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Delrapport II: utvärdering 2012 av projektet ”Individuell målsättning 
och utvärdering för personer med psykiskt funktionshinder” 
Helena Lindstedt, inst. för Folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet 
Anna Gärdegård, enheten för Socialpsykiatri, Södermalms stadsdelsförvaltning  
 
 
Vid Södermalms stadsdelsförvaltning, enheten för Socialpsykiatri, pågår ett treårigt (2011-
2013) projekt Individuell målsättning och utvärdering för personer med psykiskt 
funktionshinder (1) . Syftet med projektet är att kompetens och användning av metoderna  
Single System Design (SSD), Måluppfyllelseskalan - Goal Attainment Scaling (GAS) och 
Motivational Interviewing (MI), ska öka hos personalen och att användning av kognitiva 
hjälpmedel ska öka hos klienterna. Några viktiga mål med projektet är att brukarinflytandet 
förbättras, resultatet av enskilda insatser utvärderas, att målformuleringar förtydligas och 
konkretiseras utifrån klienternas egna önskemål samt att kunskap om forskning och 
evidensbaserade metoder ökar. Socialstyrelsen finansierar projektet. Denna delrapport 
beskriver situationen i april-maj 2012 samt förändringar mellan 2011 och 2012. 
Föreliggande utvärdering är den andra av tre planerade mätningar som undersöker resultatet 
av utökade utbildningsinsatser för personalen.  
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Utbildningsinsatser för personalen 
Vid socialpsykiatrin, Södermalms stadsdelsförvaltning, har pågått utbildningsinsatser för 
personalen i ett flertal år. Detta gäller särskilt för MI där utbildning och implementering 
pågått sedan 2005. I MI utbildningen har ingått grund- och fördjupningsutbildning i grupper 
samt ”boosterdagar”. Därutöver har personal inom förvaltningen utbildats till MI ledare. Den 
första utbildningen i SSD och Måluppfyllelseskalan (GAS) genomfördes i ett pilotprojekt 
2010. Utbildning i SSD har genomförts i samarbete med Stockholms stads utvecklingsenhet 
och Socialstyrelsen. Under 2011 deltog 10 personal i en SSD studiegrupp. Tre kurser för 
personal i Måluppfyllelseskalan har genomförts från 2010 till våren 2012. Kursen bestod av 
två halva dagars utbildning, totalt 7 timmars undervisning, med praktiska uppgifter för 
kursdeltagarna att lösa. Deltagarna erbjuds därefter 3-4 timmars handledning i metodiken. 
 

Syfte 
Delrapportens syfte var att utvärdera om personalens utbildning och användning av de tre 
arbetsmetoderna SSD, GAS och MI har ökat mellan 2011 och 2012. Ett andra syfte var att 
utvärdera om klienternas innehav och användning av kognitiva hjälpmedel har ökat 2012 
jämfört med 2011. 
 
 

Metod 
En enkät och en kartläggning användes för utvärderingen 2012. 
 

Datainsamling  
Personalenkäten, ”Personalens uppfattning om SSD, GAS, MI och kognitiva hjälpmedel” se 
bilaga 1, delades ut av chefer vid fyra verksamheter: Beställare, Aktivitetshuset, 
Boendestödjare och Boendegruppen under april – maj 2012. Totalt besvarade 51 personer 
enkäten 2012 (totalt antal personal för 2011 och 2012 är 54 personer).  
I Del I i enkäten ombads personalen att för de tre metoderna  Single System Design (SSD), 
Måluppfyllelseskalan - Goal Attainment Scaling (GAS), och Motivational Interviewing (MI) 
först besvara två frågor: om personalen fått utbildning metoden och om de använde metoden 
regelbundet (Ja/nej svar). Därefter följde tre påståenden om metoden: Jag tycker att 
SSD/GAS/MI  är en metod som jag har god användning av i mitt arbete; Jag känner mig 
säker i att använda SSD/GAS/MI metodiken med mina klienter; Jag anser att klienterna är 
mer delaktiga i sin egen förändring genom att jag använt mig av SSD/GAS/MI. Del I 
avslutades med att personalen tog ställning till tre övergripande påståenden om klienterna får 
ett bättre liv, om klientarbetet är mer meningsfullt och om utbildning i metoderna hjälper 
personalen att hjälpa klienterna att förbättra sin livssituation. 
Del II inledde med en fråga om klienterna hade och använde kognitiva hjälpmedel. Därefter 
följde fem påståenden med likande innehåll som övriga påståenden i enkäten om förskrivna 
kognitiva hjälpmedel, se bilaga 1.   
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Samtliga påståenden i Del I och Del II besvarades genom att sätta ett kryss, som bäst 
motsvarade personens aktuella uppfattning, på en tio centimeter lång linje med extrema 
ändslut som 1=Inte alls till 10=Väldigt mycket (Visual Analoge Scale, VAS-skala). 
Ytterligare ett svarsalternativ Vet ej kunde väljas.  
”Kartläggning av innehav och användning av förskrivna kognitiva hjälpmedel”, se bilaga 2.  
Innehav och användning av förskrivna kognitiva hjälpmedel kartlades genom att ett formulär 
delades ut till fyra boendeenheter, en kontaktperson vid varje enhet besvarade frågorna i 
formuläret. I kartläggningen ombads även uppgiftslämnarna vid boendeenheterna att lämna 
kommentarer om vad de ansåg kunde vara orsak till att klienterna inte använder kognitiva 
hjälpmedel.  
 

