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Sammanfattning

Syftet med studien var att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av risker 
och möjligheter vid användning av rollator i aktivitet för personer med 
demens. Studien hade en kvalitativ design och datainsamlingen gjordes med 
seminstrukturerade intervjuer och en intervjuguide som stöd. 
Undersökningsgruppen bestod av nio personer, som alla arbetade på 
kommunala boenden i vården av personer med demenssjukdomar. 
Materialet analyserades med innehållsanalys och resulterade i tre kategorier:
”Möjligheter vid rollator användning”, ”Risker vid rollator användning” 
samt ”Främjande faktorer för användandet av rollator”. Resultatet visar på 
att det finns många möjligheter vid rollator användning som att personerna 
blir mer aktiva och kan vara mer självständiga i aktivitet. De risker vid 
användning av rollator som resultatet visar, är att personer med demens 
framför allt glömmer att använda rollatorn eller att de inte förstår hur den 
ska användas. Resultatet visar även på olika främjande faktorer för rollator 
användandet. Personalens stöd vid användandet av rollatorn är en viktig 
faktor för främjandet av användandet i aktivitet. Rollatorn underlättar 
personernas vardagliga aktiviteter vilket kan leda till ett ökat välmående. 
Resultatet förväntas bidra med en ökad förståelse för hur risker vid rollator 
användning kan förebyggas och där med möjliggöra deltagande i aktivitet 
för personer med demens.
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Abstract

The purpose of the study was to describe nursing staff experiences of risks 
and possibilities when using a rollator in activity for people with dementia. 
The study had a qualitative design and data collection was done with semi-
structured interviews with an interview guide to support. The study group 
consisted of nine persons, who all worked in nursing homes caring for 
people with dementia. The interviews were analyzed using content analysis 
and resulted in three categories: "Possibilities with rollator use", "Risks with 
rollator use" and "Promoting factors for the use of rollator". The results 
show that there are many opportunities in rollator use as people become 
more active and can be more independent in activities. The risks when using 
a rollator, the result shows, is that people with dementia formost forget to 
use the rollator, or that they do not understand how it is used. The results
also show various promoting factors for rollator use. Staff support in the use 
of the rollator is an important factor in the promotion of the activity. 
Rollator use can facilitate personal everyday activities which may lead to 
increased wellbeing. The result is expected to contribute to a better 
understanding of how risks of rollator use can be prevented and thereby 
promote participation in activities for people with dementia.
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Introduktion

Personer med demens ökar i samhället. Ett av de vanligaste symtomen vid demens är de 

kognitiva funktionsnedsättningarna, med minnesproblem som följd. Ibland påverkas även de 

motoriska färdigheterna och personer med demens kan då behöva en rollator som stöd för att 

kunna utföra aktiviteter i dagliga livet. Att utföra meningsfulla aktiviteter är viktigt för 

människors hälsa. Vid interventioner för att möjliggöra aktivitetsutförande hos personer med 

demens, använder arbetsterapeuten kompensatoriska åtgärder. En sådan åtgärd kan vara 

utprovning av förflyttningshjälpmedel, som rollatorer, vilka i tidigare studier visat sig ge 

personer med nedsatt motorisk förmåga en möjlighet att delta i aktivitet och ge en känsla av 

självständighet. Tidigare studier har oftast uteslutit personer med kognitiva 

funktionsnedsättningar. Därför är det intressant att studera hur personer med demens använder

rollator i det dagliga livet. Eftersom personalen på kommunala boenden dagligen finns i den 

miljö där personer med demens använder rollator, är det intressant att efterfråga deras 

erfarenheter, och undersöka om rollatorn kan bidra till aktivitetsutförande.

Bakgrund

Arbetsterapi
Inom arbetsterapin är det viktigt att möjliggöra deltagande i aktivitet för att stödja personers 

hälsa, välbefinnande och livstillfredsställelse (American Occupational Therapy Association 

[AOTA], 2002; Law, Steinwender & Leclair, 1998) Arbetsterapeuten ska utveckla 

interventioner som ger personer en möjlighet att länka deras egen kapacitet till det utförande 

som krävs i aktiviteten (AOTA, 2002). Om arbetsterapeutens interventioner kan stödja

personers känsla av självständighet i aktiviteter kan interventionerna ge en positiv effekt 

genom ökad känsla av välbefinnande och livskvalitet (Hagedorn, 1995). Aktivitet, kan 

innebära en variation av handlingar som upptar tid och rum och pågår i en specifik miljö.

