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Agenda

• Varför fokus på kognitiva och intellektuella förmågor?
• Vad är kognitiva och intellektuella förmågor? 

(-Bedömning och mätning)

• Tillstånd med brister i kognitiva funktioner.
– Utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar.
– Förvärvade kognitiva funktionsnedsättningar.
– Andra tillstånd med påverkade kognitiva funktioner.

• Patientexempel och film
• Att möta personer med bristande kognitiva funktioner.
• Samtalsteknik – anpassad.
• Stöd och hjälpmedel
• Lästips



Check-in
• Hur många har träffat personer med intellektuell funktionsnedsättning/IF i 

arbetssammanhang? Eller annan kognitiv funktionsnedsättning? 

• Hur många har träffat personer med IF eller annan kognitiv funktionsnedsättning 
utanför arbetet?



Varför fokus på 
kognitiva och intellektuella förmågor?



Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)

• 2 § Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och 
en vård på lika villkor för hela befolkningen.



Patientlag (2014:821) 

• ”Denna lag syftar till att inom hälso- och 
sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens 
ställning samt till att främja patientens integritet, 
självbestämmande och delaktighet.”

• Lagen innehåller (bland annat) bestämmelser om
- information
- samtycke
- delaktighet



Patientlag (2014:821)

• Information (kap 3):
6 § Informationen ska anpassas till mottagarens ålder, mognad, 
erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar.

• Samtycke (kap 4):
2 § Hälso- och sjukvård får inte ges utan patientens samtycke om inte annat 
följer av denna eller någon annan lag. Innan samtycke inhämtas ska 
patienten få information enligt 3 kap. Patienten kan, om inte annat särskilt 
följer av lag, lämna sitt samtycke skriftligen, muntligen eller genom att på 
annat sätt visa att han eller hon samtycker till den aktuella åtgärden.

• Delaktighet (kap 5)
1 § Hälso- och sjukvården ska så långt som 
möjligt utformas och genomföras 
i samråd med patienten.



Kognitiva och intellektuella förmågors påverkan  i 
patientmötet

• Patientens möjlighet att ta del av information, att kunna ge samtycke
och att vara delaktig i vården är beroende av personens kognitiva och 
intellektuella resurser.

• Behandlingsresultat är beroende av att patienten är delaktig i 
behandlingen.

• Vi som vårdgivare är ansvariga att vara medvetna om olikheter och att
anpassa kommunikation och 
bemötande utifrån patientens 
förutsättningar.



Vad är kognitiva och intellektuella funktioner?



Kognitiva funktioner och intelligens

• Är relaterade till varandra:

– Kognitiva funktioner är de mentala processer som används när 
vi bearbetar information.

– Intelligens (”det som mäts med intelligenstest”) inbegriper vissa 
av dessa kognitiva funktioner. Yttrar sig i förmågan att lära in, 
tillgodogöra sig och tillämpa nya kunskap/färdigheter.  



Kognitiva funktioner

– Perception
– Uppmärksamhet
– Inlärning och Minne
– Språk
– Föreställnings- och inlevelseförmåga
– Självmedvetande, metakognition, självkontroll
– Exekutiva funktioner (förmågor som behövs vid målinriktat 

beteende såsom planering och agerande)
– M.m



Intellektuella förmågor 
• Intellektuella förmågor:

– Associations- och slutledningsförmåga 
– Studieförmåga/Inlärningsförmåga
– Förmåga att lära av erfarenheter
– Resonerande
– Flexibel problemlösning 
– Abstrakt tänkande 
– Förståelse för komplicerade orsakssammanhang 

• Ibland skiljer man på flytande och kristalliserad intelligens
– Flytande intelligens är förmågan att lösa nya problem, att dra slutsatser och förstå förhållanden 

mellan olika begrepp, oberoende av tillägnad kunskap. 

– Kristalliserad intelligens är förmågan att använda 
färdigheter, kunskap och erfarenheter 
för att lösa problem. 



Utveckling av kognitiva och intellektuella 
förmågor

• Kognitiva förmågor är till viss del hierarkiska. Är dock sällan så att förmågan 
antingen finns fullt ut eller inte alls. Exekutiva funktioner brukar sägas vara 
färdigutvecklade runt 25 års ålder. 

– Hur kan sen utveckling av exekutiv funktion påverka patientmötet med barn och unga vuxna?

• Intellektuella förmågor: 
– Flytande intelligens är högst i tidiga vuxenår.
– Kristalliserad intelligens ökar gradvis även under vuxenår. 



