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Vad avgör främst 
rehabiliteringspotential vid kognitiv 

nedsättning?

§Svårighet och typ av nedsättning.
(ACRM cognitive manual )

§Brist på medvetenhet och förståelse för vilka konsekvenser en 
nedsättning (diagnos) kan ha på utförande av dagliga aktiviteter 
(Goverover 2007, Noe 2005) 

§Det är ett hinder för framgång i rehabilitering och återgång till 
arbete varför interventioner behöver vara designade utifrån 
denna kunskap. 
(Goverover 2007, Prigatano 1999, Fischer 2004, Port 2002).



Vad behöver man för underlag 
för att välja intervention?
v Veta hur insikt/medvetenhet ser ut.

v Veta hur den kognitiva nedsättningen påverkar utförande.
◦ Vilken typ av kognitiv nedsättning som finns.
◦ Grad av nedsättning
◦ Prognos för sjukdom eller skada som orsakar nedsättningen.

v Veta personens förmåga till inlärning



Rutin för bedömning vid kognitiv nedsättning

Figur 7.1 Dynamisk bedömning
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Skattning som stöd för 
bedömning av medvetenhet

• Be patienten skatta a) hur det kommer att gå och b) sitt behov av hjälp 
inför genomförande av aktiviteten

• Låt patienten göra en ny skattning efter genomförande.

• Reflektera med patienten kring resultatet och eventuella skillnader 
mellan första och andra skattning samt i förhållande till din bedömning.



Vad tittar vi på i vår observation som grund 
för bedömningen av medvetenhet?

Observation i aktivitet ex förflyttning, hushåll

• Aspekter som observeras:
• Vad händer vid fel, uppfattar patienten prolem? 
• Försöker patienten att justera? 
• Ber personen om hjälp eller stöd?
• Hjälper frågor? Ändrar patienten något, tar till sig 

frågan?
• Lär man sig av tidigare?
• Håller patienten kvar vad som hänt, kan man prata 

om det efteråt?
• Stämmer patientens beskrivning med vad vi vet?



Hur drar vi gränsen där en person 
har medvetenhet eller ej?

Intellektuell medvetenhet

Aktuell 
medvetenhet

Föregripande 
medvetenhet

Märker problem och konstaterar att det 
hänger ihop med nedsättning men först 
när det hänt. Behöver använda generell 
strategi som alltid används.

Kan inför en situation tänka ut vad som 
kan bli problem och ha en idé om hur 
man kan kompensera. Här kan tips och 
råd vara till nytta

Ser inte problemen när de 
uppstår och kan/vill därför inte 
kompensera själva. Behov av 
yttre hjälp.

Crosson 1989

JA

NEJ

INSIKT



Hjärnans funktion

Uppmärksamhet:  Hålla 
koncentrationen över tid. Kunna 
hålla bort störningar och göra 
flera saker samtidigt. Neglekt

Visuell bearbetning: Spatial 
bearbetning, vrida, bedöma 
avstånd, placera och urskilja, 
uppfatta

Minne: Lära in, lagra och ta fram 
ut lager. Prospektivt minne –
komma ihåg att göra. 
Arbetsminne – ha kvar i minne 
medan man ska göra något.

Informationsbearbetning: Dra 
slutsatser, göra logiska 
resonemang och agera. Tempo i 
bearbetning, hinna med.

Exekutiv funktion: Ha en plan 
för det som ska göras. Det ska 
inte ske slumpmässigt vad, hur 
och när man gör något.

Malia Strukturen



Dynamisk bedömning för att undersöka 
inlärningspotential

vGenom att interagera med patienten under bedömning 
undersöker man om man genom stöd kan förbättra 
aktivitetsutförandet.

vInteraktionen sker genom att man då problem uppstår 
ger ledtråd. Startar med generell och går mot mer 
specifika.

vMan kan även förändra i aktivitet eller omgivning för att 
se om problemen blir mindre.





Slutsatser av bedömning

§ Damen saknar medvetenhet om sina nedsättningar.

§ Hon drar inte nytta av ledtrådar.

§ Stora problem med informationsbearbetning.   
Säkerhetsrisk.

§ Behov av annan person som kompensation för 
nedsättning.

§Rehabiliteringspotentialen är låg.

