioner
Arbetsterape
uter, 
psykiatriker 
samt kontakt 
med 
företagshälso
vård. 

Interventionen hade 
ingen effekt på 
arbetsdeltagande. Den 
gav dock större 
förbättring i depression 
och symtom för mental 
hälsa än vanlig vård. På 
lång sikt gav 
interventionen större 
symtomförbättring och 
större sannolikhet till full 
återgång i arbete utan 
kvarvarande symtom 
eller 
funktionsnedsättning. 
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Syfte Öka 
copingförmåga vid 
arbetsrelaterad stress. 

Författare Horghagen,  
Fostvedt & Alsaker.  
 
År 2014 
 
Titel Craft activities in 
groups at meeting 
places: Supporting 
mental health users' 
everyday occupations. 
 
Land 
Norge 

Att undersöka hur 
deltagande i en 
hantverksgrupp 
påverkade hur 
deltagarna klarade 
av sina dagliga 
aktiviteter. 

Design 
Etnografisk 
 
 
Deltagare 12 
deltagare, som 
regelbundet 
deltog i 
gruppen och 
med problem 
relaterat till 
t.ex. ångest, 
depression.  
 

Intervention 
Interventionen tog 
plats på ett dagcenter. 
Olika 
hantverksaktiviteter i 
grupp erbjöds. 
 
Syfte 
Minska isolering och 
erbjud daglig aktivitet.  

Ge råd angående 
material och hur 
klienten kan 
färdigställa 
produkten. 
 
Uppmuntra klienten 
att slutföra en 
aktivitet. 

Tidsperiod 
Det framgår 
att några av 
deltagarna 
hade deltagit 
i gruppen i 
flera år. 
 
Professioner
Arbetsterape
ut eller 
aktiverare 
ledde 
grupperna. 

Att delta i 
hantverksgruppen 
skapade rutiner och 
stabilitet, utvecklade 
färdigheter och förmågor, 
samt främjade socialt 
stöd. 

Författare Lambert, 
Harvey, & Poland. 
 
År 2007 
 
Titel A pragmatic, 
unblinded randomised 
controlled trial 
comparing an 
occupational therapy-
led lifestyle approach 
and routine GP care for 
panic disorder treatment 
in primary care. 
 

Att jämföra 
effektiviteten hos 
en 
arbetsterapeutisk 
livsstilsinterventi
on med vanlig 
vård för patienter 
med 
panikångestsyndr
om. 

Design 
Pragmatisk, 
oblindad 
randomiserad. 
 
Deltagare 117 
deltagare med 
panikångestsyn
drom med eller 
utan agorafobi.  
 
Endast 67 
deltagare var 
kvar till sista 
uppföljning. 

Intervention 
Interventionen skedde 
i 4 faser: 1) 
Deltagarna förde 
dagbok över livsstil 
och mående. 2) 
Utbildning om 
samband mellan 
livsstil och ångest 3) 
Klient och terapeut 
kom överens om 
livsstilsförändringar. 
4) Genomför och följa 
upp livsstilsförändring 
och mående. 

Ge feedback om hur 
klientens livsstil och 
mående relaterar till 
varandra. 
 
Förhandla om 
livsstilsförändringar. 

Tidsperiod 4 
månader. 
 
Professioner
Arbetsterape
ut 

Livsstilsgruppen hade 
mindre ångest än 
kontrollgruppen efter 20 
veckor. Skillnaden var 
inte signifikant vid 10 
månader.  
 
Livsstilsgruppen hade 
även färre symtom på 
ångest och depression vid 
20 veckor. Inga andra 
signifikanta skillnader 
fanns. 
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Land England  
Syfte Stödja 
hälsosamma anor. 

Författare Lambert, 
Lorgelly, Harvey & 
Poland. 
 