Bedömning av kognitiva förmågor/ kognitiv bedömning

• Teambaserade bedömningar med läkare och psykolog rekommenderas. I 
komplicerade fall är läkare och psykolog nödvändiga och ofta tillräckliga, men ibland 
behövs professioner med annan kompetens involveras, ex. arbetsterapeut. 

• Läkarens roll 
– Att tillsammans med psykolog kartlägga aktuella utvecklingsrelaterade symtom/ 

beteenden som ger en funktionsnedsättning i vardagen
– Differentialdiagnostik/ diagnostik av eventuella samtida psyk. och/ eller somatiska 

tillstånd
– Somatiskt status inklusive neurologstatus

• Psykologens roll
– Att kunna tolka utvecklingsanamnes och utveckling av kognitiva/intellektuella 

förmågor utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv
– Att genom samtal få fram hypoteser om kognitiva/intellektuella förmågor och vid 

behov undersöka dessa med hjälp av testning
– Att få fram både styrkor och svagheter- kognitiv funktionsbeskrivning



Bedömning och mätning av kognitiva och intellektuella 
förmågor
• Bedömning görs i första hand genom intervjuer och 

funktionsbeskrivning. Vid behov kan olika tester för kognitiv och 
intellektuell funktion användas. Dessa utförs av psykologer. 

• Tester syftar till att vara funktionsbeskrivande och är ibland en del av 
diagnostiken. Resultaten visar dock inte sanningen, men kan ge 
vägledning och skapa hypoteser.

• Vid testning kan vi uttala oss om vad vi avser mäta, dock är det svårt 
mäta en isolerad förmåga då många kognitiva funktioner används 
samtidigt.

• Vid testning eftersträvas personens optimala prestation.
• Tester mäter inte alla aspekter av kognitiva och intellektuella 

funktioner.



Mätning av kognitiva förmågor

• Inlärnings- och minnesfunktioner

• Planeringsförmåga

• Uppmärksamhet

• Inhibering

• Shifting- mental flexibilitet





Mätning av intellektuella förmågor

• Vid diagnostiska begåvningsbedömningar används de internationella 
standardinstrumenten, Wechslers Intelligensskalor (WPPSI, WISC, WAIS).

• Utgångpunkt är att intelligens är: ”The capacity of the individual to act purposefully, to 
think rationally, and to deal effectively with the environment”.

• Testet är standardiserat och normerat.
• 4 sammansatta mått som bidrar till helskalepoängen. 

– Verbal funktion. Förmågan att analysera, resonera och att dra slutsatser (kristalliserad intelligens)
– Perceptuell funktion. Spatialt tänkande och flera aspekter av icke-verbalt resonerande (flytande intelligens)
– Arbetsminnesfunktion (verbal tester) 
– Snabbhet (perceptuell bearbetning)



Mätning av intellektuella förmågor

• Intelligens är normalfördelad, 100 är medel.
– Ca 2% : < 70 (IF)
– Ca 14 %: 70-84  (Svag teoretisk förmåga)
– Ca 68% : 85-115 
– Ca 14 %:  116-130
– Ca 2 % : >130

• Är ett statistiskt mått, ju längre från 
medelvärdet desto mindre träffsäkert.

• Resultat påverkas av många olika faktorer: 
uttrycks med fördel i konfidensintervall

• Måste normeras om kontinuerligt.
• Måste väga in med kvalitativa aspekter av 

testning (motivation, ångestnivå).



Tillstånd med brister i kognitiva funktioner

• Utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar

• Förvärvade kognitiva funktionsnedsättningar

• Andra tillstånd med påverkade kognitiva funktioner



Utvecklingsrelaterade kognitiva 
funktionsnedsättningar

• ADHD (bristande uppmärksamhet, planering/organisering, 
inhibering, initiering, känsloreglering och ojämn aktivitetsnivå)

• Autism/ASD (bristande social ömsesidighet, brister i icke-verbal 
kommunikation, brister i automatisering, generalisering, 
abstraktionsförmåga, föreställningsförmåga, att förstå metaforer, 
svag central koherens m.m)

• Intellektuell funktionsnedsättning/IF (bristande intellektuella och 
adaptiva funktioner).



Svag teoretisk begåvning

• Ca 15 % av befolkningen är 
svagbegåvade. Tar längre tid att 
lära sig, förstå och problemlösa. 

• Sannolikt söker dessa mer vård än 
andra. Vi kommer alltså att möta 
(många av) dessa personer!