Aktivitet är handlingar som en person gör, som både är meningsfulla och nödvändiga för 

personen att delta i. Miljön är det som inbjuder, skapar och präglar våra handlingar och 

aktiviteter (Fisher, 1998; Kielhofner, 2008). Genom att arbetsterapeuter använder sig av 

aktivitet i sina interventioner är målet att skapa delaktighet och därigenom en ökad upplevelse 

av livstillfredsställelse i det dagliga livet (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter [FSA], 2005). 

Enligt Kielhofner (2008) är människan en aktiv varelse och miljön där människan befinner sig 

påverkar möjligheten till delaktighet i aktivitet. Kielhofner (2008) lyfter den sociala och den 

fysiska miljön som två av de miljöer som påverkar våra aktiviteter. Med den sociala miljön 



6

menas de sociala grupper och individer som en person har ett mellanmänskligt samspel med i 

olika aktiviteter. Den fysiska miljön utgör de platser som både kan vara naturliga och byggda 

och där olika aktiviteter utförs. Med rätt anpassad miljö och eventuella hjälpmedel kan en 

person stödjas till deltagande i aktivitet (Brandt, Iwarsson & Sthål, 2003; Hoffman & 

McKenna, 2004; Kielhofner, 2008) vilket kan öka känslan av både det mentala och fysiska 

välbefinnandet (Kielhofner, 2008).

Demens
Personer med demens har kognitiva nedsättningar vilket ger svårigheter att delta i olika 

aktiviteter (Nyman & Bartfai, 2000). Den äldre befolkningen ökar i Sverige och en av de 

sjukdomarna som drabbar äldre är demens. Demens är ett samlingsbegrepp för olika 

sjukdomar, de tre vanligaste är Alzheimers demens, vaskulär demens och frontallobsdemens

(Nyman & Bartfai, 2000). Gemensamt symtom för dessa demenssjukdomar är kognitiva 

nedsättningar med påverkan framför allt på det episodiska minnet, som mottar och lagrar de 

nyligen inträffade händelserna i en persons liv samt att en av riskfaktorerna är ökad ålder 

(Nyman & Bartfai, 2000). Enligt Holthe, Thorsen och Josephsson (2007) har personer med 

demens förutom kognitiva sjukdomssymtom även emotionella störningar samt beteende- och 

motoriska störningar. De motoriska problemen kan i vissa fall kräva förflyttningshjälpmedel.

Den ökade åldern hos dessa personer kan även det i vissa fall leda till att fallrisken ökar och 

att de kan behöva förflyttningshjälpmedel (Brandt et al., 2003). Passivitet är även en av de 

största störningarna vid demens (Holthe et al., 2007). Det kan vara en följd av depression som 

är en vanlig komplikation vid demens, framför allt i de tidiga stadierna (Nyman & Bartfai, 

2000). 

Därför är det viktigt för personer med demens att kunna delta i meningsfulla aktiviteter för att 

få en ökad känsla av välbefinnande (Kielhofner, 2008). En av demenssjukdomarna och den 

vanligaste, Alzheimers demens, förekommer i olika stadier och progredierar. Under den första 

fasen kan personerna klara sig självständigt i en invand miljö, medan det i det sista skedet inte 

är ovanligt att boendet måste ändras och personen hamnar i ett särskilt boende eller på 

servicehem (Nyman & Bartfai, 2000).

Vårdpersonal på boenden för personer med demens
Olika boenden och servicehem är i dag i Sverige i kommunernas regi. Resultatet i en studie av 

Holthe et al. (2007) om deltagande i aktiviteter, på ett vårdhem för personer med demens,

visar på att deltagande i aktiviteter var viktigt för den mentala och fysiska hälsan. Den sociala 
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miljön och hur personalen stödjer deltagandet i aktivitet är också en viktig del. Det är en 

rättighet att få delta i sin egen miljö och i de aktiviteter som personen känner meningsfulla 

och är av ett värde (Holthe et al., 2007; Wilcock & Townsend, 2000). Detta är något som 

arbetsterapeuten utgår ifrån. För att kunna delta i den egna miljön kan det krävas olika 

arbetsterapeutiska interventioner så som förebyggande, förbättrande och vidmakthållande 

både på en individuell och på en miljöinriktad nivå (FSA, 2004). 