År 2010 
 
Titel Cost-effectiveness 
analysis of an 
occupational therapy-
led lifestyle approach 
and routine general 
practitioner’s care for 
panic disorder 
 
Land England 

Att jämföra 
kostnadseffektivit
eten hos en 
arbetsterapeutisk 
livsstilsinterventi
on med 
rutinbehandling 
av allmänläkare 
vid 
panikångestsyndr
om 

Design 
Randomiserad 
kontrollerad 
studie med 
ekonomisk 
utvärdering.  
 
Deltagare 
67 deltagare 
med 
panikångestsyn
drom ed eller 
utan agorafobi. 

Intervention 
Interventionen skedde 
i 4 faser: 1) 
Deltagarna förde 
dagbok över livsstil 
och mående. 2) 
Utbildning om 
samband mellan 
livsstil och ångest 3) 
Klient och terapeut 
kom överens om 
livsstilsförändringar. 
4) Genomför och följa 
upp livsstilsförändring 
och mående. 
 
Syfte Stödja 
hälsosamma anor. 

Ge feedback om hur 
klientens livsstil och 
mående relaterar till 
varandra. 
 
Förhandla om 
livsstilsförändringar. 

Tidsperiod 4 
månader. 
 
Professioner
Arbetsterape
ut 

Interventionen var dyrare 
än vanlig vård. Den gav 
en signifikant minskning 
i ångest vid 5 månader 
men inte vid 10 månader. 
Kostandseffektivitetsanal
ysen visade att 
interventionen är 
kostnadseffektiv vid 5 
och 10 månader. 

Författare Mullen, B., 
Champagne, 
Krishnamurty, Dickson 
& Gao. 
 
År 2008 
 
Titel Exploring the 
safety and therapeutic 
effects of deep pressure 
stimulation, using a 

Att undersöka ett 
tyngdtäckes 
säkerhet och 
effektivitet. 

Design 
Randomiserad 
kontrollerad 
studie med 
crossoverdesig
n.  
 
Deltagare 32 
friska 
försökspersone
r 

Intervention 
Tyngdtäcke. 
 
Syfte Hantera och 
minska 
ångestsymtom. 
 

Förekom inte. Tidsperiod 5 
minuters 
testperioder. 
 
 
Professioner
Framgår inte. 

Täcket var säkert. 
Elektrodermala 
mätvärden indikerade 
lägre ångest. Deltagarna 
rapporterade lägre ångest 
efter användning.  
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weighted blanket. 
 
Land USA 
Författare Murray, 
Michalak, Axler, 
Yaxley, Hayashi, 
Westrin, et al.  
 
År 2010 
 
Titel Relief of chronic 
or resistant depression 
(re-ChORD): A 
pragmatic, randomized, 
open-treatment trial of 
an integrative program 
intervention for chronic 
depression. 
 
Land Kanada 

Att jämföra 
användbarheten 
hos en integrerad 
intervention med 
traditionell 
behandling vid 
kronisk 
depression. 

Design 
Pragmatisk 
randomiserad 
studie.  
 
 
Deltagare 64 
deltagare med 
kronisk 
depression.  
 
Deltagarna 
hade måttlig-
svår 
depression. 
 

Intervention 
Arbetsterapin skedde i 
grupp. Occupational 
Performance Model 
och COPM användes 
för att prioritera 
problemområden, 
identifiera styrkor, 
resurser och hinder, 
diskutera 
målsättningar och 
samverkan med 
arbetsgivare. 
 
Syfte 
Öka förståelsen för 
relation mellan 
mående och aktivitet 
och ge deltagarna 
strategier för att 
hantera dagliga 
aktiviteter. 
 

Bekräfta klientens 
upplevelser av 
dagliga aktiviteter 
genom att använda 
COPM för att 
identifiera och 
prioritera problem.  
 
Använda COPM för 
att identifiera 
styrkor, resurser och 
hinder. 
 
Ge feedback utifrån 
bedömning av 
klientens styrkor, 
resurser och hinder. 

Tidsperiod 4 
månader. 
 
Professioner
Arbetsterape
ut, psykolog, 
psykiatriker 

Fler i 
interventionsgruppen var 
symtomfria vid 4 
månader än 
kontrollgruppen. Fler 
nådde även en 50 % 
symtomförbättring. Inga 
signifikanta skillnader i 
självskattad depression 
och psykiatriska symtom. 

