
BUP Kognitivt Stöd 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vilka är vi? Presentera er själva kort (Namn, titel)Beskriv BUP Kognitivt stöd mycket snabbt:Projekt inom BUP Start januari 20136 arbetsterapeuter + 2 psykologer  + 1 projektledare (psykolog)+ 1 assistentGå igenom praktiska moment: - Skriv tidsramar på tavlan    13.00 – 14.00 Teori    14.00 – 14.20  Fika    14.20 – 15.00 Teori    15.00 – 15.10 Paus    15.10 – 16.00 TeoriToaletterMobiltelefoner ska stängas avNärvarolistaEv skalor



Uppdrag 

 
 
 
 
 

Att utveckla en organisation för att  
tillgodose behov av kognitivt stöd  

i samband med BUP-vård 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Kognitivt stödUnder projekttiden har vi ett 3-delat uppdragBehandlingMetodutvecklingUtbildning Målet är att utveckla en organisation för att tillgodose behov av KS i samband med BUP-vård



Innehåll 
 
• Vad är kognitivt stöd? 
• Kognitionsområden 
• COPM 
• Funktionell analys &  

kognitivt stöd 
• Rapporter  
• Bra länkar 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det här är vad som kommer att tas upp under hela utbildningen.På nästa sida presenteras en ungefärlig dagordning för dag 1 – dag 2



Vad är kognitivt stöd?  
  

 
Allt som gör det lättare 
att förstå, minnas, tänka, 
planera, välja och  
hantera tid. 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Kognitivt stöd är alltså något vi alla använder oss av mer eller mindre och i olika former.Har ni hamnat i någon situation då ni varit väldigt oförberedda? Hur kändes det? Skivstångspass på Friskis – oro. Syfte med kognitivt stöd: • Med hjälp av kognitivt stöd kan barnet känna sig delaktigt i situationer som är svåra att bemästra utan stöd. Det gynnar självkänslan. • När det gäller barn så kan kognitivt stöd även innebära att förmågor utvecklas som de annars inte hade kunnat utveckla.• Kognitivt stöd gör det möjligt att kunna förstå, kontrollera och hantera det som händer vilket minskar stress. �Barn och ungdomar som har kognitiva funktionsnedsättningar kan ligga på en högre stressnivå från början pga. att man har svårigheter t.ex. att ha kontroll på sin vardag, inte förstår sammanhang etc.Kognitivt stöd bör kunna minska psykiatriska pålagringar som: depression, tvång, ångest 



Ullas kognitiva stöd 

Vardagsrutiner 

https://www.dropbox.com/sh/l99mrgzujx5ydo3/yCDURrRUZf/Ulla%20Otterstadh.jpg


Kognitivt 
stöd 

Självständighet 

Varför kognitivt stöd? 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Varför tänker man att kognitivt stöd är bra?Det finns mycket forskning som visar att kognitivt stöd har en positiv effekt på följande områden:Ökar delaktighet och självständighetInlärning  och vardagsrutiner fungerar bättre.Kognitivt stöd minskar individens stressnivån: genom att underlätta på olika sätt slipper man lägga så mycket energi på fel/onödiga saker. Våra hypoteser är att kognitivt stöd kan minska psykiatriska symtom, gör behandling mer tillgänglig, samt förebygga pålagringar av psykiatriska symtom vid NPF. Vi kommer att utveckla metoder för hur kognitivt stöd kan användas inom BUP och undersöka om vår hypotes håller.Självständighet och delaktighet ökar med hjälp av kognitivt stöd för tidshantering och planeringStressnivån minskar, hos barnet och vissa fall familjenFörmågan till inlärning i skolsituationen kan ökaVILKA JOBBAR M KOGN STÖD- hab- KBT-psBUP- Hur jobbar ni??



Hur funkar det? 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det här är en bild av hur kognitivt stöd fungerar.Om målet är på andra sidan av labyrinten så gäller det ju att på ett enkelt sätt ta sig dit. För vissa är det lätt att hitta genom labyrinten, man kanske har en karta eller GPS,Men för andra är det svårt. Kognitivt stöd kan beskrivas som en mindre energikrävande väg att nå sina mål eller klara saker i sin vardag.Minskar stressnivån: genom att underlätta på olika sätt slipper man lägga så mycket energi på fel/onödiga saker. Både som barn/ungdom och som förälder.Kognitivt stöd gör det möjligt att kunna förstå, kontrollera och hantera det som händer. Inlärning  och vardagsrutiner fungerar bättre. Även redskap till er föräldrar.Om målet däremot är att lära sig hitta i labyrinter så är det såklart det man måste jobba med.OCH VAD KAN DET VARA MED KONKRET?



Anpassningar 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Enkla anpassningar att göra själv.



