
2018-12-05

1

Vilka konsekvenser har exekutiv 
nedsättning för individen i vardagen?
Hur identifierar och mäter man 
nedsättningen?

Inga-Lill Boman, PhD, leg arbetsterapeut
Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken

Danderyds sjukhus AB

Stockholm

Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken
Danderyds sjukhus AB, Stockholm

2018-12-05inga-lill.c.boman@sll.se 2



2018-12-05

2

Rehabiliteringsmedicinska
universitetskliniken

2018-12-05inga-lill.c.boman@sll.se 3

2018-12-05inga-lill.c.boman@sll.se 4

Agenda
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 Bedömning exekutiva förmågor med stöd av ny teknik
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Vad är exekutiv förmåga?

 Olika teorier och modeller som beskriver vilka kognitiva 
förmågor som är involverade

 Integrerade kognitiva processer som styr målinriktat

och ändamålsenligt beteende (ACRM,  2012)

 Består både av kognitiva och emotionella komponenter som 
samverkar
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Exekutiva förmågor

Exekutiv kedja kort

1. Problemformulering

2. Mål

3.    Planera och organisera

4. Genomföra

5.    Efterkontrollera
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Aktiviteter som utförs på rutin

 Många av vardagens aktiviteter görs på rutin

 Men med nya problem eller situationer krävs det 
problemlösningsförmåga

 Även aktiviteter som görs dagligen som att borsta tänderna, klä 
på sig kan påverkas av nedsatta exekutiv förmågor

 Att klä på sig och endast kunna använda en hand pga. nedsatt 
funktion i den andra handen kräver problemlösningsstrategier
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Nya uppgifter

 Att göra något för första gången är ofta svårt

 När det har blivit till en vana går det lättare

 Då behöver man inte tänka så mycket på vad man gör 

 Men när något invant förändras måste man anpassa sig till det 

nya

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
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Vanliga exekutiva svårigheter 

 Komma igång, lägga märke till saker som ska göras

 Planera och organisera, tänka ut alternativa lösningar

 Förutse och känna igen problem och förhindra att problem 
uppstår

 Fullfölja och avsluta uppgifter

 Låta bli att agera på impuls

 Efterkontroller inte, korrigerar inte misstag

 Tidsplanera, veta hur lång tid en uppgift tar, passa tider

 Skapa struktur i vardagen

 Nedsatt insikt
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Svårigheter bedöma hur nedsatta 
exekutiva förmågor påverkar vardagslivet

 Instrument ofta bristande ekologisk validitet

 Instrument med praktiska uppgifter relaterade till vardagliga 
aktiviteter har oftast högre ekologisk validitet än:

- Papper och penna test

- Självskattningsformulär
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Strukturerade bedömningar

 Patienter presterar oftast bra på strukturerade test

 Bedömningar utförs ofta i strukturerade miljöer (vårdavdelning, träningskök) 
vilka skiljer sig från vardagliga situationer

 Obekant miljö men patienten får stöd på olika sätt:

- Inga distraktioner

- Terapeuten ger information om vad som ska göras 

- Varor/föremål finns

- Terapeut ger tidsramar

- Terapeut initierar aktivitet

- Terapeuten närvarar under bedömningen
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Aktivitetsbaserade bedömningar

Standardiserade instrument

 Assessment of Motor and Process Skills, AMPS (Fisher, 2003)

 Perceive, Recall, Plan, Perform, PRPP (Chapparo & Ranka, 2004)
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Assessment of motor and process 
skills (AMPS)
 Bedömning 16 motoriska färdighetsmoment och 20 

processfärdighetsmoment,  skala 1-4, (1= bristande utförande, 4= kompetent 
utförande) 

 Kurs krävs, bedömaren certifierad och kalibrerad

 Analysen tar hänsyn till bedömarens stränghet, uppgiftens svårighetsgrad

 Reliabel och valid instrument

Nackdelar

- Tidsåtgång

- Begränsningar aktiviteter

- Bedömer processfärdigheter

(Fisher, 2003)
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Processfärdigheter AMPS

Upprätthålla görandet

 Håller tempo

 Fokuserar

 Arbetar målinriktat

Använda kunskap

 Väljer

 Använder

 Hanterar

 Frågar

Organisera tid

 Inleder

 Fortsätter

 Gör i logisk ordning

 Avslutar

Organisera rum & föremål

 Söker/Lokaliserar

 Samlar ihop

 Organiserar

 Återställer

 Navigerar

Anpassa görandet

 Lägger märke till/Agerar

 Anpassar miljö

 Anpassar beteende

 Drar nytta av
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Perceive, Recall, Plan, Perform (PRPP)

 Förståelse för hur den kognitiva informationsbearbetningen 
påverkar aktivitetsutförandet utifrån 4 områden: Uppfatta, 
Minnas, Planera, Utföra

 Inte miljö- eller aktivitetsbundet, kan användas i den miljö och 
de aktiviteter som individen bedömer viktiga

 Kurs krävs

 Måttlig interbedömarreliabilitet

 Bedömning i 2 steg

(Chapparo & Ranka, 2004)
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PRPP