Enligt en studie av Warchol (2004) är aktiviteter som är meningsfulla för personerna en viktig 

del inom vården för personer med demens. Det är även viktigt att det finns vårdpersonal inom 

alla olika professioner som kan stödja och arbeta mot samma mål i vården för personer med 

demens. De vårdprogram som utvecklas för en person med demens är viktigt att grunda inom 

olika professioner men framför allt hos undersköterskorna på ett boende, därför att 

undersköterskor är den yrkesgrupp som oftast finns med i det vardagliga livet och stödjer 

personerna med demens i deras vardagliga aktiviteter. Det är även undersköterskorna som har 

en helhetsbild över de vardagliga aktiviteterna och över vilka möjligheter och intressen 

personerna med demens har. Enligt van Doorn et al. (2003) kan vårdpersonalen vara en av de 

viktigaste delarna i fall prevention för personer med demens. De personer med demens som 

har en risk att falla eller har fallit mycket kan med en fördel flyttas närmare vårdpersonalernas 

utrymmen för att kunna ha en bättre uppsikt över de personernas aktiviteter.

Fallrisk
Räddningsverkets (2008) rapport visar i likhet med van Doorn et al. (2003) studie att,

personer med demens har dubbelt så stor risk för fallolyckor jämfört med personer utan 

kognitiva nedsättningar. År 2006 var fallolyckor den vanligaste yttre orsaken till att personer 

över 65 år behövde vård till följd av skador. Medicineringen av sjukdomarna kan vara en 

orsak till fall. Mattsson (2000) tar i likhet med Räddningsverket (2008) upp betydelsen av 

olika produkters, sjukdomars och det naturliga åldrandets påverkan på kroppen, vilket gör att 

en äldre person har sämre förutsättningar att klara ett fall än en yngre person. Båda studierna 

lyfter också fram de kostnader det blir för samhället med vård efter fall och ser prevention av 

fall både som en samhällsekonomisk vinst och ett minskat mänskligt lidande. De hjälpmedel 

som är inblandade i många olyckshändelser är rollatorn och rullstolen (Mattson, 2000; 

Räddningsverket, 2008). Rollatorn uppges därav som den mest riskfyllda personliga 

utrustningen. De flesta av fallolyckorna med rollator har skett i hemmiljö i samband med 

förflyttning till och från samt vid gående förflyttning med rollatorn som hjälp. De vanligaste 
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skadorna vid fall är höftledsfraktur och blåmärken (Mattson, 2000). Eftersom personer med 

demens har en ökad risk för fallolyckor har de även en ökad risk för att drabbas av höftfraktur 

och postoperativa komplikationer samt en ökad dödlighet efter en höftledsfraktur 

(Räddningsverket, 2008).

Rollator
Det finns studier som tar upp rollatorn som ett bra hjälpmedel för fall prevention. Jönssons 

(2002) studie visar på att rollatorn inte tar bort fallrisken helt, men att den radikalt förminskas. 

Studien visar också på att äldre personer som använder rollator har en ökad känsla av säkerhet 

och att de vågar vara mer aktiva, vilket gynnar det sociala livet. En studie av Brandt et al.

(2003) visar på ett liknande resultat där de flesta användarna av rollatorn uttryckte att de var 

nöjda, medan andra användare ansåg att rollatorn var omständig att använda och att den 

fysiska miljön utgjorde vissa hinder. Några deltagare i studien klagade bland annat på att 

rollatorn var för tung, det var problem vid transporter och att den var svår att justera om den 

var felaktigt inställd samt att uppföljningen inte alltid var utförd. Frekvensen av 

rollatoranvändningen bland deltagarna var ändå hög. Brandt et al. (2003) resultat visar på att 

främjande faktorer för att använda rollator var att personerna hade möjlighet att medverka och 

vara delaktiga vid val och utprovning av rollatorn. Andra främjande faktorer var att de erhållit 

efterföljande träning med rollatorn samt att utprovaren följde upp rollator användningen. 

Ett förflyttningshjälpmedel som används på ett riktigt sätt, är en bra intervention för en person 

med nedsatt fysisk och motorisk förmåga och för dennes upplevelse av autonomi (Weinstein 

& Booth, 2006). Det finns många olika förflyttningshjälpmedel de vanligaste är käppar, 

rollatorer och rullstolar, i den här studien kommer fokus att var på rollatorn. En rollator är det 

bästa valet när en person behöver stabilt stöd Den kräver minimal armstyrka, tillåter en 

smidigare, snabbare och en mer koordinerad gång samt kräver mindre kognitiv 

uppmärksamhet jämfört med ett gånghjälpmedel utan hjul som t ex käpp (Weinstein & Booth, 

2006). Trots detta händer det i vissa situationer fallolyckor med rollator. Några har vid fall 

med rollator sagt att de gått ifrån rollatorn eller att den rullat iväg i samma ögonblick som de 

