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Livet efter stroke utifrån ett
kognitivt perspektiv.

Intresse för kognitiva nedsättningar och
forskning kring detta
 Oklart hur man skulle förstå kognition och kognitiva nedsättningar.
 Oklart vad man skulle göra med patienterna.
 Fick kunskap som jag ville strukturera, förstå och kunna använda.

Ann Björkdahl

 Ville pröva egna idéer om vad som kunde göras.
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 Vill sprida de insikter jag fått och inhämta mer kunskap.
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Kognition

A dynamic interactional model of
cognition

 Definieras som en persons förmåga att förvärva eller ta in och
använda information för att anpassa sig till omgivningens krav
(Lidz, 1987).

Individ

Aktivitet

•Strukturell kapacitet
•Metakognition
•Processtrategier
•Individens egenskaper

•Antal saker
•Komplexitet
•Förtrogenhet
•Uppställning
•Rörelse

Miljö
•Fysisk
•Social interaktion
•Kulturell
•Varierande
•Förtrogen

Toglia 2005

Hjärnans funktion

Att hantera information
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Utföra

•Starta upp, ta initiativ
•Ha idéer, sätta upp realistiska mål
•Avsluta
•Följa olika steg
•Hålla tråden och utvärdera om man är på rätt väg.
•Vara flexibel och se alternativa lösningar

Bearbeta

•Kunna sätta samman med minnen.
•Foga ihop olika intryck och göra begripligt
•Se helheten, dra slutsatser
•Dela upp i delar, se vilka delar som hör ihop.
•Ordna logiskt

Ta in

Björkdahl, Kognitiv rehabilitering, Studentlitteratur, 2015
Malia, Brannagan , Caring for carers.
Society for cognitive rehabilitation,
http://www.societyforcognitiverehab.org/

•Fokusera, hålla koncentration, inte störas
•Hålla tråden
•Förstå visuella intryck, form, förhållanden
•Förstå språk
•Orientera sig
•Komma ihåg, ha minnen att plocka fram

Uppmärksamhet
•
•
•
•

Lägga märke till
Lyssna
Se
Ta in allt

Förståelse
Minne
•
•
•

Minnas under
tiden
Minnen från
tidigare
Erfarenheter av
situationer

Informationsbearbetning
Analys av betydelse
•
•
•
•
•

Sortera ut
Ta fram viktigt
Jämföra
Minnas
Slutsats

Respons på slutsatser
•
•

Svara
Göra
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Använda information och utföra en
Avsluta
aktivitet, Exekutiv funktion

Använda information och utföra en
aktivitet, Exekutiv funktion

MÅL

Utvärdera

Justera
Anpassa
Idé eller uppmaning
att göra något

Följa steg

Idé eller uppmaning
att göra något

Sätta ett mål
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Göra om
Planera igen

Komma igång

AKTIVITET

•
•
•
•

Slutprodukt
Tidssatt
Identifiera delar

Ta sig till jobb eller skola
Fixa en måltid
Skapa något i lera eller papper
Hålla hemmet i ordning
Sköta räkningar och bankärenden
Göra en resa
Bjuda på kalas
Upprätthålla relationer

Kolla planen
Checka av
Kolla tiden
Göra förändringar
• Bara det som är
tänkt.
• Göra det som
missats
• Öka takten
• Hoppa över delar
• Avbryta

MÅL

Avsluta
Utvärdera

Undersöka förutsättningar

AKTIVITET

Justera
Anpassa
Följa steg

Göra om
Planera igen

Komma igång
Sätta ett mål

Schema tid
Kunskaper
Material
Plats avstånd
Fysiska förutsättningar
Andra personer

Hur påverka aktivitetsutförande?

Medvetenhet / Insikt
Kan inför en situation tänka ut vad som
kan bli problem och ha en idé om hur
man kan kompensera. Här kan tips och
råd vara till nytta

Föregripande
medvetenhet

Märker problem och konstaterar att det
hänger ihop med nedsättning men först
när det hänt. Behöver använda generell
strategi som alltid används.

Aktuell
medvetenhet

 Genom att förändra utmaning/svårighet på aktiviteten
eller förändra i omgivningen.
eller
 Genom att påverka personens strategianvändning och
medvetenhet, insikt.

Ser inte problemen när de uppstår
och kan/vill därför inte kompensera

Intellektuell medvetenhet själva. Behov av yttre hjälp.

Observation i aktivitet

A)

Insikt/medvetenhetsbedömning

A1)

A2)

Fastställande av nivå av
insikt utifrån Crossons
modell
Fastställande av om strategi
kan användas och i så fall
val av specifik eller generell

C)

B)

Utförandeanalys
B1)

B2)

B3)

Notering av problem som
uppstår
Analys av orsaker till
nedsättning

Dynamisk bedömning
C1)

C2)

Konstaterande av vad
som ger störst
konsekvenser
Bedömning samlas ihop och
slutsatser görs

Prediktion
Av vad man kan
förväntas uppnå

C3)

Tack för visat intresse!

Analys av inlärning /
förbättringspotential
Bestämning av vilken typ
av strategi som kan
minska ”felen
Analys av behov av nivå
på ledtrådar”

Övergripande mål
Gäller långsiktigt

Delmål för behandlingsperiod

Rapportering
Behandlingsplan
Med grund från
bedömningar och evidens

Behandling
Utvärdering

ann.bjorkdahl@vgregion.se
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