Bemötande 

Nu är det verkligen dags att du 
slutar leka och går upp och tar av 

dig pyjamasen och tar på dig 
kläder istället så vi kommer iväg 

till skolan innan 
vi……….  ELLER 

Presentatör
Presentationsanteckningar
BEMÖTANDE: hur alla personer runt om barnet/ungdomen underlättar för barnet genom t.ex. använda tydligt, enkelt språk, ge en instruktion i taget, ge tid att bearbeta och svaraBemötande, hur vi omkring barnet kan påverka t.ex. ett samtalPrata tydligt-ge ramar t.ex  var, när, hur, med vem, hur länge? Använd färre ord, Korta direkta instruktioner ex ”Klä på dig” istället för ”Skulle du kunna klä på dig nu”, en uppmaning åt gångenAtt vara konkret!Vissa kan ha svårt att avläsa kroppsspråk och mimik. Ge tid i samtal till att ta in och bearbeta instruktioner, inte ge hjälp för snabbt och innan barnet/ungdomen bett om hjälpExempel Utan stöd:Kalle kommer till skolan, fröken säger Hej! Idag ska vi gå till skogen på eftermiddagen men vi ska först titta på en film om naturen. Först vill jag att ni lämnar in läxan som ni fick i fredags!�Med stöd:�Hej! Lämna läxan i läxlådan. Titta på ditt schema vad vi ska göra idag.



   Toalett 

Klä på mig 

Frukost 

Borsta 
tänderna 

Individuella scheman 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Exempel på en checklista över morgonrutin med bilder och text. Man kan också koppla till Timestock.



Seriesamtal/Ritprat 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Syfte:	Samtal i stunden.�	Få barnets perspektiv.Innehåll:	Valt ämne.Format:	Struktur finns�	Individuellt.�	Individanpassa form, innehåll, storlek.



Fiffiga produkter 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Smartphone + appar för t.ex. påminnelser, tid, annat.Eltandborste som visar tiden med musiksnutt.Väckarklocka med vibration.Vanliga timers/äggklockor.



Hjälpmedel 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Förskrivningsbara hjälpmedel (TimeTimer, timstock, handifon, tunga täcken).Sortiment kan skilja från landsting till landsting.Vad är hjälpmedel?Det saknas en tydlig definition av vad som är hjälpmedel. Då ICF allt oftare används som grund i lokala regelverk etc. beskrivs inledningsvis de standardiserade språk som Världshälsoorganisationen, WHO, harpublicerat för att beskriva personers hälsotillstånd; klassifikationerna ICD-10 och ICF. Internationella Standardiseringsorganisationens ISO-klassificering av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar samt vem som beslutar vad som är ett hjälpmedel och hur avgränsning görs mot bland annat arbetstekniska hjälpmedel, beskrivs också kort.



Förskrivningsprocessen hjälpmedel 

Bedöma 
behov av 
insatser 

Prova ut, 
välja och 
anpassa 

hjälpmedel 

Informera  Instruera 
och träna 

Följa upp, 
utvärdera 
funktion 
och nytta 

Bedöma 
behov av 
insatser 

Prova ut, 
välja och 
anpassa 
kognitivt 

stöd 

Informera  Instruera 
och träna 

Följa upp, 
utvärdera 
funktion 
och nytta 

Processen vid kognitivt stöd 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Sjukvårdshuvudmännen är enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) skyldiga att erbjuda habilitering, rehabilitering och hjälpmedel. Varje sjukvårdshuvudman har rätt att tolka och komplettera lagtexten. En lokal hjälpmedelspolicy antas och kompletteras oftast med mer detaljerade regler för vilka hjälpmedel som kan förskrivas, vilka produkter som omfattas och hur stora avgifterna ska vara. I hjälpmedelspolicyn anges också vilken personal som har rätt att förskriva vilka hjälpmedel. Förutom HSL finns andra förordningar och föreskrifter som måste följas vid förskrivning av hjälpmedel. Förskrivningsprocessen innehåller följande steg: Bedöma behov av insatser Prova ut, anpassa och välja lämplig produkt Eventuellt specialanpassa produkten Instruera, träna och informera Följa upp och utvärdera funktion och nytta 



Insats från Kognitivt stöd 

BUP-
kontakt 

Remiss 
från 
BUP 

Initial 
bedömning 
(föräldrar) 

Kartläggning 
med barnet 

Planeringsmöte 

Intervention 

Avslutningsmöte 

Utbildning till 
nätverket 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Beskriv kortfattat behandlingsgången på BUP Kognitivt stöd utifrån övre pilen.Beskriv att ”Utbildningen till nätverket” kan komma in lite olika i tid för olika familjer. Vissa gör den innan behandling, andra under behandling och några få efter behandling (men innan avslutningssamtalet)



Nätverksutbildning 

• Få kunskap 
 

• Få tips och idéer 
 

• Utbyta erfarenheter 
 

• Samla info till kartläggning 
 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Detta är syftet med utbildningen. Kunskapen ger en gemensam utgångspunkt när vi ska jobba vidare med kartläggningenNi får en idé om vad vi kan hjälpa till medNi får möjlighet att börja fundera kring ert barn kognitiva styrkor och svårigheter, samt hans/hennes behov av kognitivt stöd.Vi kommer att varva:TeoriGruppdiskussionerArbetsbok /-blad