ämnade greppa den. Mattson (2000) föreslår att ett ”död mans grepp” bör finnas på rollatorn, 

vilket innebär att den stannar när handtagen släpps. På det sättet kan inte användaren 

”glömma” att använda bromsen. 
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Utprovning av hjälpmedel
Brandt et al. (2003) föreslår att för att få en optimal användning av rollator, måste teknologin 

och personen stämma överens. För att möjliggöra detta bör hänsyn tas till användarens fysiska 

och kognitiva färdigheter samt till att den fysiska miljön måste vara anpassad för användning 

av rollatorn. Utifrån dessa faktorer bör valet av rollator modell göras så att den stämmer 

överens med de krav som ställs på den. Vid förskrivning av rollator skall personen få träning 

att använda den i den miljö den är avsedd att användas i. Detta innebär att information som

krävs för att använda basfunktionerna på rollatorn och övrig information om hjälpmedlet ska 

ske i den situation som det ska användas i, för att få ett bra resultat av interventionen (Brandt 

et al., 2003; Dahlin Ivanoff & Sonn, 2005; Hoffman & McKenna, 2004). Information ska ges 

både skriftligt och muntligt, även till personal och/eller anhöriga som är berörda, för att 

undvika risker och missförstånd vid användning av hjälpmedlet (Holthe et al., 2007). 

Hoffman och McKenna (2004) belyser även vikten av att uppföljningen ske i den miljö där 

det skall användas. Uppföljningen på rollator skall för bästa resultat ske då den har använts ett 

tag, speciellt vid utomhus användning (Brandt et al., 2003).

Sammanfattande bakgrund
Det finns studier som tar upp rollatorn som ett bra hjälpmedel för fallprevention och att de 

som använder rollatorn oftast är nöjda med sitt hjälpmedel. Resultat av de studierna som 

behandlats ovan visar bland annat på att användning av rollator ger ökad fysisk aktivitet, ökat 

deltagande i den sociala miljön, ökad känsla av självständighet och en ökad känsla av 

trygghet. Dessa studier baseras på statistik och kvantitativa metoder och personer med 

kognitiva funktionsnedsättningar saknas i dessa studier. Eftersom de flesta människor som är 

äldre har vissa störningar på kognitiva funktioner och minnesfunktioner finns behov av 

liknande studier (Qiu & Fratiglioni, 2003).

Då den äldre befolkningen i Sverige ökar kan en av konsekvenserna bli att även befolkningen 

med demens ökar. Den ökade åldern och demens kan ge motoriska nedsättningar vilket kan 

innebära att rollator i större utsträckning kommer att behövas i aktivitet. Därför har det en

betydelse för arbetsterapeuter hur personer som har demens påverkas i aktivitet vid 

förskrivning av rollator. Då rätt anpassad miljö och eventuella hjälpmedel kan stödja 

deltagande i aktivitet (Brandt et al., 2003; Hoffman & McKenna, 2004; Kielhofner, 2008). 

Emellertid finns det studier som pekar på att rollatorn kan vara en risk då personer med 

demens glömmer att använda eller handhar den felaktigt, vilket kan leda till en ökad fallrisk.
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Därför är denna studie viktig då kunskapen från den kan leda till en ökad förståelse om vilka 

möjligheter och risker som rollatorn kan utgöra i aktivitet hos personer med demens. 

Kunskapen kan även bidra till att förebygga risker vid rollatoranvändning och därmed 

möjliggöra deltagande i aktivitet.

Syfte

Syftet med studien är att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av risker och möjligheter vid

rollator användning i aktivitet hos personer med demens.
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Metod

Design
En kvalitativ ansats valdes för datainsamling och analys, eftersom syftet var att beskriva 

vårdpersonalens erfarenheter av ett specifikt fenomen. Kvalitativa intervjuer är lämpliga 

genom att de fångar deltagarnas unika erfarenheter av sin livsvärld (Kvale, 1997). Data 

samlades in med semistrukturerade intervjuer och en intervjuguide som stöd, detta för att få så 

likvärdiga intervjuer som möjligt (Holloway & Wheeler, 2002; Kvale, 1997). Intervju 

materialet analyserades med innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004).

Undersökningsgrupp
Urvalet till denna studie gjordes genom ändamålsenligt urval som enligt Holloway och 

Wheeler (2002) är ett urval som sker enligt vissa kriterier. Dessa urvals kriterier valdes till 

denna studie med tanke på syftet: 

 Vårdpersonal som arbetar med och har minst ett års erfarenhet av personer med 

demens. 