Dataanalys 
Data har bearbetats med beskrivande statistik. Förändringar mellan år 2011 och 2012 
analyserades med icke-parametriska tester. Wilcoxon användes för ordinaldata och Chi-2 för 
kategoridata i Software Program for the Social Sciences, SPSS, version 20. Data som 
saknades ersattes med gruppens medelvärde. I tabell 1 redovisas antal enkäter med internt 
bortfall. Påståenden som inte var besvarade enligt enkätens instruktioner var jämt fördelade i 
materialet. 
 

Tabell 1. Bortfallsanalys av 51 enkäter 2012 vars påståenden inte besvarats enligt instruktionerna. 

Verksamhet 
Ej använt 

hela skalan 
Egen text på 
VAS-linjen 

Hoppat över 
sida 

Ej svar på 
enstaka 
frågor 

Svarat  
”Vet ej” 

Beställare    1 1 
Aktivitetshuset   1:alla frågor  3 
Boendestödjare 5 2 1  4 
Boendegruppen  2 4   2 
Total 7 6 2 1 10 

 
 
Följande kommentarer var antecknade i enkäterna:  

Har fått utbildning i SSD, men ej hunnit praktisera det. Därför vet jag inte utfallet i 
nuläget. Metoden verkar dock väldigt intressant och ser fram emot att använda den. 
Det gäller även GAS.  
Är relativt nyanställd och har inte kännedom om vilka som använder kognitiva 
hjälpmedel ännu. 
Jag har fått information om och varit med lite i diskussioner kring MI och GAS, men 
inte arbetat med det själv då jag är ny på arbetsplatsen och inte har gått utbildning i 
någon av metoderna ännu. 
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Resultat 
Resultat från ifyllda formulär från Måluppfyllelseskalan rapporteras i ett eget avsnitt. 
Angående kognitiva hjälpmedel rapporteras kartläggningen och svar på påståenden i 
personalenkätens Del II tillsammans.  

Beskrivning av frekvens och uppfattning om utbildning och användning av tre 
arbetsmetoder 
All personal (n=54 t.o.m. 2012) uppger att de deltagit i minst en utbildning i arbetsmetoderna 
SSD, GAS och MI. Fram t.o.m. 2012 uppgav 23 personer att de deltagit i en utbildning varav 
22 i MI och en person i GAS, 16 personer uppgav att de deltagit i två utbildningar (GAS och 
MI), samt 15 personer uppgav att de deltagit i tre utbildningar (SSD, GAS och MI). Totalt 
deltog 69 personer någon form av utbildning 2011 och 86 personer 2012 (Tabell 2). Samma 
person kan förekomma i fler än en utbildning. Fyrtiotre personer använde sig av sin nya 
kunskap 2011 och motsvarade siffra för 2012 var 31 personer. MI är den metod som flest 
personal fått utbildning i och även använder (Tabell 2). SSD är den metod som lägst antal 
personal är utbildade i och använder.  
 
Tabell 2. Antal personal som rapporterar att de deltagit i utbildningar 2011-2012 och som använder metoderna 
regelbundet fördelade på verksamheter.  

 
Verksamheter 
(2011/2012) 

SSD GAS MI 
Utbildning Använder Utbildning Använder Utbildning Använder 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 
Beställare 
(n=12/11) 

1 1 0 0 0 0 0 0 12  11 11 9 

Aktivitetshuset 
(n=9/6) 

1 2 1 0 1 2 1 0 9 5 5 2 

Boendestödjare  
(n=15/20) 

1 6 2 2 12 16 5 3 13 18 5 7 

Boendegruppen 
(n=13/13) 

3 4 0 0 7 8 3 1 9 13 10 7 

Total (n=49/51) 6 13 3 2 20 26 9 4 43 47 31 25 

 
 
 
I arbetsmetoderna SSD och Måluppfyllelseskalan har två signifikanta skillnader mellan 2011 
och 2012 uppstått (Tabell 3). I SSD ansåg personalen att klienterna var mer delaktiga i sin 
förändring 2012 jämfört med 2011. I Måluppfyllelseskalan kände sig personalen sig mer 
säkra på att använda arbetsmetoden 2012 än 2011. Personalens (n=54) skattade medelvärden 
(Tabell 3) på påståendena i enkäten varierade mellan 3,19 till 6,66 för 2012 (2011: 1,86 och 
6,82). Sju medelvärden 2012 (Tabell 3) befinner sig under 5,00 vilket antyder att personalen 
ansåg sig i låg grad ha god användning, inte kände sig säker eller ansåg att klienterna var 
delaktiga i sin förändring genom att använda sig av SSD och Måluppfyllelseskalan. 
Resultaten från skattning av MI indikerar däremot att personalen ansåg sig ha användning, 
kände sig någorlunda säkra på att använda och att klinterna var delaktiga i sin förändring. Det 
motsatta resultatet kan sägas om SSD vars medelvärden och antal personer som fått 
utbildning är de lägsta i denna undersökning.  
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Tabell 3. Beskrivning av personalens (n=54) uppfattning om införda arbetsmetoder 2011 och 2012. 
 