Exekutiva funktioner Koll på sitt liv 

Central koherens Att vetahur saker 
hänger ihop 

Tidsuppfattning Koll på tiden 

Uppmärksamhet 

Theory of Mind 
och kommunikation 

Minne 

Perception 

Känsloreglering 

Begåvning 

Hålla fokus 

Hur vi förstår 
varandra 

Våra sinnen 

Hantera känslor 

Vara olika bra 
på olika saker 

Motorik 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Hur hjärnan arbetar- det finns olika delar i det:Koll på sitt liv			= Exekutiva funktioner - planera och organiseraKoll på hur saker hänger ihop	= Central samordning – helheter och sammanhangKoll på tiden			= Tidsuppfattning: känsla för tid, hur lång tid tar olika aktiviteter, planera sin tidHålla fokus			= Uppmärksamhet: hålla fokusLösa problem			= Tänkande och problemlösningMinne			= ex; långtidsminne, arbetsminneFörstå varandra		= Språk; hur man tar emot andras kommunikation, hur jag kommunicerar; ta andras perspektivHantera känslor		= Känsloreglering: svårt att hantera sina känslorVåra sinnen			= Perception våra sinnesintryck över/under-känslig, annorlunda perception  ex; man tolkar annorlunda mot andraMotorik			= finmotorik, grovmotorik. Få kroppen att göra det man villOlika bra på olika saker		= begåvning



Exekutiva funktioner 
Att ha koll på sitt liv 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ett paraplybegrepp för många olika förmågor som samtliga har betydelse för hur man kan reglera det egna beteendet (dvs. analysera situationen, planera hur man ska agera i situationen, utvärdera det egna beteendet och om nödvändigt förändra det egna beteendet).Man kan också se på exekutiva funktioner som en nödvändig överordnad samordningsfunktion mellan olika kognitiva förmågor.



 
Exekutiva funktioner 

 
• Planera och organisera 

• Sätta igång, fullfölja och avsluta 

• Reglering – ”Hjärnans dirigent”  

 

 

 

 

 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Förmågan att: planera organisera och struktureraprioriteraInitieraReglera (känslor)Hur gör man? Var börjar man? Vad gör man sen? När är man klar? Vecka, dag…



 
 

Var ska 
jag vara? 

Vad ska jag 
göra? 

Hur länge? 
Med vem? 

Vad ska jag 
göra sedan? 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Förmågan att: planera organisera och struktureraprioriteraInitieraHur gör man? Var börjar man? Vad gör man sen? När är man klar? Vecka, dag…Alla människor mår bra av tydliga ramar. Dessa frågor vill alla människor ha svar på. Om en person har svar på dessa så har man kontroll, och känner sig trygg och lugn, minska oro och kaos hos barnet, göra barnet mer delaktig och även öka självständighet.Exempel på svårigheter i vardagen:skjuter upp läxortappar bort sin mobilfastnar vid frukostbordet glömt gympakläderna hemmautbrott när man inte får sitta längre vid datornsvårt att avsluta aktivitet när man blir hämtad på fritidsHur gör vi för att komma ihåg sådan här information?Vi använderAlmanackorPost it lapparInköpslistorKlockaSchemanPåminnelser i mobilenÄggklockamm.



Påverkan i vardagen 

• Stressar 

• Hinner inte kul grejer 

• Glömmer vad man ska göra 

• Konflikter/Sociala besvikelser 

• Svårt komma igång/avsluta 

• Hänga med i skolan 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Stressar		Svårt organisera sig, vad gör man i vilken ordning på morgonen, Hinner inte kul grejer	Svårt att klara att planera in kompisar, vila eller annat Tappar bort saker	Lägger ifrån sig på konstiga ställen, stor oreda i rummet, tappar bort sin mobilGlömmer saker 	Glömmer nycklar, läxböcker, glömt gympakläderna hemmaKonflikter		Mycket tjat och bråk hemma, utbrott när man inte får sitta längre vid datornSvårt komma igång/avsluta  fastnar vid frukostbordet , Veta hur man börjar, när man är klar, hur man avslutar t.ex. lek på fritids när man ska hämta, svårt veta hur man städar sitt rum (behöver hjälp med ramar för det) tappar Hänga med i skolan	skjuter upp läxor



Tidsuppfattning 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Koll på tiden = Tidsuppfattning känsla för tid, hur lång tid tar olika aktiviteter, planera sin tid



Tidsuppfattning 
 Tidsplanering 

Ordna händelser i kronologisk ordning. 
Fördela tidsåtgång till händelser och aktiviteter. 
 

Tidsorientering/objektiv tidsuppfattning 
Medvetenhet om att det finns en fysisk tid oberoende av egen handling 
Kan förstå och läsa av en klocka. Objektiv tidsuppfattning 
 

Tidsorientering/tidsbegrepp 
 Medvetenhet om dag, månad och år inklusive tids-begepp och tids-sekvenser.  
 