 Vårdpersonal som arbetar på kommunalt boende för personer med demens, för att 

kunna ha en uppfattning om deras vardags aktiviteter.

 Vårdpersonal som har erfarenhet av rollator som förflyttningshjälpmedel för 

personer med demens.

Vårdpersonal har här betydelsen av undersköterskor och sjuksköterskor.

För att kunna få en mättnad i materialet enligt Kvale (1997) ska undersökningsgruppen vara 

på 15 personer ±10 personer. Till denna studie har nio stycken intervjuer gjorts med 

vårdpersonal från olika kommunala boenden i en kommun i norra Sverige, detta gav ett rikt 

material. Undersökningsgruppen (tabell 1) kom att bestå av 8 kvinnor och 1 man i åldrarna 

24-52 år. Vårdpersonalen har i genomsnitt 18 års erfarenhet av att arbeta med personer som 

har demens. Ingen av deltagarna i studien hade någon vidareutbildning inom området 

demenssjukdomar. 
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Tabell 1. Undersökningsgruppens sammansättning

Deltagare Ålder Yrke Antal års erfarenhet av arbete med 
personer som har demens

Kvinna 52 Undersköterska 33
Kvinna 45 Undersköterska 28
Kvinna 40 Undersköterska 7
Kvinna 45 Undersköterska 15
Kvinna 38 Undersköterska 19
Kvinna 47 Undersköterska 25
Kvinna 43 Sjuksköterska 20

Man 24 Undersköterska 6
Kvinna 34 Undersköterska 10

Datainsamling
Insamlingen av data till studien skedde via semistrukturerade intervjuer med intervjuguide 

(bilaga 2) som stöd (Kvale, 1997). Deltagarna fick skriftligen ta del av frågeställningarna 

innan intervjun. Intervjuerna spelades in på ljudfil med en mp3 spelare, genomfördes på 

deltagarnas arbetsplats och varade 15-35 minuter. I direkt anslutning till intervjutillfället 

fördes även fältanteckningar (Holloway & Wheeler, 2002). Fältanteckningarna var ett 

komplement till intervjuerna och fördes för att komma ihåg händelser som ägde rum, vilket 

kan vara svårt att förmedla genom ljudupptagning. Fältanteckningar och intervjuer skrevs ut 

ordagrant i nära anslutning till varje intervjutillfälle. Efter avslutad intervju blev de 

intervjuade deltagarna tillfrågade om möjligheten att återkomma och komplettera med 

följdfrågor, vilket samtliga deltagare var positiva till. Deltagarna informerades även om att de 

fick återkomma till författaren om det var något de ville tillägga till intervjuerna.

Procedur
Urvalet av personer skedde med hjälp av enhetschefer för de olika kommunala boendena. För 

att komma i kontakt med enhetscheferna för de kommunala boendena, sökte författaren på 

kommunens hemsida upp tre boenden för personer med demens. De valdes ut efter 

författarens personliga kännedom om att de hade boenden för personer med demens. Tre 

enhetschefer blev kontaktade per telefon av författaren som förklarar syftet och innehåll i 

studien. Då dessa var positiva till studien fick de ett misssivbrev (bilaga 1) för att 

vidarebefordra till tre undersköterskor/sjuksköterskor de ansåg fyllde kriterierna. Via 

missivbrevet blev deltagarna informerade om studiens syfte och innehåll. Vidare 

informerades de om frivilligheten att delta i studien samt att de kunde ge sitt samtycke till 

studien eller att bli kontaktad av författaren för mer information. Det blev totalt nio personer 

som gav sitt samtycke till deltagande i studien. Tre av deltagarna tog själva kontakt med 
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författaren via telefon, då även tid och plats för intervjun bestämdes. Författaren kontaktade 

tre av deltagarna via e-post och tre av deltagarna förmedlade själv tid och plats för intervju 

genom sin enhetschef. Efter avtalad tid och plats sände författaren intervjuguiden via e-post 

till samtliga deltagare. 

Analys av data
Data analyserades med innehållsanalys enligt Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning 

av metoden. Analysen inleddes med att texterna från intervjuerna lästes igenom upprepade 

gånger av författaren för att få en uppfattning om helheten i materialet. Texterna bröts sedan 

ned i meningsbärande enheter som svarade mot syftet. Dessa enheter kondenserades och 

kodades. För att öka trovärdigheten läste även handledaren delar av materialet och 

meningsbärande enheterna och koderna jämfördes så att samstämmighet fanns. Koderna 

sammanfördes sedan i tre olika kategorier utifrån studiens syfte. Exempel på stegen i analysen 

(Tabell 2).