 
Påståenden om arbetsmetod (2011/2012) 

2011 2012 
Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

SSD     
   har god användning i mitt arbete (n=10/13) 2,67 2,92 3,70 2,95 
   känner mig säker att använda (n=15/12) 1,86 3,02 3,19 2,08 
   klienterna är mer delaktiga i förändring (n=11/11) 1,88 2,66 5,23* 3,31 
Måluppfyllelseskalan      
  har god användning i mitt arbete (n=21/25) 4,62 3,33 4,12 2,86 
  känner mig säker att använda (n=23/25) 3,02 2,38 4,59* 2,95 
  klienterna är mer delaktiga i förändring (n=20/25) 4,22 3,21 4,56 2,84 
MI     
   har god användning i mitt arbete (n=39/46) 6,82 2,59 6,66 2,45 
   känner mig säker att använda (n=40/46) 5,06 2,57 5,56 2,56 
   klienterna är mer delaktiga i förändring (n=38/43) 5,80 2,49 5,21 2,86 
     
Klienterna får ett bättre liv (n=33/35) 4,24 2,55 4,03 2,50 
Mitt arbete är mer meningsfullt (n=37/42) 5,06 2,74 5,00 2,79 
Hjälpa klienterna till ett bättre liv (n=37/42) 4,97 2,78 4,78 2,56 
Not: Siffror i fetstil anger högsta medelvärden. Kursivering anger lägsta medelvärden. *signifikant skillnad   

     (p<0,05) mellan 2011 och 2012. 
 
 
I tabell 4 presenteras den personal som utbildats i någon av de tre metoderna och personalens 
uppfattning t.o.m. 2012. Personalen rapporterade att av de tre metoderna har de bäst 
användning och kände de sig mest säkra att använda sig av MI i arbetet. Personalen ansåg 
vidare att klienterna var mest delaktiga i sin förändring och arbetet kändes mer meningsfullt 
om de använde SSD, däremot uppgav personalen att de kände sig osäkra att använda SSD. 
Avseende personalens uppfattning av Måluppfyllelseskalan (GAS) så kan arbetet kännas mer 
meningsfullt när den metoden används.  
 
Tabell 4. Beskrivning av personalens uppfattning om arbetsmetoderna fördelade på antal personal som utbildats 
i någon eller flera av arbetsmetoderna t.o.m. 2012 (n=102). 

 
 
Påståenden om arbetsmetod 

SSD (n=17) GAS (n=32) MI (n=53) 
Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

       
har god användning i mitt arbete 4,13 2,14 4,12 2,51 6,66 2,28 
känner mig säker att använda 3,37 1,51 4,59 2,60 5,56 2,38 
klienterna är mer delaktiga i förändring 5,54 2,24 4,56 2,49 5,21 2,57 
       
Klienterna får ett bättre liv 4,28 2,16 4,11 2,03 4,03 2,02 
Mitt arbete är mer meningsfullt 5,27 2,76 4,91 2,34 5,00 2,48 
Hjälpa klienterna till ett bättre liv 4,82 2,07 4,74 1,94 4,78 2,27 
Not: Siffror i fetstil anger högsta medelvärden för respektive arbetsmetod. Kursivering anger lägsta 
medelvärden. 
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Medelvärdets standardavvikelse informerar om att det finns stor variation hur personalen 
skattat sin uppfattning. Ju högre standardavvikelse desto större variation av medelvärdet inom 
gruppen. Särskild vaksamhet gäller för medelvärden där få personer lämnat svar t. ex. SSD. 
Det betyder att inom personalgruppen finns många skilda uppfattningar. 
 
Observera att låg svarsfrekvens 2011 gör resultatet svårtolkat och att skillnaderna i 
medelvärden mellan 2011 och 2012 (Tabell 4) inte är signifikanta. Skillnaderna kan lika väl 
bero på slumpen som deltagandet i respektive utbildning. 
 

Tillämpning av Måluppfyllelseskalan  
Sedan mars 2011 har 31 ifyllda formulär (Bilaga 3) lämnats som underlag för denna 
utvärdering. De uppsatta målen var fördelade på 20 klienter, 11 kvinnor och nio män, med en 
medelålder på 45 år (standardavvikelse 10,96 år, 25-59 år). Totalt har 32 mål formulerats vid 
Aktivitetshuset (n=8), boendestöd (n=18), och boendegruppen (n=6). Trettioen mål var ifyllda 
enligt anvisningarna som anges i manualen (2) för Måluppfyllelseskalan. I ett formulär var 
startnivån angiven som ”förväntad utfalls nivå”, vilket innebär att klienten började på den nivå 
som han/hon förväntades nå, alltså kunde ingen förändring noteras (figur 1). I alla 32 mål var   
”Steg för måluppfyllelse” och angett datum för ”Uppföljning” korrekt ifyllda. De fyra 
graderingsfaktorerna för att mäta förändring användes enligt följande: Förmåga=6 mål, 
Frekvens=22 mål, Hjälp och stöd=0 mål och Varaktighet=2 mål. Två mål i två formulär var 
felaktigt graderade och det var därför inte möjligt att mäta förändring i dessa fall.  
 
Arton av de 32 uppsatta målen uppnåddes, varav sex mål hade en högre utfallsnivå än 
förväntad, se figur 1. Av de 14 målen som inte uppnåddes kunde fyra mål ses som en 
förbättring och ett mål som försämring. För de övriga sju, ej uppnådda, målen skedde ingen 
förändring. 
 