Tidsupplevelse/tidskänsla 
Känsla för tidens gång 
 
Janeslätt 2009 Time for time  

 
 



Tidsupplevelse 
- känsla för tid 

 
 
   

Presentatör
Presentationsanteckningar
Att se hur tiden går.5 minutersleken



Tidsorientering  
- tidsbegrepp och objektiv tid 

Grunden är att veta ordningsföljden och 
begreppen för tid 

 
• Vecko- månads-  

och årsalmanacka 
• Filofax 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Först sen och sist�Veckodagar�Igår idag och i morgon Månader, årstider�Morgon mitt på dagen kväll�Grunder till att veta VAD ska hända,, ordningsföljd och begrepp för tid.�.Begreppen snart om en stund svårt. �� Sättet att tänka. Vad är problemet? Kompensation hur då?



Tidsplanering 

• Vad hinner jag göra på en viss tid? 
• Hur länge ska jag göra?  
• När ska jag börja för att hinna? 

 
 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vad hinner jag göra?�När?�Hur länge?��Beräkna faktisk tidsåtgång.�Fördela tidsåtgången för olka händelser/aktiviteter�Planera, starta, genomföra och avsluta�”Timing” NÄR en handlign ska ske, social tidspassning, passa tiderTidshjälpmedel har rel lång tradition inom området kognitivt stöd



• Visuellt stöd: 
– Schema/Kalender 
– Checklistor 

 

• Få påminnelser via:  
– E-post/sms (i stället för tjat!) 
– Telefon (kalender, appar, listor, sms från googlekalender) 
 

• Planeringstid tillsammans med en stödjande person 
(både hemma och på jobbet/skolan!) 

• Förbereda på kvällen – kläder, skolväska, kalender  

 
 

 

Kognitivt stöd i vardagen 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vad gör ni redan?



Uppmärksamhet och koncentration 
Hålla fokus 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Uppmärksamhet, hålla fokus, koncentrationsförmåga 



Uppmärksamhet och koncentration 

 
• Inte störas av saker 

runtomkring 
 

• Inte tappa tråden,  
trots egna tankar 

 



Påverkan i vardagen 

• Tappar tråden 

• Gör inte klart saker 

• Svårt följa instruktion 

• Svårt läsa längre text 

• Problem med inlärning 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Tappar tråden	I samtal, när man läser, i leken, i aktiviteterGör inte klart saker	pga tappat tråden, gör flera saker samtidigt, svårt stå ut med att göra tråkiga/svåra sakerSvårt följa instruktion	att inte ”höra” hela instruktionen eller att man tappar fokus efter att ha gjort en liten del Svårt läsa längre text	måste läsa om samma sak många gånger för att komma vidareProblem m inlärning	svårt ta in information och därför svårt att lära sig sakerDet kan vara svårt att blir riktigt bra på saker!



Kognitivt stöd i vardagen 

• Få hjälp att: 
– Komma tillbaka till vad man 

borde fokusera på 
– Tydlighet i skoluppgifter 
– Göra en rimlig fördelning 

mellan jobb och paus 
(Energiskattning) 

– Träna på att förlänga fokus,  
i små steg (Tidshjälpmedel) 

– Lägg in pauser och belöningar 

 

 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vad gör ni redan?



Om energiåtgång 

Med kognitiva 
svårigheter / låg 

stresströskel 

Utan kognitiva 
svårigheter/ hög 

stresströskel 

Försover sig 

Kommer försent 

Vikarie 

Rast  

Gympa  

Fel mat 

Någon stöter till 
i kapprummet 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Många som upplever stress känner sig ofta trötta och energilösa, vilket i sin tur kan leda till mer stress.Precis som en person med kognitiva nedsättningar är mer sårbara för stress så kräver ofta vardagen mycket mer energi vilket gör att den tar slut snabbare.När energin tar slut märks det på olika sätt för olika elever med kognitiva funktionsnedsättningar: utbrott: skriker, slåss avskärmar sig deprimerad sjuk självskadande beteenden klarar inte längre sådant som eleven tidigare klarat->  i förlängningen ”skolvägran”Viktigt för barnet: Att lära sig var gränsen för min ork gårViktigt för den vuxne: Att lära oss hur vi hjälper barnet att sänka stressnivån.Bra att hitta gemensamt begrepp för barnet och den vuxna att prata om stress. Energi eller ork kan vara såna ord. 



Min ork och energi 
 

Tar energi Ger energi 

Personer 

Platser 

Aktiviteter 

Presentatör
Presentationsanteckningar
De kan tänka utifrån platser som ger eller tar energi, aktiviteter som ger eller tar energi, personer som ger eller tar energit.ex det ger energi att träffa sin vänELLERTänk utifrån morgonen, hur var den? Vad gav energi, vad tog energi?



