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Test av mikrofonerna
Vid test av mikrofonerna lär 

sig deltagarna våra namn 

via Error-less learning, de 

får samtidigt blunda i ett 

balanstest och peka på var 

”Gabi” står… Men hon har 

bytt plats (trygg o lekfull 

stämning förhoppningsvis



Se det osynliga – gör det synligt

Teamarbete vid lätt till medelsvår kognitiv funktionsnedsättning 
efter förvärvad hjärnskada

2018-05-09

Gabriela Markovic, leg psykolog

Pär Lindholm, leg sjukgymnast

Hanna Persson, leg logoped 



A. Teoretisk referensram

B. Patientens väg genom och inom teamet

C. Multimodalt teamarbete: kognitiv träning

Agenda

4



KOGNI                   TION

Minne, Perception/språk, 
Uppmärksamhet

Informations-
bearbetning

Exekutiv 
funktion

Bild av Marika Möller



KOGNI                   TION

• Fokusera, hålla koncentrationen, inte störas

• Hålla tråden

• Förstå visuella intryck, form, förhållanden

• Förstå språk

• Orientera sig

• Komma ihåg, ha minnen att plocka fram

• Ordna logiskt

• Kunna sätta samman med minnen

• Dela upp i delar, se vilka som hör ihop

• Se helheten, dra slutsatser

• Foga ihop olika inryck och göra begripligt

• Ha idéer 

• Ta initiativ

• Starta upp

• Följa olika steg

• Avsluta

• Hålla tråden

• Utvärdera om man 

är på rätt väg

• Flexibel/alternativa 

lösningar

• Sätta realistiska mål

Bild av Marika Möller



Kognitiv rehabilitering

29 maj 20187

Cicerone et al, 2000

Cicerone et al, 2011



Kognitiv träning - behandlingsmetoder

Exekutiva

funktioner

Holistisk

rehabilitering

Problemlösning

och insikt

Visuospatiala

funktioner

Minne

Tal, språk och social

kommunikation

Uppmärksamhet

KOGNITION

EMOTION

BETEENDE



Syfte 
- teamarbete i kognitiv rehabilitering

• Stötta (själv)underhåll och generalisering av 

metakognitiva strategier/färdigheter

• Självträning och målformulering

• Tilltro till den egna förmågan

• Trygg ”lärmiljö”

2018-05-299

Ownsworth & Clare, 2006

Shimamura, 2000

Sohlberg & Turkstra, 2011 

Cicerone 2012

McKevitt et al, 2004

Skidmore et al, 2011

Bandura & Locke, 2003

Wilson, 2002

Petrella et al, 2005



Insikt
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Crosson et al, 1989

Toglia & Kirk, 2000

Fleming & Strong, 1995



Insikt
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Crosson et al, 1989

Toglia & Kirk, 2000

Fleming & Strong, 1995



Insikt
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Crosson et al, 1989

Toglia & Kirk, 2000

Fleming & Strong, 1995



Beslutsträd

(exekutiva funktioner)
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Viskleken

Interaktiv uppgift
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”Vid en punkt i föreläsningen 

kommer du att höra ordet 

SNUT. Då ställer du dig upp 

och ropar BUUUUU!” 

Det var meddelandet som 

viskades från hörnan i ena 

änden till sista person i 

salongen…



Generaliseringsprocessens 3 steg (ACRM)
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FÖLJSAMHET

Seeing is believing

Just Do It
Kunskap/

tillämpade verktyg

Återkoppling/

självreflektion

Strategianvändning - följsamhet
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– Planering tillsammans: teamet och patienten

– Lokaler

– Organisatoriska förutsättningar

Patientens väg genom och inom 
teamet
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Bedömningsschema
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Individuell rehabiliteringsplan (IRP)
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Gabi 



Vecko-
schema
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Interaktivt: Vid 

förklaringen kring 

Basal kropps-

kännedom i grupp, 

ledde Pär en 

stående sjunkövning 

under ljudet 

”Aaaaah”
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Lokalerna på Hjärnskaderehab Öppenvård, Danderyd (Stockholm)

Hanna berättade om den obetalde 

medlemmen i teamet…
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Ordning Trivsel/ro Kontor



– Teamkonferens en gång i veckan (rutinerna)

– Teamreflektion var fjärde vecka

– Kontaktperson

– Internutbildningar, hur vidareutveckla detta

– Teamgemensam bilkörningsbedömning och teambedömningsmall i 
journal

– Vad hände sedan? 4-månadersuppföljning

Stöd i teamarbete: organisation
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Metakognitiva strategier