 

 
 
Figur 1. Presentation av startpoäng och poäng för utfallsnivå, enligt Måluppfyllelseskalan, för 32 uppsatta mål. 
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I Måluppfyllelseformuläret (Bilaga 3) uppmanas användaren att ange ett Målområden (2). Åtta 
livsområden enligt Dokumentation, Utvärdering, Resultat (DUR) (3) användes. De flesta målen 
berörde livsområden Vardagsaktiviteter, ADL; Arbete, utbildning och Fysisk hälsa (Tabell 5).  
 
                          

Tabell 5. Översikt av antal mål (n=32) enligt Måluppfyllelseskalan riktade mot åtta DUR områden. 
 
 
 
 
 
 

Not: Siffror i fetstil anger högsta värdet 
 
Tretton klienter hade ett mål vardera, sex klienter hade två till fem uppsatta mål vardera. 
Målen för två av dessa klienter hade justerats och anpassats efter uppföljningsperioderna så 
att klienterna till slut hade ett realistiskt, tydligt och mätbart mål. 
 

Innehav och bruk av kognitiva hjälpmedel för klienterna 
En sammanställning av befintligt innehav och bruk av kognitiva hjälpmedel presenteras i 
tabellerna 6, 7 och 8.  
 
Totalt har förskrivning av hjälpmedel ökat från 2011 till 2012 (Tabell 6). Likaså ökade 
användning av hjälpmedel mellan dessa två år.  ”Andra” hjälpmedel d.v.s. hemmatillverkade 
eller inköpta, införskaffade på annat sätt än att vara utprovade av arbetsterapeut rapporterades 
endast 2011, se även tabell 7. 
 

Tabell 6. Antal innehav och bruk av hjälpmedel fördelade över boenden 2011 och 2012. 

 
 
I 2012 års utvärdering rapporterade personalen att det fanns 60 kognitiva hjälpmedel bland 
klienterna inom stadsdelsförvaltningen (Tabell 7), varav 33 var i bruk och 29 hjälpmedel 
användes med stöd av annan person. Arbetsterapeuterna förskrev hjälpmedlen, medan 
personal inom boendestödet medverkade till att införskaffa hjälpmedel genom 
egentillverkning eller inköp. Av de 60 hjälpmedlen var 29 hjälpmedel av egen tillverkning 

DUR områden Antal mål 
1. Boende 4 
2. Familj och andra relationer, närverk och samverkan 2 
3. Arbete, utbildning eller sysselsättning 6 
4. Ekonomi 1 
5. Intressen (fritid, aktiviteter) 1 
6. Psykisk hälsa 0 
7. Fysisk hälsa 5 
8. Användning av alkohol, narkotika, tabletter m.m. 0 
9. Rättsliga förhållanden 1 
10. Vardagsaktiviteter, ADL 12 

 
Verksamheter 

Innehav av 
hjälpmedel 

Hjälpmedel i 
bruk 

”Andra” 
hjälpmedel 

”Andra” 
hjälpmedel i bruk 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 
Boendestödjare 23 54 17 30 14 - 11 - 
Boendegruppen  10 6 5 3 5 - 4 - 
Total 33 60 22 33 19 - 15 - 
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alltså ej förskrivna, och 9 av dessa var bekostade av klienterna själva. Några uppgiftslämnare 
uppgav att de inte visste vilken tjänsteman som ska kontaktas vid behov av råd och stöd 
avseende hjälpmedlen.  
 
 
Tabell 7. Översikt av antal kognitiva hjälpmedel 2011 och 2012. 
 
 
Hjälpmedel 

Innehav av 
hjälpmedel Hjälpmedel i bruk Används med stöd  

Införskaffat på 
annat sätt 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 
Timstock 3 3 2 2 - 1 - - 
Handi 1 - 0 - - - - - 
Väckarklocka med  
vib. 1 2 1 2 - 2 - (2*) 
Whiteboard 12 14 7 8 6 5 ja 9 (4*) 
Tyngdtäcke 7 7 3 4 - - ja - 
Kom-i-håg-klocka 5 4 3 3 - 2 - - 
Dagplaner  - 8 - 6 - 7 - 6 
Uppmärkningssystem 3 16 6 7 1 10 - 16 

Förgetmigej kalender 1 1 - -  - - - 

Mobil- Smartphone 4 5 4 1 - - ja (3*) 
Summa 37 60 26 33 7 29  29 (9*) 
Annat? Specificera:         

Veckoschema 7 - 4 - - - 7 - 
Checklista  2 - 2 - - - 2 - 

Klocka som slår varje 
halvtimma 1 - 1 - - - 1 - 
Märkta mappar 1 - 1 - - - 1 - 
Övrigt 3 - 3 - 4 - - - 
Summa 14 - 12 - 4 - 11 - 
Not: (*bekostade av klienten). 
 
 
I tabell 8 redovisas att år 2012 rapporterade 22 personal att de hade klienter som använde 
kognitiva hjälpmedel. Personalen kände sig signifikant mindre säkra på att stödja klienterna i 
att använda kognitiva hjälpmedel 2012 jämfört med 2011. Eftersom alla medelvärden 
överstiger 5,0 både 2011 och 2012 (Tabell 8) kan resultatet tolkas som att personalen anser 
att kognitiva hjälpmedel bidrar till att förbättra klienternas livskvalitet men att personalen 
känner sig osäkra på hur de ska stötta klienterna med att använda hjälpmedlen. Observera att 
den låga svarsfrekvensen 2011 gör resultatet svårtolkat.  
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Tabell 8. Personalens (n=22) uppfattning om kognitiva hjälpmedel 2011 och 2012. 