Författare Novak, 
Clarke, Scanlan, 
McCaul & MacDonald. 
 
År 2012 
 

Att undersöka 
effekterna av ett 
sinnesrum på en 
sluten psykiatrisk 
akutavdelning på 
lidande, beteende, 

Design 
Observationsst
udie.  
 
 
Deltagare 75 

Intervention Ett 
sinnesrum infördes på 
avdelningen. Rummet 
innehöll t.ex. 
tyngdtäcke, gungstol, 
lugnande musik, 

Ge råd om hur 
klienten kan använda 
sensoriska strategier 
och hjälpmedel för 
att minska sin ångest 
och hantera 

Tidsperiod 
framgår inte 
 
Professioner 
Arbetsterape
ut, 

Användning av rummet 
ledde till mindre lidande 
och störande beteenden. 
Isoleringsåtgärder och 
aggression minskades ej. 
Tyngdtäcke var det 
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Titel Pilot study of a 
sensory room in an 
acute inpatient 
psychiatric unit. 
 
Land Australien 

och 
isoleringsåtgärder
. Man ville även 
undersöka vilka 
föremål i rummet 
som var mest 
effektiva. 

patienter på en 
psykiatrisk 
akutavdelning. 
8 % hade 
depression. 
Övriga 
diagnoser var 
t.ex. 
schizofreni, 
bipolärt 
syndrom. 

böcker och en 
balansboll. 
 
Personal och patienter 
utbildades om rummet 
och uppmanades att 
använda det vid ökad 
ångest eller agitation. 
 
Syfte Hantera och 
minska psykiska 
symtom som ångest 
och aggression. 

stressfyllda 
situationer. 
 

sjukskötersko
r, annan 
hälso- och 
sjukvårdspers
onal 

föremål som var mest 
effektivt. 

Författare Nygren, 
Markström, Svensson, 
Hansson & Sandlund.  
 
År 2011 
 
Titel Individual 
placement and support - 
a model to get 
employed for people 
with mental illness - the 
first swedish report of 
outcomes. 
 
Land Sverige 

Att undersöka de 
arbetsrelaterade 
och icke- 
arbetsrelaterade 
resultaten av 
Individual 
Placement and 
Support, samt 
relationen mellan 
dem. 

Design 
Longitudinell 
observationsst
udie.  
 
Deltagare 60 
deltagare med 
psykisk ohälsa. 
Majoriteten 
med 
diagnoserna 
depression 
eller GAD. 

Intervention  
Jobbsökande inleds 
tidigt. Klienten får 
stöd av en coach på 
arbetsplatsen. 
Färdigheter som är 
nödvändiga för arbetet 
tränas på plats. 
 
Syfte Utveckla och 
stärka färdigheter i 
arbetet. 

Coacha klienten på 
arbetsplatsen genom 
att t.ex. instruera 
eller visa olika 
färdigheter som 
krävs för arbetet. 

Tidsperiod 1 
år 
 
Professioner 
Coacher. 

Vid något tillfälle under 
mätperioden var 25 % i 
arbete, 14 % i utbildning 
och 72 % i praktik. 
 
Deltagare i praktik visade 
förbättringar i global 
funktion och psykiatriska 
symtom. 

Författare Pépin, 
Guérette, Lefebvre & 
Jacques. 
 

Att dokumentera 
erfarenheterna av 
att implementera 
Remotivationspro

Design 
Kvalitativ 
 
 

Intervention 
Remotivationsprocess
en riktar sig till 
personer med 

Bekräfta klientens 
upplevelse genom 
kontinuerliga 
bedömningar av 

Tidsperiod 
Framgår ej. 
Datainsamlin
gen skedde 

Terapeuterna blev mer 
medvetna om små 
förbättringar hos 
klienterna, t.ex. i deras 
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År 2008 
 
Titel Canadian 
therapists' experiences 
while implementing the 
model of human 
occupation 
remotivation process. 
 