Behandlingar:

– Utvecklingsgrupp Arbetsterapeut, logoped

– Attention Process Training (APT) En huvudbehandlare, teamet

– Tala i motvind Logoped, sjukgymnast

– Från ax till limpa: tågvärden Sjukgymnast, arbetsterapeut

Multimodalt teamarbete
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Interna strategier (illustratör Pär)
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PQRST



Externa strategier
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Länka framåt

Länka bakåt

+ +

--

”Errorless learning”



Topp 3 metakognitiva strategier
– våra favoriter!
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STOPP

TÄNK

HANDLA

Goal

Plan

Do

Review

Self talk

procedure



– Tränar exekutiva förmågor och social 

kommunikation i grupp.

– Förbättringar av dagvården.

– Patienterna leder mötet, skriver 

dagordning och protokoll, kommer med 

idéer, omsätter dem samt reflekterar över 

sin mötesinsats.

– Återkoppling vid reflektionen.

Personliga utmaningar under mötet:

– Ha blickkontakt med den jag pratar med

– Ge tydliga kommunikativa ledtrådar

– Vara uppmärksam vad deltagarna 

kommunicerar med gester, tonfall, mimik

– Sammanfatta för att undvika missförstånd

– Be om repetition om jag missar något

– Ta fler/färre kommunikativa initiativ

– Prata med stark röst

– Prova olika sätt att argumentera för min 

uppfattning

– Hålla den röda tråden

– Orka lyssna

– Hämma impulser

– Använda minnesstrategier såsom att anteckna

– Planera mina uppdrag i tid (dagordning och 

protokoll)

– Skaffa mig en förförståelse (läsa dagordning 

och protokoll)

Utvecklingsgrupp
(arbetsterapeut och logoped)
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Sekreterare:

– Kunde jag fokusera på både mötets innehåll och 

att skriva ner detta?

– Min feedback till de andra deltagarna. 

– Vad vill jag förbättra till nästa tillfälle?

Ordförande:

– Höll vi oss till dagordningen och kom alla till tals?

– Kunde jag driva mötet framåt och se till att beslut 

fattades om åtgärder? 

– Min feedback till de andra deltagarna. 

– Vad vill jag förbättra till nästa tillfälle?

Tidhållare: 

– Kunde jag fokusera på både mötets innehåll och 

klockan?

– Min feedback till de andra deltagarna. Tips!

– Vad vill jag förbättra till nästa tillfälle?

Rapportör: 

– Kunde jag översiktligt beskriva mötets innehåll?

– Min feedback till de andra deltagarna. Tips!

– Vad vill jag förbättra till nästa tillfälle?

Reflektion efter mötet 
(forts utvecklingsgrupp)
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Attention Process Training (APT)
(teamet)
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Funktionsträning

Kunskap

Generalisering

Hörnstenar i APT
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Diagnostiskt test – start och 
träningsnivå

Del 1 – för medelsvåra till lätta 
kognitiva funktionshinder

Del 2 – för lätta kognitiva 
funktionsnedsättningar

Del 3 – datoriserat för lätta till 
medelsvåra nedsättningar

Sohlberg & Mateer, 1987



Uppmärksamhet på flera sätt…
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Stackars Kalle 

tvingades öva 

på denna under 

föreläsningen…



– Lindrig afasi, dysartri, 

röststörning, talrädsla, kognitiv 

kommunikationsstörning

– Tal- och röstteknik och rollspel 

med logoped och sjukgymnast

– Gruppdynamik och gemensam 

reflektion som insiktshöjare

Exempel från patientutvärderingar:

– ”jag tycker att….”

– ”Intressant utvärdering!” 

– ”det här överraskade mig…”

”Tala i motvind”
(sjukgymnast och logoped)
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Tisdagar – på kammar’n

– Lämna över tonen (M-ljud). 

Tala med en röst (x 2 veckor)

– Bejaka vad den andra säger 

och lägg till något annat.

– Tala på tvärs parvis, beskriv ett 

föremål, en mening i taget.

– Tala med armar ämne: känslor 

jag får när jag kör bil

Fredagar – ute i verkligheten

– Tala ute (avstånd, runt hus, 

gång)

– Hitta rätt (två lag, mobilprat)

– Växla 20:a (alla stöttar och alla 

går varsin gång till affärer)

– Hitta Café Puls (alla stoppar 

personer på vägen)

– Möte i Mörby Centrum 

(utvärdera gruppen, ledarskap)

”Tala i motvind” -innehåll för 5 veckor
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– Synproblem (övre vänstra kvadrant), ansiktsigenkänning, 

mimik

– Balansproblem

– Långsamhet  mentalt och motoriskt för vänster hand

– Smärtproblem

– Osäkert uppträdande och osäkerhet

– Sämre lokalsinne och känsla för tid.