Påståenden om kognitiva hjälpmedel (2011/2012) 

2011 2012 

Medelvärde 
Standard-
avvikelse Medelvärde 

Standard-
avvikelse 

Jag har god kännedom om kognitiva hjälpmedel 
(n=/22) - - 5,15 2,22 

Jag tycker att kognitiva hjälpmedel underlättar mitt 
arbete med klienterna. (n=6/19) 4,88 2,68 5,50 2,50 

Jag känner mig säker på att stödja klienterna i att 
använda kognitiva hjälpmedel. (n=7/19) 7,22 2,02 5,30* 2,89 

Jag tycker att klienterna blir mer självständiga genom 
att de använder kognitiva hjälpmedel. (n=7/18)   6,14 3,02 5,71 2,70 

Jag anser att klienterna på det hela taget får ett bättre 
liv när de regelbundet använder sig av kognitiva 
hjälpmedel. (n=7/18) 6,60 3,13 6,61 2,45 

Not: Siffror i fetstil anger högsta medelvärden. Kursivering anger lägsta medelvärden. *signifikant skillnad   
     (p<0,05) mellan 2011 och 2012. 

 
 
Uppgiftslämnarna vid boendeenheterna lämnade kommentarer om vad som kunde vara orsak 
till att klienterna inte använde kognitiva hjälpmedel.  
Sammanfattning:  

Det är för mycket instruktioner i beskrivningarna som försvårar användning av 
hjälpmedel. Dåliga rutiner och uppföljningar.  
Vi får sällan eller aldrig beställning på att hjälpa personer att hantera hjälpmedel.  
Vi som personal vet inte vem man ska vända sig till för att få råd och stöd. Det är för 
krångligt att gå via VC.  
 
Klienterna saknar ofta insikt, initiativ och motivation att förstå syftet med att använda 
hjälpmedlen, vilket gör det svårt med inlärning av nya strategier.  
Klienterna har inte fått tillräckliga instruktioner om hur hjälpmedlet ska användas.  
Klientens sjukdomstillstånd ändras periodvis till det bättre eller sämre, då behövs inte 
eller hjälper inte t.ex. tyngdtäcket. 
Klienten använder inte hjälpmedlet själv utan hjälp och påminnelse från personal och 
vi tycker inte att det är nödvändigt.  

 
 

Diskussion  
Personalen är generellt positiv till de utbildningar som de deltagit i. All personal (n=54 t.o.m. 
maj 2012) uppger att de deltagit i någon av utbildningar i arbetsmetoderna SSD, GAS och 
MI. Totalt rapporterade 69 personer 2011 och 86 personer 2012 i att de deltagit i en eller flera 
utbildningar. Ungefär en tredjedel av personalen använde sig av sin nya kunskap 2011 och 
2012. Två signifikanta skillnader mellan 2011 och 2012 har uppstått. I SSD ansåg personalen 
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att klienterna var mer delaktiga i sin förändring 2012 jämfört med 2011. I 
Måluppfyllelseskalan kände sig personalen sig mer säkra på att använda arbetsmetoden 2012 
än 2011. Det är stor variation i hur många personer bland personalen som deltagit i 
utbildningarna och hur många som använder sig av de tre arbetsmetoderna SSD, GAS och 
MI. Den personal som använt GAS formulär har följt manualens instruktioner. Innehav och 
bruk av kognitiva hjälpmedel har ökat. 
 
MI är den arbetsmetod som socialpsykiatrin har satsat mest resurser på under längst tid, vilket 
också visar sig i resultatet. All personal rapporterar att de deltagit i MI utbildningar, 2012 
svarar 25 personal att de faktiskt använder arbetsmetoden. År 2012 uppskattar personalen MI 
men de känner sig fortfarande osäkra på om klienterna får ett bättre liv eller om de kan hjälpa 
klienterna att få ett bättre liv. 
 
Utbildning och användning av Måluppfyllelseskalan har pågått sedan 2010. Trettiotvå 
personal uppger att de deltagit i utbildning i GAS t.o.m. 2012 men bara fyra personer säger 
sig använda GAS. Trots det känner sig 25 personal signifikant mer säkra på att använda GAS 
2012 jämfört med 2011. De förhållandevis låga medelvärdena 2012 (4,12 - 4,59) antyder att 
mer träning och övning i arbetsmetoden är befogad. En tendens till ökade värden kan ses. 
 
I SSD är det 17 personal som uppger att de deltagit i utbildning sedan 2010. Endast två 
personal rapporterar 2012 att de använder SSD i sitt arbete. Men 11 personal anser att 
klienterna är signifikant mer delaktiga i sin förändring genom att personalen använder SSD 
2012 till skillnad mot 2011. Personalen som gått utbildning (n=17) i SSD känner sig i viss 
grad osäkra på att använda sig av arbetsmetoden. 
 
De tre frågorna i enkäten som handlar om att klienterna får ett bättre liv och om arbetet blir 
mer meningsfullt (Tabell 3 och 4) ligger medelvärdena (Tabell 3: 4,03 – 5,06; Tabell 4: 4,03 
– 5,27) förhållandevis lågt 2012. Vi kan tolka resultatet som att personalen i högre grad 
uppfattar att arbetet känns mer meningsfullt men samtidigt skattar personalen i lägre grad att 
klienterna får ett bättre liv genom att använda de tre arbetsmetoderna. 
 