Minne 



Minne 

Arbetsminne 
(Korttids- 
minne) 

Långtids- 
minne 

Upplevelse-
minne 

Språk- 
minne 

Motoriskt  
minne 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Upplevelseminne = episodminne = personliga ”filmer” från livetSpråkminne = semantiskt minneMotoriskt minne = procedurminne



Påverkan i vardagen 

 

• Glömmer information 

• Svårt välja 

• Problemlösning 

• Komma på vad man vill göra 

• Hålla tråden i samtal 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Glömmer information	tex sånt man lärt sig i skolan, vad man ska ha med sig, när man ska göra något, Svårt att lyssna, komma ihåg muntliga instruktioner, särskilt i flera stegSvårt välja		att inte veta vad man väljer mellan, glömmer de första alternativen och svarar därför alltid det sista t.ex. om någon frågar vilket mellis man vill haVeta vad man vill göra	svårt plocka fram vad man kan välja påProblemlösning	minns inte hur man löst en situation tidigare eller att använda tips man fått från någon annan Det tar ofta mycket energi eftersom man hela tiden måsta tänka på det man gör/vad man gör- ingenting går automatisktHålla röda tråden i samtalKoncentera sig vid läsning- kommer ej ihåg vad man lästKomma ihåg vad man ska göra, vilken tid, hur man tar sig ditAtt koncentrera sig på det man görAtt minnas namn på personer och sakerAtt hitta till platser vi varit påKomma ihåg sånt man varit med om eller lärt sigAnvända tidigare erfarenheter i nya situationerOjämn minnesprofil ex detaljerat minne: minns att man varit hos mormor kl 13.47 den 30 september 2007 men inte vilken fröken som var sjuk idag.Komma ihåg vad någon sagtKomma ihåg sånt man varit med om eller lärt sigAnvända tidigare erfarenheter i nya situationerVälja mellan olika alternativKomma på vad man vill göraMinnas platser som man varit påMinnas hur man har löst problem förutMinnas människor man träffatMinnas faktaKomma ihåg vad man ska ha med sigKomma ihåg när man ska göra något



Kognitivt stöd i vardagen 

• Skriva ned 

• Korta ner – gör checklisor – 
pricka av 

• Prata in röstanteckningar 

• Få minnesanteckningar från 
skolan/arbetet 

• Fotografera/Filma   

 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vad gör ni redan?



Kommunikation och  
Theory of Mind 

Hur vi förstår varandra 



Theory of Mind 

 

• Ta andras perspektiv 

• Förstå hur det man 
säger och gör 
påverkar andra 

• Tolka andra 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Förmågan att automatiskt förstå att andra människor har tankar, känslor och önskningar som skiljer sig från ens egna.Begränsad föreställningsförmågamentaliseringsförmågaFör att kunna delta i aktiviteter krävs att man kan skapa en inre bild av den sociala världen. Det innebär inte bara att kunna förutse hur objekt fungerar utan också hur andra människor troligtvis kommer reagera i olika situationer. För att kunna göra det krävs att personen har en idé om hur andra människors sinnen funkar, vilket kallas för theory of mind. ToM verkar utvecklas snabbt och plötsligt hos de flesta barn när de är mellan tre och fyra år. 



• Missförstånd 

• Konflikter 

• Relationer 

• Sociala sammanhang 

Påverkan i vardagen 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Missförstånd	förstår inte vad andra menar/deras avsikter/känslor, svårt att själv bli förstådd om man t.ex. tror att andra vet det man själv vet och därför inte berättar allt, sårar andra utan att förstå detKonflikter		svårt kompromissa/hålla sams, svårt för att säga förlåtRelationer		jobbigt att vara med andra, drar sig undan från kompisar/familjenSociala sammanhang	jättetufft att vara i sociala situationer med många människor samtidigt, man kan tycka att man själv inte är lika klok som andra eller att andra inte är lika klok som man självEj känslokall, ego, utgår från sig själv för att man inte kan annat, när man förstår är man ofta lika omtänksam. Det handlar alltså inte om bristande empati, men att signalerna som väcker empati inte uppfattas lika lätt. Exempel på svårigheter i vardagen:missar klasskompis reaktion, kompis ledsen förstår inte varför misstolkar kroppspråksociala regler för vad man får säga t ex. skillnaden mellan att säga söt hund/tjock tantber inte om hjälp trots att man är utsatt, tror att alla vet förstår inte att ens egna tankar och känslor kan påverka andrasvårt samspela med andra t.ex. kalas, grupparbete, raster, lagsporter, äta tillsammans med andra



Kognitivt stöd i vardagen 

• Tydligt säga eller visa vad man menar  

• Använda sociala berättelser och ritprat 

• Prata på de sätt som  
funkar (sms, brev,  
mail, vanligt prat) 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vad gör ni redan?



Affektreglering 
Hantera känslor 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Hantera känslor	= Känsloreglering: svårt att hantera sina känslor



Påverkan i vardagen 

• Kan inte stoppa sig 

• Gör bort sig ofta 

• Svårt förstå sina egna reaktioner 

• Svårt att förklara sina känslor  

• Svårt be om hjälp 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Förstå sina reaktionerStoppa sig själv när det behövsSlippa göra bort sigTa hand om sig självGöra det man vet är bra för sigVeta att ens känslor är en del av sig – i stället för att man är en del av sina känslor. Att veta att tankar och känslor är något som kommer och går och att dessa inte är avspeglar av verkligheten. Berätta vad man känner så att andra kan förståBe om hjälp. Det finns flera anledningar till att det är svårt att be om hjälp. Man måste veta att man själv har känslor, man måste också förstå att andra har känslor och att dessa kanske skiljer sig från de känslor man själv har, och man behöver kunna sätta ord på sin känsloupplevelse och prata om den. 



