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Uppmärksamhet
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Delad upp-

märksamhet

Alternerande

uppmärksamhet

Selektiv uppmärksamhet

Bibehållen uppmärksamhet

Fokuserad uppmärksamhet

Vakenhet och alerthet

Chahal, Barker-Collo & Feigin 2011;

Meehan & Bressler 2012; Peterson & 

Posner 2012; Sohlberg & Turkstra 2011. 



Bakgrund läkning och rehab
- vad göra sedan

 Återhämtning/läkning
 Naturalförlopp                                                                      

(Hochstenbach, den Otter & Mulder 2003; Barker-Collo et al 2010)

 Träning/rehabilitering
(Cicerone et al 2011; Turner-Stokes et al 2008)

 Behandlingsresultat

 Kunskapsluckor
 Patienter (diagnos, funktionsnivå)

 Behandlingsformer och intensitet

 När i tiden
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Uppmärksamhetsträning efter ABI, 

tidigt skede

 Positiv behandlingseffekt      (Sturm & Wilmes 1991, Barker-Collo 2009)

 Förbättring av högre kognitiva funktioner noteras hos både 

kontroller och experiment                   (Novack, 1996; Ponsford and Kinsella,1988)

 Stort behov för tillförlitlig och noggrann utvärdering av träningseffekt 

(Cicerone, 2000)

 Hur mäta klinisk förbättring?



APT-studien DS/HS SV/ÖV

Syfte

Utvärdering av effekten av uppmärksamhetsträning med 

Attention Process Training (APT) på funktions-, aktivitets-

och delaktighetsnivå på patienter med förvärvad 

hjärnskada i yrkesför ålder i tidigt respektive sent skede 

efter insjuknande/skadetillfälle.



Interventioner
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Attention 

Process

Training; 

APT

Activity based

attention 

training; 

ABAT



Attention Process Training; APT

Meta-
kognitiva 
strategier

Generalisering

Intensitet

Repetition

Hierarkiskt
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APT II:

Lätta

APT I: 
Medelsvåra/lätta

Indikationstest – start och 

träningsnivå

Sohlberg & Mateer, 1987; 

Sohlberg, McLaughlin, et al 2000.



Activity based attention training; ABAT

Training tasks for attention training in activities   

Cook/bake Participate in a meeting Read/listen to books 

Vacuum-clean Prepare a presentation Cross-words 

Pay bills Take notes during a lecture Socialize in a cafeteria 

Grocery shopping Commute Handwork e. g. carpentry 
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Målområde: optimera utförande (Raskin, 2011)

Specifika aktiviteter (Kielhofner, 2008)



Frågeställning i bortfallsanalysen

 Hur väl representerar 

deltagarna i vår studie den 

generella patientgruppen? 
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 Hur påverkas patientrekryteringen i behandlingsstudier 

av strikta inklusions- och exklusionskriterier? 



Studie I: syfte

 Hur väl representerar 

deltagarna i vår studie den 

generella patientgruppen? 
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 Hur påverkas patientrekryteringen i behandlingsstudier 

av strikta inklusions- och exklusionskriterier? 



Studie I: resultat

 10 %

 Diagnos

 Glascow Coma Scale

 Relation

 Utbildning
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Studie II: syfte

 Användbarhet av tidsserieanalys 

med statistisk processkontroll 

(SPC), i tidig kognitiv rehabilitering 

efter hjärnskada
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Studie II: deltagare och metod
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Deltagare:

 Stroke/TBI

 ˂4 månader

 ABAT

Metod:

 Genomförbarhetsstudie

 Statistisk processkontroll

 PASAT 

1. One point >3 SD or more from centerline 

2. Eight consecutive points on the same side of the centerline 

Table 5. Primary and supplementary rules for statistical control 

applicable for Study II and Study III.

3. Seven or more consecutive points exhibiting an increasing or 

decreasing trend

4. Six-to-seven or more consecutive points move up or down 

bisecting the centerline

5. Two of three consecutive points fall >2 SD from the centerline, 

on the same side

6. Four of five consecutive points fall >1 SD from the centerline, 

on the same side

UCL=41,093

LCL=5,157

CEN=23,125

0
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Benneyan, Lloyd & Plsek 2003; Callahan & 

Barisa 2005; Polit & Chaboyer 2012.



Studie II: resultat
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Individuella processer

Gruppnivå



Studie III: syfte

 Vad är effekten på funktionsnivå av 

tidigt insatt uppmärksamhetsträning 

med APT?

15

Ej publicerad artikel

- resultat från presentationen 

har tagits bort



Studie III: resultat, gruppnivå
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Studie III: resultat, individnivå
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Studie IV: syfte

 Hantering av 

uppmärksamhetsnedsättning 

i vardagen 2-4 år efter 

förvärvad hjärnskada och 

APT - utforska patientens 

perspektiv

18



Studie IV: resultat
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Huvudkategori: AWARENESS (S4)

”Det känns komplicerat, att inte vara 

självständig som förr. Nu är det så att jag 

hittar ju väldigt många lösningar men ofta 

är lösningen att jag INTE gör någonting, att 

jag förstår att det inte fungerar.”
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insikt

accep

tans

själv-

bild



Huvudkategori: APPLIED KNOWLEDGE  (S4)

”Jag lärde mig att spänna hjärnan. Jag har mer koll på 

när jag missar saker, när jag inte hänger med…fast det 

är mer som information, inte nedslående. Det triggar 

tävlingsmänniskan i mig. Jag är min egen co-terapeut. 

Jag jobbar egentligen hela tiden med det. Ständig åter-

koppling på hur jag löser något, hur det kan göras 

bättre, vad kan jag träna mer på?”
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perspektiv

Greppa

begräns-

ningar

Själv-

träning



Huvudkategori: CHOICE of STRATEGY   (S4)

”Jag prövar massor av olika 

strategier så att jag har något 

att välja bland när jag väl 

behöver och slipper tänka ut en 

lämplig strategi på plats.”

VAL AV 
STRATEGI

Förutsäg
barhet

Trygg

het

Stöd

Vad
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Dynamisk modell för hantering av 

uppmärksamhetsnedsättning  



Sammanfattning

 SPC är känsligt för förändringar i utförande i tidigt skede efter 

förvärvad hjärnskada

 SPC medgav detaljerad insyn i processutvecklingen med 

information i realtid

 Tre förändringsprofiler

 APT är gynnsamt för uppmärksamhetsträning i tidigt skede
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Betydelse för vården

 Rehabilitering får en tydligare utformning i tidigt skede efter 
förvärvad hjärnskada. 

 Riktad rehabilitering sätts in där den ger som mest effekt (tidigt 
eller sent skede)

 Rehabiliteringsåtgärder utgår från identifierade strategier som 
har bäring i patients egna förutsättningar



Vad ligger framför oss?

 Prediktionsanalys utifrån förbättringsprofilerna

 Effekt av APT på andra funktionsområden

 Hantering av uppmärksamhetsnedsättning efter ABAT

 Strukturell påverkan av APT (fMRI)

 När i tiden?

26



TACK!