Resultaten kan till viss del tolkas som motsägelsefulla. Det är i SSD och GAS som 
signifikanta skillnader uppstått, i de arbetsmetoder som lägst antal personal utbildats och 
använder och som har lägsta medelvärden. Medan däremot i MI har i stort sett all personal 
utbildats och har högsta medelvärden av de tre arbetsmetoderna, men där har inga 
signifikanta skillnader uppstått mellan 2011 och 2012. 
 

Användning av Måluppfyllelseskalan 
Det kan konstateras att tillämpningen av Måluppfyllelseskalan uppfyller förväntade 
intentioner inom IMU projektets ram. Trettioen ifyllda formulär med 32 individuella mål, kan 
kanske tyckas vara ett lågt antal uppsatta mål under ett år. Formulären var korrekt ifyllda med 
mål som förhandlats med klienterna. Med tanke på att endast en kurs hölls under samma tid, 
får resultatet betraktas som tillfredställande.  
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Kognitiva hjälpmedel 
Resultatet av personalens rapportering av innehav och bruk av kognitiva hjälpmedel samt 
deras uppfattning om hjälpmedel kan sägas vara motsägelsefullt. Glädjande nog ökade 
innehav av hjälpmedel med 27 produkter och sex fler hjälpmedel användes 2011 jämfört med 
2012. Men personalen kände sig i lägre grad signifikant säkra på att stödja klienterna i att 
använda kognitiva hjälpmedel 2012 jämfört med 2011. Medelvärdesskillnaderna i övriga tre 
påståenden ändrades slumpmässigt. En försiktig tolkning av de minskade medelvärdena 
kanske kan ses som att personalens uppfattning om hjälpmedel för 2011 var orealistiskt 
positiv. Under det gångna året har fler personal träffat på och försökt stötta klienterna i 
användning av kognitiva hjälpmedel, vilket får som följd att några medelvärden sjunkit. 
Därmed har personalen en lägre förväntning på hur mycket ett hjälpmedel kan vara till nytta 
för den enskilde klienten. Under året har organisatoriska otydligheter gällande förskrivning 
av hjälpmedel inom förvaltningen lyfts fram som ett problem, vilket kan antas speglas i 
föreliggande utvärderings resultat. 
 

Metodologiska problem 
De metodologiska problemen i utvärderingen var interna bortfall (hur frågeformulären var 
ifyllda), innebar att frågor inte var besvarade/överhoppade, eller ifyllda med egna ord på 
svarslinjen. Någon personal har inte förstått instruktionerna hur formuläret ska fyllas i och 
besvarat frågorna på sitt eget sätt. En vedertagen statistisk åtgärd användes för att 
kompensera för detta problem, nämligen att införa gruppens medelvärde för saknade data. 
Detta gäller särskilt för baslinjemätningen är 2011. 
 
Med stora bortfall innebär att resultatet måste tolkas med försiktighet. En utmaning för 
genomförande av den återstående utvärderingen 2013 är att informera personalen om hur 
enkäten ska fyllas i så att resultaten blir tillförlitliga. 
 
Det kan också diskuteras hur påståendena i enkäten formulerats. Det gäller särskilt frågorna 
om personalen deltagit i utbildning för respektive arbetsmetod. Frågan kan tolkas på två sätt 
dels som att personen deltagit i utbildningen under senaste året som gått och dels som att 
personen har deltagit i en utbildning överhuvudtaget. För SSD, där en studiegrupp under 
2011 genomförts, kan det uppfattas som en utbildning eller hur har personalen tolkat detta? 
 

Utmaningar inför utvärdering 2013 
Generellt bör enkätens instruktioner och information förtydligas så att de blir mer 
användarvänliga. Det är viktigt att all personal är införstådd med att de ska fylla i enkäten på 
samma sätt. 
 
För kartläggning av kognitiva hjälpmedel är det viktigt att en personal, helst samma person 
som utförde kartläggningen år 2011 och 2012, i varje grupp ansvarar för att sammanställa 
enkäten för sin boendegrupp och att alla samlar data på samma sätt. 
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Detta är viktigt nästa utvärdering, eftersom vi vill beräkna skillnad över tid, alltså jämföra 
2011 års värden med 2013 års värden med stöd av statistiska analyser. Då gäller det att ha 
många deltagare och så lågt bortfall som möjligt. Annars får vi inte tillförlitlig information 
som kan belysa om någon förändring skett efter alla ansträngningar som görs och om 
resurserna som används ger god effekt. 
  
Att implementera systematiska arbetsmetodmetoder som SSD, Måluppfyllelseskalan och MI i 
en stor personalgrupp som arbetar med multiproblematiska klienter är en omfattande uppgift 
som kräver lång tid. Ett år kan anses som alltför kort tid och det är kanske orealistiskt att 
förvänta sig att signifikanta skillnader över tid ska uppstå i statistiska analyser. 
 