Steg 1  

Dela in i olika steg

Observation: Noggrannhet,

upprepning, antalet genomförda steg,

tidshantering

Steg 2

Bedömning: Uppfatta, Minnas,

Planera, Utföra. Skala 1-3,

1=nedsatt förmåga, 3= inga svårigheter

rimlig tidsåtgång, utför uppgiften självständig (Chapparo & Ranka, 2004)
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Strukturerad observation

 Brannagan Executive Functions Assessment, BEFA (Brannagan, 
1998)

 Utvecklats utifrån beprövad erfarenhet för att bedöma exekutiva 
förmågor i aktivitet

 12 ostrukturerade uppgifter (t ex planera en fest eller en resa)

 Självskattnings-och bedömningsformulär

 Saknas forskningsstudier
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BEFA metod

1. Terapeuten ger information om exekutiva funktioner, hur exekutiva   

funktioner påverkas vid ABI

2. Patienten beskriver med egna ord vad exekutiva funktioner innebär

3. Patienten väljer en uppgift utifrån lista med aktiviteter

4. Patienten skattar tidsåtgång, kvalitet utförande

5. Patienten utför aktiviteten

6. Terapeuten bedömer åtta olika exekutiva förmågor, skala 1-5, 

1= Total oförmåga, 5=Korrekt utförande

7. Patienten skattar tidsåtgång, kvalitet utförandet

8. Diskussion resultat och planering interventioner
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1. Mål och insikt

 Förmåga att: 

- Sätta realistiska mål baserat på god insikt om 

resurser och begränsningar

- Förutse hur väl uppgiften kommer att utföras

2018-12-05
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2. Planera och Organisera

 Förmåga att:

- Göra en realistisk plan

- Prioritera och dela upp uppgiften i moment

- Utföra uppgiften i ordningsföljd

- Hantera tid effektivt
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3. Initiativ 
 Förmåga att påbörja och genomföra olika moment i 

planen självständigt

4. Självständighet
 Förmåga att följa en plan utan behov av hjälp och 

stöd

2018-12-05
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5. Impulskontroll 
 Förmåga att inhibera olämpligt beteende och 

irrelevant information som påverkar utförandet och 
resultatet

6. Efterkontroll
 Förmåga att bedöma hur väl uppgiften är utförd
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7. Korrigering

 Förmåga att upptäcka och rätta till misstag

8. Problemlösning och flexibilitet

 Förmåga att känna igen och förutsäga möjliga 
problem vid planering och utförande

 Utarbeta alternativ för att lösa eller förebygga problem
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Tidshantering

 Dagens samhälle ställer höga krav på vår förmåga att 
hantera tid
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Tidshantering

Förmågan att hantera tid kan delas in hierarkiskt (Janeslätt et al., 2014)

1. Upplevelse av tid: känsla för tid, veta hur lång tid en

aktivitet tar

2. Orientering till tid: veta dagens datum, vilken tid det är på dygnet, 
årstid, veckodag, månad, år

3. Tidsplanering: kunna planera aktiviteter i förhållande till

varandra utifrån hur lång tid de tar och när det ska utföras
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Bedömning tidshantering

Standardiserade instrument

 Swedish Kit for assessing Time-processing ability, KaTid
(Janeslätt et al., 2012)

 Weekly Calendar Planning Activity, WCPA (Toglia, 2009)

Självskattningsformulär

 Tid-S (Janeslätt et al., 2015) 

 Tid-N (Janeslätt et al., 2014)
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Swedish Kit for assessing Time-
processing ability, KaTid

 Bedömning tidshantering   

- Tidsupplevelse/tidskänsla

- Tidsorientering/tidsbegrepp

- Tidsuppfattning

- Tidsplanering

(Janeslätt et al., 2012)

 3 versioner: barn, ungdomar, vuxna

 Normvärden saknas

 Tidsåtgång test och bedömning: 25-30 minuter

 Kurs krävs

 Certifiering
2018-12-05inga-lill.c.boman@sll.se 29

Tid-S (patient)

 Självskattningsformulär för att kartlägga tidshantering och 
tidsanpassning i vardagliga aktiviteter

 21 frågor

 Skala: Aldrig, Ibland, För det mesta, Alltid

 God validitet 

 Normvärden saknas

 Ger en bild av hur patienten hanterar tid i vardagen

(Janeslätt et al., 2015)
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Tid-N (närstående)

 Självskattningsformulär som fylls i av närstående som stödjer 
person som har svårigheter att hantera tid

 13 frågor om hur personen som den närstående stödjer hanterar 
tid i vardagen

 Kartläggning av vilka tidshjälpmedel som används och hur ofta  

 Fråga om tidshjälpmedlet påverkar vardagen och i så fall hur

 Ger en bild av hur den närstående uppfattar att person som hen 
stödjer hanterar tid i vardagen

 Kan jämföras med skattning i Tid-S 
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(Janeslätt et al., 2014)