Kognitivt stöd i vardagen 

• Känslotermometer 

• Ritprata eller sociala berättelser 

• Stoppkort 

• Vänskapssortering  

• Ta reda på och skriva ner  
sina behov 

• Öva in eller skriva ner  
be-om-hjälp-fraser 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vad gör ert barn redan?Om det är svårt att berätta hur man mår så kan det vara bra med ett visuellt hjälpmedel, t.ex. en känslotermometer som man kan visa på hur man mår. Skriva ner sina behov: t.ex. energikartläggning. Vad tar och vad fyller på? Springa en runda?



Kognitivt stöd i vardagen 

• Förstå att personen inte 
kan prata om saker 
precis när det är som 
jobbigast 

• Ställa krav utifrån 
personens orknivå 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vad gör ni redan?Det är viktigt att tänka på om barnet har svårt med mentaliseringsförmågan att barnet kanske inte kan sätta ord på sin egen upplevelse. Att fråga ”vad tänkte du när du gjorde så där?” är kanske en supersvår fråga eftersom barnet inte kopplar de tankarna som for genom huvudet med de handlingar som utfördes i stunden. Om det är svårt för barnet att föreställa sig så kanske man får låna ut lite av sin egen mentaliseringsförmåga och gissa sig fram tillsammans med barnet om vad som hände. 



Kognitivt stöd i vardagen 

• Veta att ens känsla kan smitta andra 

• Fundera över vilken social information 
som personen saknar och om det finns 
andra sätt att kompensera detta på 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vad gör ni redan?



Central Koherens 
Att veta hur saker hänger ihop 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Då går vi in på första området kring kognition. Central Koherens, dvs att veta hur saker hänger ihop (byt slide)Förmåga att automatiskt se saker i sitt sammanhang. Central koherens handlar om hur människor sorterar information från omvärlden. Det innebär en kognitiv stil där man i normalfallet försöker att samla ihop en mängd information från omvärlden till en koherent (sammanhängande) meningsfull helhet.T.ex. så bildar många människor på rad en kö, rynkade ögonbryn tillsammans med en förhöjd röst innebär ilska. Olika personer har olika grad av central koherens. En person som har svag central koherens analyserar varje detalj för sig. Stark central koherens betyder att personen fokuserar på det grundläggande budskapet med informationen och hoppar över detaljerna. Vilken central koherens en person har kan också påverkas av vad informationen handlar om och i vilken situation personen befinner sig.



Presentatör
Presentationsanteckningar
Fråga gruppen: ”Vad tycker ni att den här bilden föreställer?””Är det här en bild på någon som håller på att råka ut för en olycka? Eller är det en bild på en snabb bil? En cool kille? Eller en busshållplats – är det SL eller buss i någon annan stad? ”Olika svar beroende på om man ser sammanhangen eller detaljerna



Kognitivt stöd i vardagen 
 

• Att någon förklarar: 
– hur saker hänger ihop, så att 

personen förstår varför 

– regler som gäller vid t.ex. spel, 
umgänge 

• Använd gärna kartor, planer 
och ritprat 

 
 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vad gör ni redan?



• Förvarnas när det blir förändringar 

• Inte för snabba förändringar 

• Förbereda en reservplan 

• Alltid få sitta på samma plats t.ex. skolan 

 

Kognitivt stöd i vardagen 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vad gör ni redan?



COPM Canadian Occupational 
Performance Measure 

Morgon 

Skola 

Kväll Sömn 

Kompisar 

Annat 

• Semistrukturerad intervju  
• Identifiera problem i utförande av aktiviteter  
• Uppfattning om utförandet och tillfredsställelsen i en skala 1-10, i aktuell aktivitet 
• Syn på förändring i aktiviteten utifrån utförande, samt tillfredsställelse efter 

behandling. 



COPM 



COPM 



Kognitivt stöd i kartläggning/möten 

UNDER MÖTET 
• Visuellt stöd (skriv/rita) 

– Whiteboard + 
fotografera av för 
minnesstöd 

• Samtalsmatta 
• Bilder att använda i 

kategorier  
• Dygnscirkel + post-it 

 

I SLUTET 
• Sammanfatta 
• Minnesanteckning 

lättläst 
• Fota av Samtalsmatta 

Presentatör
Presentationsanteckningar
VISUELLT STÖDPapper pennaWhiteboardTidslinjerChecklistor