Det viktiga är att börja använda vedertagna arbetsmetoder som är prövade med gott resultat i 
motsvarande klientgrupper istället för att arbeta efter sin egen personliga, subjektiva intuition.  
Följden med ett subjektivt arbetssätt är att ingen kan säga något om insatsens effektivitet, 
d.v.s. om bemötande och insatsen var positiv eller inte för klienten. Tilläggas bör, att enheten 
för socialpsykiatri, inom Södermalms stadsdelsförvaltning har kontakt med och ger insatser 
för ca 300 klienter varje år. För denna stora klientgrupp betyder det att genom IMU projektets 
genomförande har påbörjats ett bemötande med ett systematiskt arbetssätt och att insatserna 
för klienterna följs upp. Det innebär en framtida hög potential för fortsatt fokus av 
meningsfulla arbetsuppgifter för alla inom alla nivåer inom sociala avdelningen. 
 
 
Slutsatser av utvärderingen 2012: 

• All personalen har deltagit i minst en av tre utbildningar fram t.o.m. 2012. 

• Personalen är generellt nöjda med insatta utbildningsresurser. 

• Ett år är en orealistisk kort tid för att signifikanta förändringar över tid ska uppstå. 

• Personalen bör få utökat stöd i att använda sig av de tre arbetsmetoderna. 

• Klienterna har ökat innehav och bruk av kognitiva hjälpmedel. 

• Fortsatt organisation för förskrivning av kognitiva hjälpmedel bör ges tid. 

• Det finns många olika uppfattningar om insatta resurser bland personalen. 

• Åtgärder bör vidtas för att minimera internt bortfallet vid utvärderingen 2013. 
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Personalens uppfattning om SSD, GAS, MI och kognitiva hjälpmedel 
I.  
Var snäll och skatta Din uppfattning om metoderna, Single System Design (SSD), 
Måluppfyllelseskalan (GAS), och Motivational Interviewing (MI). 
 
Var arbetar Du?        Beställare,       Aktivitetshuset,       Boendestöd,       Boendegruppen  
 
Markera med ett kryss på linjen din uppfattning som stämmer för dig just nu (eller ringa in 
Vet ej). 
 
Single System Design 
Jag har fått utbildning i SSD                Jag använder SSD regelbundet  
 
Svara på frågorna nr 1 - 3 endast om Du deltagit i SSD utbildning. 
 
1. Jag tycker att SSD är en metod som jag har god användning av i mitt arbete. 
 
Inte alls          Väldigt mycket   Vet ej 
 
2. Jag känner mig säker i att använda SSD metodiken med mina klienter. 
 
Inte alls           Väldigt mycket  Vet ej 
 
3. Jag anser att klienterna är mer delaktiga i sin egen förändring genom att jag använt mig av  
    SSD. 
 
Inte alls          Väldigt mycket   Vet ej 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Måluppfyllelseskalan (GAS) 
Jag har fått utbildning i Måluppfyllelseskalan            
Jag använder Måluppfyllelseskalan regelbundet  
 
Svara på frågorna nr 4 – 6 endast om Du deltagit i GAS utbildning. 
 
4. Jag tycker att Måluppfyllelseskalan är en metod som jag har god användning av i mitt  
    arbete. 
 
Inte alls          Väldigt mycket   Vet ej 
 
5. Jag känner mig säker i att använda Måluppfyllelseskalan med mina klienter. 
 
Inte alls          Väldigt mycket   Vet ej 
 
6. Jag anser att klienterna är mer delaktiga i att formulera sina egna mål genom att jag använt  
    mig av Måluppfyllelseskalan . 
 
Inte alls          Väldigt mycket   Vet ej 
 

Fortsättning på nästa sida! 

Bilaga 1 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Motivational Interviewing 
Jag har fått utbildning i MI                Jag använder MI regelbundet  
 
Svara på frågorna nr 7 – 9 endast om Du deltagit i MI utbildning. 
 
7. Jag tycker att MI är en metod som jag har god användning av i mitt arbete. 
 
Inte alls          Väldigt mycket   Vet ej 
 
8.  Jag känner mig säker i att använda MI metodiken med mina klienter. 
 
Inte alls          Väldigt mycket   Vet ej 
 
9. Jag anser att klienterna är mer delaktiga i sin egen förändring genom att jag använt mig av  
    MI. 
 
Inte alls          Väldigt mycket   Vet ej 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Övergripande frågor 
Svara på frågorna nr 13 – 15 endast om Du deltagit i någon av utbildningarna för SSD, GAS 
eller MI. 
 
13. Jag anser att klienterna på det hela taget har fått ett bättre liv när jag regelbundet använder  
      mig av metoderna som jag fått utbildning i. 
 
Inte alls          Väldigt mycket   Vet ej 
 
14. Jag upplever att mitt arbete är mer meningsfullt när jag regelbundet använder mig av  
      metoderna som jag fått utbildning i. 
 
Inte alls          Väldigt mycket   Vet ej 
 
15. Jag anser att metoderna som jag fått utbildning i hjälper mig att hjälpa klienterna att  
      förbättra sin livssituation. 
 
Inte alls                                                                                                    Väldigt mycket   Vet ej 
 
 
 
Personalens uppfattning om kognitiva hjälpmedel 
 
II. 
Ett förskrivet hjälpmedel är ett hjälpmedel som efter behovsbedömning och utprovning 
förskrivits av en arbetsterapeut/sjukgymnast/distriktssköterska. Exempel på kognitiva 
hjälpmedel är: Timstock, Handi, väckarklocka med vibration, whiteboard, bolltäcke, kom-i-
håg-klocka, dagplaner och uppmärkningssystem. 
 