• Vid svagbegåvning finns inget 
lagstadgat stöd, men vården måste 
anpassa sitt bemötande och sin 
kommunikation.



Personer med ADHD berättar

• Tre personer med ADHD berättar om sina svårigheter

• Vilka kognitiva funktioner kan tänkas vara nedsatta?

• https://www.youtube.com/watch?v=yeQfCR8p5EA&t=2s

https://www.youtube.com/watch%3Fv=yeQfCR8p5EA&t=2s


Ungdomar med autism/ASD berättar

• Vilka kognitiva svårigheter uppfattar ni?



Person med IF berättar

• Korta filmer med Linda, Nicolas och Mauriuz
• Vilka kogniva och adaptiva svårigheter uppfattar ni?

• http://www.habilitering.se/ung-samtalsgrupper/filmer-om-
intellektuell-funktionsnedsattning



Förvärvade kognitiva funktionsnedsättningar

• Schizofreni (ofta bestående påverkan på exekutiva funktioner)

• Demenssjukdomar (påverkan på språk, minne, omdöme, 
tidsuppfattning, rumsuppfattning m.m)

• Hjärnskador (påverkan beror på skadans lokalisering)



Ytterligare tillstånd med påverkade kognitiva 
funktioner

• Tillstånd med mer eller mindre tillfälligt nedsatt kognitiv funktion

– Depression
– Stress/utmattning
– Oro/ Ångest
– Psykossjukdomar
– Somatiska tillstånd (exempel thyreoideasjd)
– Påverkan av alkohol, droger, mediciner
– Smärta
– Sömnproblem
– Sorg



Påverkan på kognitiva funktioner

“Memory for medical information is often poor and inaccurate, especially when the patient is old 
or anxious. Patients tend to focus on diagnosis-related information and fail to register instructions 

on treatment. Simple and specific instructions are better recalled than general statements. Patients 

can be helped to remember medical information by use of explicit categorization techniques. In 

addition, spoken information should be supported with written or visual material. Visual 

communication aids are especially effective in low-literacy patients”

Patients’ memory for medical information (Roy P C Kessels, J R Soc Med 2003;96:219–222)



Att möta personer med 
bristande kognitiva förmågor



Svårigheter som kan uppstå i patientmötet

• Att patienten inte har kommit i tid till 
besöket, uteblir från besök

• Att patienten uppträder aggressivt 
eller har andra starka känslouttryck.

• Att personen avbryter, verkar inte 
lyssna.

• Svårt att förstå helheter, fokus på 
detaljer.

• Att all information tolkas konkret

• Att patienten inte förstår att hen inte 
har förstått

• Att ni har svårt att ta varandras 
perspektiv, bristande 
föreställningsförmåga

• Att patienten inte minns vad som 
sagt/bestämts

• Att patienten inte har följt 
ordinationer- ”överenskommelser” 
följs inte

• Att patienten inte följer instruktioner



Motreaktioner på svårigheter som kan 
uppstå i patientmötet

• Att patienten inte gör som överenskommet, eller som förväntat, kan skapa 
irritation och känsla av maktlöshet hos vårdgivaren

• Tolkas ofta som att patienten är ”jobbig” eller har bristande compliance

• När det inte fungerar:
– Förstår inte?
– Kan inte?
– Vill inte?



Till eftertanke
Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag 
först finna henne där hon är och börja just där.

Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra.

För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör men 
först och främst förstå den han förstår.

Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan mer och vet mer.

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så beror det på att jag är fåfäng och 
högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre istället för att hjälpa 
honom.

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och 
därmed måste jag förstå att detta med att 
hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna. 
Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa.
Sören Kierkegaard



Film1

Patientbemötande



Bikupor. Övning/film1
Brister i patientbemötande.

Fundera kring:

• Vad kunde receptionisten gjort annorlunda?

• Vad kunde gjorts annorlunda när Linus hämtades i väntrummet?

• Vad kunde gjorts annorlunda under besöket?
– Inledande samtal?
– I undersökningen?
– Vid åtgärder/planering?



Film2



Diskussion/Övning/film2
Anpassningar i patientbemötande.

Fundera kring:

Vad gjorde receptionisten annorlunda?

Vad gjordes annorlunda när Linus hämtades i väntrummet?

Vad gjordes annorlunda under besöket?
- Inledande samtal?
- I undersökningen?
- Vid åtgärder/planering?