Tabell 2. Exempel på meningsbärande enheter, koder och kategorier

Meningsbärande enhet Kod Kategori
Korgen på rollatorn är bra för att frakta saker i 
vilket gör att de slipper bära i händerna

Transporterar 
saker

Möjlighet vid 
rollator användning

Innan de fick rollator var de aktiva med hjälp av 
personstöd och när de fått rollator har de chansen 
att vara mer självständigt aktiva om de kommer 
ihåg att använda den

Kommer de ihåg 
den blir de mer 
självständiga och 
aktiva

Vid introduktion ska man ta det successivt och 
inte bara säga att den här ska du ha för då blir det 
motsatt effekt

Göra den till en 
vana

Främjande faktorer 
för användandet av 
rollatorn

Här använder vi i personalen den tillsammans med 
den boende i början och successivt tar dom den 
automatiskt

Personalens stöd 
har betydelse för 
möjliggörandet

Etiska överväganden

Deltagarna i studien fick via ett missivbrev information om studien syfte och innehåll och 

kunde via en svarstalong ge sitt samtycke till deltagande eller välja att bli kontaktade för att få 

mer information. Deltagarna blev informerad både skriftlig och muntligt om studiens syfte, 

frivilligheten att delta i studien samt möjligheten att avbryta deltagandet utan att behöva 
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uppge varför. Deltagarna informerades även om att materialet behandlades konfidentiellt, 

vilket innebar att de utskrivna intervjuerna var avidentifierade och inte kunde spåras till 

deltagare eller ort. Materialet bevarades så att endast författaren och handledaren hade tillgång 

till det. Deltagarna fick även information om ljudupptagningen vid intervjun både skriftlig 

och muntligt, de fick även ge sitt muntliga samtycke till detta innan ljudupptagningen 

påbörjades. Materialet förstördes efter publikation. Denna studie kan leda till en ökad 

förståelse för hur risker vid rollatoranvändningen kan förebyggas och därmed möjliggöra 

deltagande i aktivitet för personer med demens. 

Resultat

Resultatet från intervjuerna av vårdpersonalens erfarenheter av risker och möjligheter vid 

rollator användning i aktivitet hos personer med demens, resulterade i följande tre kategorier: 

”Möjligheter vid rollator användning”, ”Risker vid rollator användning” samt ”Främjande 

faktorer för användandet av rollatorn”. Kategorierna presenteras nedan och illustreras med 

valda citat från de intervjuade deltagarna.

I följande text kommer personer med demens att benämnas personerna, och vårdpersonalen 

benämns deltagarna.

Möjligheter vid rollator användning 
Kategorin beskriver deltagarnas erfarenheter av, vilka möjligheter som personer med demens 

hade samt vilka aktiviteter som kunde främjas vid användande av rollator.

Deltagarna beskrev att rollatorn främst gav en bra möjlighet till förflyttning till och från olika 

aktiviteter. Med rollatorn orkade personerna gå längre sträckor, vilket var en förutsättning för 

delaktighet i de olika aktiviteterna på boendena. Vidare beskrev flertalet deltagare att rollatorn 

gav en möjlighet till promenader och vistelser utomhus. Några av deltagarna ansåg att 

personerna fick en bättre kroppshållning och en stabilare och tryggare förflyttning, med 

rollatorn än om de skulle ha gått med två levande stöd. Rollatorn möjliggjorde att personerna 

kunde gå längre sträckor. Deltagarna berättade även att rollatorn gav en möjlighet till motion 

och till att kunna bibehålla olika förmågor längre, till skillnad från rullstol där personerna 

beskrevs som passiva vid förflyttningarna. En av deltagarnas erfarenhet illustreras med 

följande citat: 

”Vi hade ju exempel på en dam här som bara satt här och vi fick använda 
stålyft på. Det var ingen som trodde att hon skulle … men rätt som det var 
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en dag så klev hon bara upp med rollatorn och gick. … Ja alla stod och 
gapade, hade hon inte haft den så hade hon väl fortfarande … ”