 
 

Fortsättning på nästa sida! 
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Ingen av mina klienter har eller använder kognitiva hjälpmedel  
 
Svara på frågorna nr 16 – 20 endast om dina klienter har förskrivna kognitiva hjälpmedel! 
 
16. Jag har god kännedom om kognitiva hjälpmedel. 
 Inte alls                                                                                                  Väldigt mycket    Vet ej 
 
17. Jag tycker att kognitiva hjälpmedel underlättar mitt arbete med klienterna. 
 
Inte alls          Väldigt mycket   Vet ej 
 
18. Jag känner mig säker på att stödja klienterna i att använda kognitiva hjälpmedel. 
  
Inte alls          Väldigt mycket   Vet ej 
 
19. Jag tycker att klienterna blir mer självständiga genom att de använder kognitiva 
hjälpmedel.   
 
Inte alls          Väldigt mycket   Vet ej 
 
20. Jag anser att klienterna på det hela taget får ett bättre liv när de regelbundet använder sig 
av kognitiva hjälpmedel. 
 
Inte alls          Väldigt mycket   Vet ej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skriv gärna egna kommentarer nedan eller på baksidan!!! 
 
Tack för Du tagit tid och svarat på frågorna! 

Den information Du lämnat kommer att användas i utvärderingen av IMU projektet.  

Vi frågar också om informationen som Du lämnar får användas för forskning? 

 

Jag ger tillstånd till att informationen får användas till en vetenskaplig studie, vars syfte är att 
undersöka brukarmedverkan i rehabiliteringsprocessen inom socialpsykiatri.       JA 

Det är helt frivilligt att delta som forskningsperson. Du kan när som helst avbryta medverkan utan att 
tala om varför och utan att det påverkar din nuvarande anställning. Resultatet redovisas på 

i å   k  i  l  d kild    d  d   å  k k  i å f ll 
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Kartläggning av innehav och användning av förskrivna kognitiva hjälpmedel 
Ett av målen för IMU projektet är att klienterna ska får ökad tillgång till kognitiva hjälpmedel, det är därför viktigt att kartlägga den aktuella situationen av hur 
många hjälpmedel som är förskrivna och hur många som är i bruk. Med stöd av annan person menas att klienten behöver påminnas om hur hjälpmedlet används, 
eller t.ex. får hjälp med att byta batterier. Det är också viktigt att få kännedom om vem som förskriver hjälpmedlen eller om de kanske köpts in på öppna 
marknaden. Ett förskrivet hjälpmedel är ett hjälpmedel som efter behovsbedömning och utprovning skrivits ut av en arbetsterapeut, sjukgymnast eller 
distriktssköterska.   

Verksamhet:        Boendestöd eget hem,      Boendestöd kollektiv,      Boendestöd Hammarby Sjö,       

     Boendegruppen missbruk,      Boendegruppen psyk.       

Fyll i med siffror eller kryss vad som är aktuellt inom verksamheten! 

Hjälpmedel 

Hur 
många 
hjälp-
medel 
finns? 

Hur 
många 
hjälp-

medel är 
i bruk? 

Hur många hjälpmedel 
används med stöd av annan 

person? 
Kryssa i vem har förskrivit 

hjälpmedlet? 
Hur många  

hjälpmedel är 
av egen 

tillverkning? 

Hur många 
hjälpmedel är 
inköpta och 

bekostade av 
klienten? Vet ej Alltid Ibland Aldrig Arbetsterapeut Sjukgymnast 

Timstock           

Handi           

Väckarklocka med 
vibration 

          

Whiteboard           

Tyngdtäcke           

Kom-i-håg-klocka           

Dagplaner            

Uppmärkningssystem           

Smart-phone med 
anpassad mjukvara 

          

 
Fortsättning på nästa sida! 

B
ilaga 2 
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Andra hjälpmedel som inte är förskrivna av arbetsterapeut eller sjukgymnast:________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Vem kontaktar ni om råd och stöd för hjälpmedlen?____________________________________________________________________________________ 

Om klienterna inte använder hjälpmedlen, vad tror du kan vara orsak till det?________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Kontaktperson som lämnar uppgifter____________________________________________________  

 
Samla in materialet enligt den ordning som ni kommer överens med er chef. Därefter lämnar chefen formulären till 
Anna Gärdegård. 

 
TACK FÖR HJÄLPEN! Skriv gärna kommentarer här nedanför . 

 



Delrapport II – IMU utvärdering 18  2012-09-05 

Måluppfyllelseskala (version 2, oktober 2008) (© H.Lindstedt, A-B Ivarsson, M. Yilmaz) 

Namn:                                                                                                               Datum: Utvärdering nr: 

Personal: Uppföljningsdatum: GAS-poäng: 

Målbeskrivning 
Grad av förväntad måluppfyllelse 
för förmåga, frekvens, hjälp och 
stöd eller varaktighet. 1

Målområde: 

 

 
Datum: 
Start 
och 
Avslut 

Steg för måluppfyllelse: 

Skattning: 

1. Mycket mindre än förväntad 
utfallsnivå   

2. Något mindre än förväntad 
utfallsnivå   

3. MÅL: Förväntad utfallsnivå   

4. Något mer än förväntad 
utfallsnivå   

5. Mycket mer än förväntad 
utfallsniv   

1 Beskriv målet utifrån vem som ska göra något, vad som ska göras, när det ska göras och hur ofta det ska göras. 

                                                 
 

B
ilaga 3 
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