Grundläggande samtalsmetodik

• Grundläggande komponenter i samtalsmetodik

– Aktivt lyssnande
– Spegling
– Bekräftande
– Validering
– Öppna frågor
– Sammanfattning/ Sammanhangsmarkeringar
– Be om feedback på vad den andre hört

Anpassat efter patientens förståelsenivå!



Samtalsmetodik: Strukturerat samtal: 
SPIKES/SPIGES

1. S – Starta
– Förberedelser
– Agenda 

2. PI – Pejla in patienten
– Vad tänker och känner 

patienten?
– Är hen redo för info?
– Hur mycket info?

3. GE – Ge besked
– Ge info – börja med 

varningssignal
– Säg det enkelt
– Läs av emotioner – bemöt med 

lyhördhet

4. S – Samla ihop
– Nästa steg – behandling
– Planering
– Stäm av – vad har patienten 

tagit till sig?



Samtalsmetodik 

• Patientens del: Låt patienten få tala utan att du styr in samtal på dina egna 
associationer. Du kan: 
– Ge ”kvitton”. Uttryck empati genom språket och skapa trygghet ”Inte konstigt att 

du är trött med tanke på hur ont du har. Vad bra att du kom hit idag”. 
– Sammanfatta. Visa att du lyssnar, skapa struktur i samtalet och få överblick: ”Så 

du ramlade och slog dig och har sedan haft ont att gå. Då förstår jag att du är 
bekymrad och vill ha en undersökning. Är det något mer som du oroar dig för?”

– Patienten berättar helst om symtom och händelser, försök få fram patientens 
reflektioner i form av tankar, oro och önskemål.

• Läkarens del: Fokus på hälsoproblemet, symtom och kompletteringar till 
patientens historia 

• Den gemensamma delen: Diskussion/Dialog 
med patienten om hur ni kan gå vidare



Diskussion: samtalsmetodik 
• Hur kan kommunikationen behöva anpassas när patienten har 

kognitiv/intellektuell nedsättning

– Modifiering av grundläggande samtalsmetoder, såsom spegling, öppna frågor, 
sammanfattningar?

– Annan struktur på samtalet?

– Speciellt stöd i ”patientens del”

– Anpassningar i ”läkarens del”



Anpassad samtalsmetodik

• Tydlighet och struktur i samtalet 
• Var konkret 
• Strukturera information, stegvis i rimlig omfattning.
• Använd korta meningar
• Öppna frågor kan vara svårt – fråga specifikt!
• Sammanhangsmarkeringar/ Sammanfattningar, be patienten sammanfatta
• Använd lättläst skriftlig information och bilder 
• Begränsa störande brus
• Skapa en trygg miljö så att patienten att våga fråga och be om hjälp
• Avsätt tid – undvik stress! 
• Använd problemlösning



Stöd och hjälpmedel i patientmöten vid bristande 
kognitiv/intellektuell  funktion

• KomHit.se, kommunikationsstöd i vårdsituationer
• Bildstod.se
• Appstod.se
• Människor i patientens omgivning/nätverk (t ex anhöriga; personal)
• Samverkan



Lästips
• Riksförbundet Attention https://attention.se/
• Kunskapsguiden www.kunskapsguiden.se
• Jan-Helge Larsen, GP and former Associate Professor and Roger Neighbour, Past 

President 
Br J Gen Pract. 2014 Mar; 64(620): 150–151.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3933835/
• Advice to Young Psychiatrists From a Very Old One
https://www.psychiatrictimes.com/couch-crisis/advice-young-psychiatrists-very-old-one
• Läkartidningen 47/2016 (Svåra samtal med patienter tränas på kurs med 

skådespelare. En medveten strategi hjälper både läkare och patient)
• Läkartidningen 39/2014 (Vuxna med
Utvecklingsstörning en eftersatt grupp i sjukvården)

• Sveriges Kommuner och Regioner, Bättre hälsa för personer med 
funktionsnedsättning

https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/funktionshinder/battrehalsa.24420.ht
ml

https://attention.se/
http://www.kunskapsguiden.se/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3933835/
https://www.psychiatrictimes.com/couch-crisis/advice-young-psychiatrists-very-old-one
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/funktionshinder/battrehalsa.24420.html


Dagens budskap

• Var uppmärksam på om patienten förstår

• Rätta kommunikationen efter mottagaren, muntligt och 
skriftligt. Använd visuella hjälpmedel vid behov.

• Säkerställ att personen förstått, be dem återge vad de 
hört

• ”Kognitiv” och ”intellektuell” är inte samma sak

• Man kan inte vara för tydlig



Tack för er uppmärksamhet!