”Tågvärden” - individuell resa
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– Bedömning med COPM, särskilt 

fokus på arbetet, kontaktperson 

utses

– Skattning av krav i arbete samt 

arbetsbeskrivning

– Funktionsåterträning (syn, läsning 

(logoped), uppmärksamhet mm)

– ”Utprovning” och inlärning av 

kognitiva strategier

– Sjukgymnast: hinderbanor och 

fysisk kondition (gångtid)

– Arbetsplatsbesök (arbetsterapeut, 

sjukgymnast)

– Anpassade uppgifter, stegring av 

gångkrav utmynnande i ”Tågresa”

– Teamutskrivningskonferens

– Avstämningsmöte 

arbetsgivare/försäkringskassa

”Tågvärden”
(arbetsterapeut och sjukgymnast)
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– Insikt: Novavision, testning arm/hand, protokoll för självständighet     

t ex i gym

– Funktionsåterträning m Dynavision, hinderbanor med avsökning, 

arm-/handgrupp (CI terapi light), Pröva MPGG, TPM, Fyrtorn, 

mobilgrupp, nyorienteringsgrupp, göra tabelluppgifter…

– Kartläggning arbetet: Arbetsberättelse, arbetsplatsbesök

– Generalisering av strategier i uppgifter på gym, sjukhus och i reella 

miljöer

Stegvis rehab från förmågehöjande till 
arbetsförberedande
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Tågresa: orienteringsförmåga
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Orientering till tåget: sonderar olika alternativ 

självständigt, beslutar att starta vid tågets sista vagn, 

hittar korrekt väg dit tidseffektivt, går utan balanspåverkan 

under samtal med partner på ömse sidor, klarar att 

samtidigt ge information från display på telefon medan 

han går, passerar spärrar och går nedför respektive 

uppför trappor i normal hastighet utan krockar eller

utfallssteg.



– Balans under resa: M klarar att röra sig framåt i tåget och 

motverkar tågets lutningar, inbromsningar och fartökningar 

med väl automatiserade strategier som att bredda stegen, 

hålla i sig och ta säkra avstånd. M klarar också att stå utan 

stöd, med vidgad stegbredd. Knuff från andra personer 

pareras utan risk för fall. Plockar objekt från golv på 

begäran av resenär, snabbt och säkert - här finns ökad 

smärta i vänster bålsida, men utan störande inverkan i 

personligt bemötande.

Tågresa: balans under resa
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– Läser av mobiltelefon, söker i tabeller, för samtal med 

resenärer (AT och SG) till vänster och höger i vagnen

– Spontant förankras kroppen för bästa balans mot stolpar, 

väggar soffor mm för att kunna förlägga uppmärksamhet på 

personen och sökning i mobilen.

– Frågor besvaras artigt, snabbt och föredömligt kort, störande 

samtal filtreras. Går i rätt riktning planenligt. Restid: 20 min, 

ingen noterad trötthet. (Jfr Uppsala-pendeln ca 60 min)

Tågresa: multi-tasking
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Personliga utmaningar under mötet:

Ha blickkontakt med den jag pratar med

Ge tydliga kommunikativa ledtrådar

Vara uppmärksam vad deltagarna kommunicerar 

med gester, tonfall, mimik

Sammanfatta för att undvika missförstånd

Be om repetition om jag missar något

Ta fler/färre kommunikativa initiativ

Prata med stark röst

Prova olika sätt att argumentera för min 

uppfattning

Hålla den röda tråden

Orka lyssna

Hämma impulser

Använda minnesstrategier såsom att anteckna

Planera mina uppdrag i tid (dagordning och 

protokoll)

Skaffa mig en förförståelse (läsa dagordning och 

protokoll)

Hur har det gått med 

utmaningarna?
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–Snipp

–Snapp

–…

–Så var sagan slut
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När ordet SNUT 

uttalades var det två som 

ställde sig och BUUADE 

för full hals, de första två 

sedan meddelandet 

började skickas… Tänk 

att de vågade!!!



Tack för er uppmärksamhet!

gabriela.markovic@sll.se

par.lindholm@sll.se

hanna.persson@sll.se

mailto:gabriela.markovic@sll.se
mailto:par.lindholm@sll.se