Hur länge ska vi hålla på? 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ett annat exempel är Maja med adhd som har bristande tiduppfattning, är rastlös och har svårt att se meningen med tråkiga aktiviteter som är meningsfulla på lång sikt. Ett alternativ kan vara att sätta in timstock så att hon får visualiserat för sig hur länge hon jobbat och hur mycket hon har kvar. Om man har en hypotes då att det är tidsuppfattningen som orsakar att hon inte orkar göra läxor kan ett tidshjälpmedel vara tillräcklig hjälp. Säg att vi prova med timstock, det går lite bättre men problemet med att motivera henne att göra läxor är fortfarande stort. I den funktionella analysen framkommer att Maja kan sitta i timmar och koncentera sig när hon vet att hon kommer att få ut något av det redan samma dag, exempelvis när hon får begränsade uppgifter som följs av en belöning. En situationsfaktor som vi vet är också att personer med adhd rent biokemiskt har svårare att motivera sig till att göra tråkiga uppgifter som är bra på lång sikt. Deras hjärnor är inte lika bra på att motstå konkurrerande impulser så det krävs otroligt mycket mer viljestyrka för att Maja ska kunna motivera sig själv lika mycket som hennes bror Nils som inte har adhd. 



Hugo 

• 16 år 
• Autismspektrumstörning 
• Panikångest 
• Går i specialskola m. 

idrottsinriktning 
• Pappa stöttar i varje steg 
• Svårt att komma iväg 

hemifrån - fastnar 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Fallbeskrivning: en tonårskille ”Hugo” med AST normalbegåvad och panikångest har svårigheter att ta sig iväg hemifrån och komma i tid till skolan. Går i fotbollsskola, bra betyg. Får mycket hjälp av sin pappa i varje steg. Pappa väcker, peppar, tar fram kläder och mat, håller koll på tiden och håller koll på att han inte fastnar. Fastnar i övergångar. 



Funktionell analys + kognitivt stöd Hugo  

- Vardagsmorgon 
hemma 

Situation Beteende  
Konsekvens 
På kort sikt 

Konsekvens 
på lång sikt  

- Fastnar i aktiviteter 
och kommer försent 
till skola 
- Kräver hjälp av 
pappa för att 
komma igång  

- Känns skönt att få 
hjälp av pappa 
- Skönt att slippa att 
motivera sig själv 
- Enda tid han får 
med pappa själv 

- Bristande 
självständighet 
- Pappa utbränd 
och orkar inte 
umgås med Hugo 
alls på fritiden 



Funktionell analys + kognitivt stöd  
behandling för Hugo   

• Stegvis fasa ut pappas hjälpfunktion för att 
aktivera självständighet och inte förstärka 
problembeteende 

• Programmera in 4 alarm under morgonen på 
egen telefon: vakna, äta, gå och välja kläder, 
gå hemifrån 

• Packlista vid väskan, särskild krok för väska 
och jacka 

• Poängsystem för att komma i tid  

Presentatör
Presentationsanteckningar
Arbetsterapeutisk  bedömning: klarar självomsorg på egen hand i skolan och duscha/klä på sig efter träning Har han klarat detta förut? Sommarjobb på badhus, inga problem att komma iväg hemifrån självständigt. Resultat av analys: Om pappa bortrest: tvingas klara sig själv. Kommer hemifrån men ser ovårdad ut. Behöver en morginrutin med påminnelser inställda på mobilen flr att att minnas alla steg. Anledningen 



Presentatör
Presentationsanteckningar
Med hjälp av funktionell analys kan vi få reda på vad det är som det behövs mindre och mer av. Detta för att kunna sätta in rätt kognitivt stöd.  Gustav som har svårt att komma upp och komma iväg till skolan, är det så att han behöver ha en wake up light för att kunna vakna? Eller är det så att han har en konstant hög stressnivå pga en alldeles för hög arbetsbelastning? Framkommer det att Gustav kan gå upp alldeles utmärkt under sommaren, att han mer än gärna går upp tidigt när han är på teaterläger?Behövs då en vake up light eller ett skolmöte där man går igenom med läraren vad Gustav behöver? Har han svårt att komma upp på grund av att han sover oroligt? I så fall kanske han kan behöva ett tyngdtäcke?



Forskningsartiklar 

• Tyngdtäcken  
 

Hvolby A., & Bilenberg N. (2011) Use of Ball Blankett in attention-deficit/hyperactivity 
disorder sleeping problems. Nordic Journal of Psychiatry, 65, 89-94 
 
Mullen B., Champagne T., Krishnamurty S., Dickson D. & Gao R. (2008). Exploring the 
saftety and theraputic effects of deep pressure stimulattion using a weighted blanket. 
Occupational therapy in mental health, 24, 68-89. 
 
 Eklund C. (2012) Vikttäckens effekt på sömn och oro hos barn, unga och vuxna. 
Arbetsterapiprogrammet – Klinisk fördjupning i Arbetsterapi 

 
 



Forskningsartiklar  

• Smartphonefunktioner kan hjälpa upp 
nedsättningar i organisation och planering:  
 

Alex Gillespie, Catherine Best, Brian O´Neill (2012), Cognitive Function and 
Assistive Technology for Cognition: A Systematic Review 2011 Journal of the 
International Neuropsychological Society 18, 1-196.  