Deltagarna beskrev även att personernas möjlighet till vila på rollatorns sittbräda gjorde att de 

kunde förflytta sig längre sträckor. Flertalet av deltagare beskrev även att personerna hade en 

möjlighet till delaktighet i aktiviteter, exempelvis på- och avdukning vid måltider. Vid dessa 

tillfällen användes en rollator med korg eller en bricka som transportstöd. Några deltagare 

beskrev även att rollatorn kunde utgöra ett stöd vid på- och avklädning samt ner- och 

uppstigning från stol eller säng. Detta kunde ge personerna den trygghet som behövdes för ett 

mer självständigt liv, i och med att de vågade vara mer aktiva med rollatorn än utan. Några av 

deltagarna beskrev även att rollatorn minskade fallrisken, eller om personerna ändå föll, 

gjorde fallet mjukare än om de inte haft rollatorn. Deltagarna ansåg att rollatorn på det sättet 

kunde minska eventuella skador vid fall. Rollatorn möjliggjorde till att vårdpersonalen kunde 

låta personerna vara lite mer självständiga i olika aktiviteter. Deltagarna beskriver det som att 

personerna kunde exempelvis ta sig till toaletten eller matsalen självständigt, vilket deltagarna 

ansåg stärkte personerna med demens. En av deltagarnas beskriver det på följande sätt:  

”De kan vara mer aktivitet mer självförtroende mer självgående kanske … 
Kan klara sin vardag mycket bättre å … ja … förhoppningsvis mår dom 
bättre av de … för dom kan vara med lite mer på vissa grejer … och va ute 
och så där …”

Sammanfattningsvis beskriver deltagarna att rollatorn möjliggjorde aktiviteter för personerna. 

De kunde klara av det vardagliga livet på ett mer aktivt och självständigt sätt med rollatorn 

som stöd. 

Risker vid rollator användning
Kategorin beskriver deltagarnas erfarenheter av vilka risker rollatorn kunde utgöra för 

personerna.

Deltagarna ansåg att personer med demens hade stora svårigheter med att förstå hanteringen 

av rollatorn, vilket ökade riskerna vid användningen. Enligt deltagarnas erfarenhet var den 

största riskerna vid rullator användning att personen med demens glömde rollatorn och gick 

iväg utan den. En annan risk var att de glömde hur de skulle hantera rollatorn från gång till 

annan. Deltagarna beskrev att personer med demens ofta vände rollatorn åt fel håll vilket 
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gjorde att de snubblade på den eller att de försökte ta handtagen från fel håll alternativt tog tag 

i ”sittbrädan”. När de greppade rollatorn åt fel håll beskrev några deltagare att personerna fick 

gå framåtböjda vilket utgjorde en risk för att förlora balansen. Alla dessa risker beskrev 

deltagarna blev mer frekventa om personen var i det senare skedet av sin demens. Vilket

illustreras med följande citat: 

”För den ena dagen är inte den andra lik … så vissa dar kan det ju gå jätte 
bra, då förstår dom helt vad dom ska göra och tar med sig rollatorn också, 
de är absolut inga problem men vissa dar, så förstår dom inte alls vad det 
är …”

Några deltagare beskrev att en del personer i det senare skedet av sin demens ofta ”pillade” 

och ”mixtrade” med olika saker. Det kunde innebära en ökad fall- och klämrisk då de 

exempelvis rollatorn fälldes ihop ofrivilligt eller handtagen lossnade och ramlade ner. Några 

deltagare ansåg även att rollatorn kunde vara en riskfaktor till oro och konflikt. Vilket 

beskrivs som när en person tog någon annans rollator eller att en person anser att alla 

rollatorer tillhörde denne. Det kunde uppstå oro och konflikter även då någon körde på en 

annan boende med rollatorn. 

Enligt deltagarnas erfarenhet var en av riskerna att personerna snubblade när de lyfte fötterna 

över bakhjulen på rollatorn. Främst när de ställde ifrån sig rollatorn och skulle göra något vid 

sidan av den. Andra risker deltagarna beskrev var att rollatorn rullade för lätt så den ”sprang 

ifrån personerna”, personen kunde tappa balansen och kunde falla baklänges när de satt sig för 

att vila på rollatorn samt att de trasslade in katetern i hjulen. Flertalet deltagare beskrev risken 

att rollatorn åkte iväg när de satt sig på den, för att personen glömde bromsa hjulen. Vissa av 

riskerna menade deltagarna var störst när de precis hade fått rollatorn oavsett om personen 

hade demens eller inte, dock ansåg de att risken var mer frekvent hos personer med demens. 