Land Kanada 

cessen i arbetet 
med patienter 
med depression. 

Deltagare 
Fyra 
arbetsterapeute
r (författarna 
till studien). 

begränsat viljesystem. 
Klienternas 
motivation bedöms 
regelbundet och 
aktiviteter anpassas 
därefter. 
Syfte 
Öka motivation till 
aktivitet. 
 

klientens motivation. 
 
Strukturera klientens 
aktivitetsengageman
g, t.ex. genom att 
erbjuda ett fåtal 
aktiviteter som 
klienten får välja 
mellan.  
 
Ge feedback om hur 
klientens 
funktionsförmåga 
förbättras under 
processens gång. 

under 2 år. 
 
 
Professioner 
Arbetsterape
ut 

förmåga att fatta beslut. 
De upplevde metoden 
som klientcentrerad. 

Författare Schene, 
Koeter, Kikkert, 
Swinkels & McCrone.  
 
År 2007 
 
Titel Adjuvant 
occupational therapy 
for work-related major 
depression works: 
Randomized trial 
including economic 
evaluation 
 
Land 
Nederländerna 

Undersöka 
effektiviteten och 
kostnadseffektivit
eten av 
arbetsterapi 
utöver vanlig vård 
vid 
arbetsrelaterad 
depression. 

Design 
Randomiserad 
kontrollerad 
studie. 
 
Deltagare 62 
deltagare med 
arbetsrelaterad 
depression. 

Intervention 
Temadiskussioner i 
grupp. Individuella 
sessioner fokuserade 
på specifika problem 
på arbetet och 
relationen mellan 
arbete och depression. 
Planera och följa upp 
återgång i arbete.  
 
Syfte 
Stödja utvecklandet av 
mer effektiva 
copingtekniker i 
arbetet. 

Ge feedback på 
klientens copingstil. 
 
Strukturera 
upptrappning av 
arbete. 
 
Coacha klienten att 
utveckla färdigheter 
för att hantera 
arbetsrelaterade 
problem. 
 
Ge feedback om 
framsteg. 

Tidsperiod 1 
år 
 
Professioner
Arbetsterape
ut, 
psykiatriker, 
läkare från 
företagshälso
vården 

Arbetsterapin ledde inte 
till snabbare 
tillfrisknande. 
Arbetsterapi gav 
snabbare återgång i 
arbete och ledde inte till 
ökad arbetsstress. 
 
Arbetsterapin var mer 
kostnadseffektiv än 
vanlig vård. 
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Författare Wright-
Berryman, Salyers, 
O’Halloran, Kemp, 
Mueser & Diazoni.  
 
År 2013 
 
Titel: Consumer and 
provider responses to a 
computerized version of 
the illness management 
and recovery program 
 
Land Kanada 
 

Att undersöka hur 
användare och 
hälso- och 
sjukvårdspersonal
en upplevde en 
datoriserad 
version av 
interventionen 
Illness 
Management and 
Recovery 
Program. 

Design 
Kvalitativ 
 
Deltagare 12 
användare och 
6 yrkesutövare. 
Av användarna 
hade hälften 
schizofreni och 
hälften 
depression. 

Intervention 
Patientutbildning, 
beteendemodifierande 
tekniker och inlärning 
av strategier för att 
hantera sin sjukdom. 
 
Syfte 
Öka klientens kunskap 
om sin sjukdom och 
utveckla strategier för 
att hantera och 
förebygga symtom. 
 
 

Ge feedback om 
strategier klienten 
kan använda för att 
hantera sin sjukdom. 

Tidsperiod 1 
session i 
veckan under 
8 veckor. 
 
 
 
Professioner
Yrkestitlar 
framgår ej. 

Majoriteten upplevde den 
datoriserade versionen 
som utvecklande och 
användarvänlig.  
 
Deltagarna föreslog flera 
förbättringar, t.ex. att ge 
klienterna tillgång till 
materialet mellan 
sessionerna. 
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