 
De Pompei R., Gillette Y. Goetz E., Xenopoulos-Oddsson A. Bryen D. Dowds M. 
(2008) Practical applications for use PDAs and smartphones with children and 
adolescents who have traumatic brain injury. NeuroRehabilitation 23 487-499 IOS 
Press 

 



Forskningsartiklar 

• Om att träna upp och kompensera för 
svårigheter kring organisation och planering 

 
 
Abikoff H., and Gallangher R., Wells K. C. and Murray D. W., Huang L., F L. and Petkova E. (2013) 
Remediating Organizational Functioning in Children With ADHD: Immediate and Long-Term 
Effects From a Randomized Controlled Trial Journal of Consulting and Clinical Psychology, Vol. 81. 
No 1. 113-128  
 
Abikoff H,. Nissley-Thiopinis J., Gallangher R., Zambenedetti M. , Seyffert M., Boorady R., 
McCarthy J. (2009). Effects of MPH-OROS on the Organizational, Time Manegment, and Planning 
behaviors of Children With ADHD J.AM ACAD.Child ADOLESC. PSYCHIATRY 48:2 February 2009. 



Forskningsartiklar och rapporter 
• 1) Marquenie K., Rodger S., Mangohig K., Cronin A. (2011) Dinnertime and bedtime routines 

and rituals in families with a young child with an autism spectrum disorder Australien 
Occupational Therapy Journal 58, 145-154  

• 2) Lundqvist G. (2003) När tålamodsburken rinner över – om att ritprata 
• 3) Andersson B. (2001) Sociala berättelser och Seriesamtal, teori och praktik. Riksföreninge 

Autism 
• 4) Andersson B. & Olsson G. Nycklar till professionella möten och individuella lärstilar. ISBN-

nummer 91-974347-3-6   Tryckservice i Ängelholm AB  
• 5) Dahlberg R. (2008) Kognitiva hjälpmedel. Nationell kartläggning av 

hjälpmedelsförsörjningen. Hjälpmedelsinstitutet 
• 6) Dahlberg Å. (2010) Kostnadsnyttobedömning av hjälpmedel till personer med psykisk 

funktionsnedsättning Hjälpmedelsinstitutet 
• 7) Annie Persson (2012) Slutredovisning av uppdraget att sprida kunskap om och utveckla 

hjälpmedel till personer med psykisk funktionsnedsättning och dess effekter. 
Hjälpmedelsinstitutet 

• 8) Lennart Lundin & Zophia Mellgren red.(2012) Psykiska funktionshinder – stöd och hjälp vid 
kognitiva funktionsnedsättningar Studentlitteratur  

• 9) Gunilla Gerland (2011) Hjälpmedelsboken Psykiska funktionsnedsättningar För människor 
med ADHD, Aspergers syndrom, OCD och psykossjukdomar, deras anhöriga och personal 
Pavus utbildning 
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Presentationsanteckningar
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Cognition: A Systematic Review 2011 Journal of the International Neuropsychological Society 18, 1-196.  
• 11) De Pompei R., Gillette Y. Goetz E., Xenopoulos-Oddsson A. Bryen D. Dowds M. (2008) Practical 
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injury. NeuroRehabilitation 23 487-499 IOS Press 

• 12) Janeslätt G. Validity in assessing time processing ability, test equating of KaTid-Child and KaTid-
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• 13) Janeslätt G., Granlund M., Kotttorp A. (2009) Measurement of time processing ability and daily time 
management in children with disabilities Disability and Health Journal 2 15-19 
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• 18) Graham F. (2011) Occupational performance coaching: a contemporary approach for working with 
parents of children with occupational challenges. New Zealand Journal of Occupational Therapy 58, 41-2  
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Länktips 

• Hjälpmedelsinstitutet:  
www.hi.se  
 

• Kognitionssimulatorn: 
http://auld.hi.se/kognitionsportal/program/publish/ 
 

• StoCKK – Stockholms Centrum för kommunikativt och 
kognitivt stöd:  
http://habilitering.se/stockk-stockholm-center-
kommunikativt-och-kognitivt-stod 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Kognitionssimulatorn från HIFlera olika kognitiva svårigheter samverkar oftast vid en aktivitet/i en situation. Då kan det bli så här jobbigt att sitta på en lektion!

http://www.hi.se/
http://auld.hi.se/kognitionsportal/program/publish/
http://habilitering.se/stockk-stockholm-center-kommunikativt-och-kognitivt-stod
http://habilitering.se/stockk-stockholm-center-kommunikativt-och-kognitivt-stod


Tack för er uppmärksamhet! 
 
 

Ulla Otterstadh, leg. Arbetsterapeut 
Projekt kognitivt stöd 
BUP FUNK 
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Presentationsanteckningar
RubrikenKlargörandeFörtroendeTa med:SamtalsmattaTidkortTimstockTimetimerInstruktionVardagsrutiner (ADHD-center)SchemanOm Handi, Multicomai, GooglekaledernOBS Kolla av så alla områden är representerade i bilder i bildspeletTa med KartläggningICFBW, AT( arbetat med personer med utvecklingsstörning sedan 1979, startat KM)UR , AT (magister i pedagogik; inom HMC och Hab sedan 1981)
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