Resultat av bedömning

Möjligheter till rehabilitering



A dynamic interactional model of
cognition

Individ
•Strukturell kapacitet
•Metakognition
•Processtrategier
•Individens egenskaper

Aktivitet
•Antal saker
•Komplexitet
•Förtrogenhet
•Rörelse
•Uppställning

Miljö
•Varierande
•Förtrogen
•Fysisk
•Social interaktion
•Kulturell



Hur kan vi förbättra 
aktivitetsutförande?

§ Träna upp funktion

§ Repetitivt träna in aktivitet

§ Välja lämplig metod för kompensation. Ta fram och träna in.

Medveten, mild/moderat skada, inlärningspotential
§ Strategi att använda i många olika situationer
§ Teknik, hjälpmedel eller egen anpassning

Låg medvetenhet, svår skada, svarar inte på ledtrådar
§ Anpassning av aktivitet eller miljö
§ Annan person: sköter hjälpmedel, gör anpassning eller ger stöd på rätt sätt.



Beslutsträd för intervention

Är personen medveten om 
nedsättningar?

Kan personen använda 
externa strategier eller 
hjälpmedel?

Erbjud insatser för att öka medvetenhet om 
nedsättningar.

Vilken grad av nedsättning har 
personen?

Använd en uppgiftsspecifik infallsvinkel;  och    
t ex errorless learning som pedagogisk metod

Använd hjälpmedel, teknik och anpassningar. 
Behov av assistans.

Mild/Moderat Svår 

Använda externa strategier, hjälpmedel och 
anpassningar som personen sedan ska använda 
självständigt

Använd interna strategier som 
efter inlärning kan användas 
oberoende.

Ja Nej

Ja
Nej

Använd båda 
vid behov

Använd båda vid behov

1)

2)

3)

Modifierat och översatt från ACRM cognitive rehabilitation manual 
http://acrm.org/publications/cognitive-rehab-manual/ 2017-03-28



Minne beslutsträd för 
behandlingsplanering  ACRM

Är patienten medveten 
om nedsättningar?

Kan patienten använda almanacka 
eller tekniska hjälpmedel med 
assistans?

Använd insiktshöjande 
tekniker för att öka 
medvetenheten

Vilken grad av 
nedsättning finns?

SvårMild / Moderat

Använd uppgiftsspecifik träning. Träning av 
specifik aktivitet där målet är att klara 
aktiviteten.

Metod: errorless learning, spaced retreival, 
chaining

Fortsätt att 
använda 
externa 
strategier

Använd internaliserade 
strategier om det går.

Metod: Association, 
Organisation o fördjupning
ex: 1:a bokstav, gruppering, 
PQRST, humor, berättelser

JA NEJ

JA NEJ

Orienteringsbok
Minnesdagbok
Hjälpmedel (telefon, 
alarm mm)

Använd enbart 
externa strategier 
(anpassning).

Metod: Erbjud 
ledtrådar, cueing
och assistans.

Errorless learning
Spaced retreival
Chaining

Förbättring

errorless learning

Orienteringsbok
Minnesdagbok
Hjälpmedel (telefon, 
alarm mm)

Använd internaliserade 
strategier om det går.

Fortsätt att 
använda 
externa 
strategier



Evidensbaserade metoder 
utifrån ACRM
Insiktshöjande åtgärder

Orienteringsbok, minnesdagbok, minneshjälpmedel 

Visual scanning, light house training, limb activation

APT attention Process training

TPM time pressure management

GIST reasoning training

Problemlösningsstrategier

Metakognitiva strategier

GMT goal management training mm

Goal-plan-do review

Medvetenhet

Minne

Neglekt

Uppmärksamhet

Informationsbearbetning

Exekutiv funktion



Implementeringsmodell av Graham et al. 2006 anpassad av Ann Björkdahl 

Cochrane
ACRM
INCOG

Identifiera nuläge och 
behov

Anpassa till lokal 
kontext. Översätta

Utforska hinder och 
olikheter

Välja, skräddarsy, 
implementera egen version

Reflektera kring förändringar 
ta beslut om fortsättning

Utvärdera resultat

Kontinuerlig 
värdering och 

anpassning

Knowledge to action process



Tack för visat intresse!

Vid frågor kan ni kontakta Ann Björkdahl
ann.bjorkdahl@vgregion.se