Weekly Calendar Planning Activity, WCPA

 Aktivitetsbaserat test exekutiva funktioner, fokus tidsplanering

 3 versioner: barn, unga, vuxna

 3 svårighetsnivåer och A, B version varje nivå

 Uppgift: 17 aktiviteter skrivs in i en veckokalender

- Hålla ordning på regler

- Undvika tidskrockar

- Ha koll på tiden

- Hantera distraktioner

 Tidsåtgång 12-20 minuter test, bedömning 30-45 minuter

 Ekologisk validitet, hög reliabilitet                                 (Toglia, 2009)
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WCPA

 Veckokalender: lördag o söndag omflyttade, tidsangivelse till kl. 20:30, olika 
tidsindelning

 Regler:  1. Kulspetspenna

2. Ej stryka över aktiviteter

3. Ej planera in något på tisdag/onsdag

4. Hålla koll på tiden

5. Indikera när en viss tid passerat

6. Ignorera terapeutens frågor

7. Säga till när testet är slutfört

 Patienten får se exempel på hur kalendern kan fyllas i
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Bedömning insikt med WCPA

Efter genomförd uppgift:

Självskattning

- 4 frågor utförandet (Skala 1-4, 1= instämmer, 4=instämmer inte)

- 1 fråga tidshantering (6 alternativ)

- 1 fråga korrekthetsskattning (antalet rätt ifyllda aktiviteter)

Intervju 

Öppna intervjufrågor: patientens uppfattning om uppgiftens 
svårighetsgrad och användning av strategier
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Bedömning exekutiva förmågor WCPA

1. Används strategier

2. Fel och mönster

3. Följer instruktioner

4. Problemlösning

5. Tidshantering

6. Efterkontroll

7. Effektivitet
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WCPA fördelar och nackdelar

Fördelar

 Normdata

 Ekologisk validitet 

 Lätt att ta med, kan användas i olika miljöer

 Användbar för att öka patientens insikt, planera och utvärdera 
intervention

Nackdelar

 Ingen kurs krävs

 Svårt att välja nivå, saknas instruktioner

 Ej användas för patienter med nedsatt språklig förmåga, dyslexi

 Ej elektronisk version
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Insikt

 Nedsatt förmåga att känna igen när man har problem att utföra en 
aktivitet

 Lagt märke till problem men inte kopplat det till 
funktionsnedsättningen

 Saknar kunskap om hur funktionsnedsättningen efter 
sjukdom/skada kan påverka vardagslivet
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Insikt efter förvärvad hjärnskada

 Patienter på vårdavdelning kan ha svårigheter att få kunskap 
om vad som fungerar bra och vad som fungerar sämre

”Tiden på sjukhuset var ganska bekväm och kravlös

och det var därför ganska svårt att föreställa sig att stroke

skulle medföra så stora svårigheter” (patient 1)

"Personalen planerade och organiserade vad som skulle göras

och gav mycket stöd. Det gjorde att man inte behövde inte ta

något större ansvar” (patient 2)
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Bedömning exekutiva förmågor med 
stöd av teknik

 Utvecklade träningslägenhet under EU-projekt 1997-2000 för
patienter med kognitiv nedsättning, nedsatt insikt efter ABI 

 Bedömning och träning under 3½ dygn med stöd av teknik
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Schema 3½ dygn
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Sensorer monitorerar händelser
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Sensorer

- Spis

- Kylskåp

- Frys

- Kaffebryggare

- Vatten

- Fönster

- Altandörr

- Ytterdörr

- Medicin

- TV

- Belysning

SMS arbetsterapeut
och sjuksköterska

Auditiv påminnelse

Adjö- och Godnatt knapp

 Stöd för att hålla rätt på hushållsapparater, vatten, TV, fönster, 
altandörr

(Boman et al., 2010) 
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Monitorering av tid som tillbringas i 
soffan 
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Roboten Giraffen

 Observation

 Guidning 

 Kommunikation

(Boman et al., 2014)
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Loggar och observationer

 Initierar planerade aktiviteter 

 Genomför planerade aktiviteter

 Problemlösning, se alternativ, prioritera, fatta beslut

 Hantera oförutsedda händelser

 Håller tidsramar, passar tider och möten 

 Efterkontrollerar
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Fördelar och nackdelar

+ Patienten planerar och organisera sina egna aktiviteter över tid

+ Terapeuten är inte närvarande under boendeperioden

+ Kartläggning av patientens resurser och svårigheter över tid

+ Mycket god bild av patientens kapacitet för självständigt boende

+ Bedömningen underlag för uppföljning med patient, planering

interventioner, stöd hemtjänst/ närstående, hjälpmedel, strategier 

- Analys tidskrävande

- Patient självständig P-ADL

- Kostsam utrustning och service

- Krävs utbildning att hantera en del av tekniken
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Konklusion

 Komplext bedöma exekutiva förmågor

 Teorier stöd för bedömning exekutiva förmågor

 Ny teknik användbart för att bedöma exekutiva förmågor

 Viktigt återkoppling och diskussion, gemensam planering 
interventioner, strategier, hjälpmedel, assistans mm
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Tack för uppmärksamheten
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