Några av deltagarnas beskrev att personer med demens hade svårt för att komma ihåg 

bromsen, förstå hur bromsarna fungerade och vissa förstod inte ens att det fanns broms på 

rollatorn. Några av deltagarna beskrev även att personer med demens ofta gick med bromsen i 

hela tiden eller att de aldrig bromsade rollatorn. En av deltagarnas erfarenhet illustreras med 

följande citat: 

”Det är just det här när de ska sätta sig på den och inte bromsar den och 
kliver över … eller att bromsar det ena hjulet och inte det andra för det är 
ju två bromsar på. Fast det kan ju även hända om de har svårt att gå i 
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vanliga fall och behöver ha rollatorn. Det kan hända att de glömmer att 
låsa den i och för sig i början.”

Deltagarna beskrev att den fysiska miljön blev en risk om det var trångt och det fanns 

nivåskillnader. Några av deltagarna beskrev att det var trångt på toaletterna mellan handfatet 

och toalettens stödhandtag. Detta kunde göra att personerna fastnade med rollatorn och 

försökte klättra över den, med ökad fallrisk.

Sammanfattningsvis beskrev deltagarna att det fanns vissa risker med rollator användandet, 

som att personer med demens hade svårt att förstå hur rollatorn skulle användas. Andra risker 

som deltagarna beskrev var att personerna vände rollatorn bak och fram samt att de glömde 

använda den. Även den fysiska miljön kunde utgöra en risk då personerna fastnade med 

rollatorn när det blev för trångt.

Främjande faktorer för användandet av rollatorn 
Kategorin beskriver deltagarnas erfarenheter av vilka faktorer som främjar användandet av 

rollatorn i aktivitet för personer med demens. 

Flertalet av deltagarna ansåg att en av de främjande faktorerna för rollator användandet hos 

personerna var då personalen på boendet hade en viss tillsyn och påminde om hur rollatorn 

skulle användas. En annan stödjande faktor som deltagarna beskrev var att muntligt påtala att 

rollatorn skulle användas så att personen med demens inte glömde bort att använda den samt 

hur den skulle användas i vissa situationer. Flertalet av deltagarna beskrev även att personerna 

behövde ett stort stöd i början eller ibland alltid när de skulle använda rollatorn. En av de 

erfarenheter deltagarna hade av att främja användandet, var att de gått mycket tillsammans 

med personen och rollatorn till en början. Detta för att få till en rutin samt vara ett stöd för 

minnet åt personerna, om hur bromsarna skulle användas eller rollatorn greppas. Deltagarna 

beskrev att vissa av boendena hade märkt upp rollatorn med personens namn på ett stort 

papper, vilket var en främjande faktor för att möjliggöra att personerna använde rätt rollator. 

En annan främjande faktor, som förenklade användningen av rollatorn, var att en av 

deltagarna hade märkt upp rollatorn med instruktioner om vad som var fram och bak.  En av 

deltagarnas erfarenhet illustreras med följande citat: 
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” Här har vi såna som har rollator och som använder den själva och inte 
har grindar uppe på nätterna. Då sätter man rollatorn bredvid sängen och 
då låser man den, så man vet att den är låst när man gått därifrån… å 
någon kommer väl ihåg att låsa upp den och någon gör det inte.”

Deltagarna beskrev även att den fysiska miljön var en viktig faktor för främjandet av 

användningen av rollatorn när den var rätt anpassad efter de förutsättningar och förmågor 

personen hade. Designen av rollatorn kunde också vara en faktor som främjade användandet. 

Några av deltagarna beskrev att personerna hade lättare att hantera en rollator med handtagen 

svängda bakåt än en modell där de svängde framåt. Även en modell som inte är ihopfällbar 

minskade risken för fel hantering och kunde då främja användandet av rollatorn i aktivitet. En 

deltagare beskrev att om rollatorn var i personens favorit färg kunde det främja användandet, 

genom att de vill ha den med sig och gav personen en positivare upplevelse.

Deltagarna beskrev att personernas fas i demensen var en viktig faktor för hur en introduktion 

och förskrivning av rollatorn kunde främjas. Det kunde vara avgörande för hur de accepterade 

och förstod vad rollatorn var för något. I de första faserna av demensen beskrev deltagarna att 

personerna förstod rollatorns användningsområden. Däremot i ett senare skede av demensen 

kunde dess användning vara svår att förstå. Flertalet av deltagarna beskrev att om personerna 

hade fått rollatorn tidigt eller innan demensen, blev användandet av rollatorn till en vana, 

vilket var en av de främjande faktorerna för användandet i senare skede av demensen. Några 

av deltagarna ansåg att personerna även i senare skeden av demensen kunde få in en vana att 

använda rollatorn, men att det då kunde ta längre tid. En av deltagarnas erfarenhet illustreras 

med följande citat: 

”Jag är inte så säker på att de vet vad de är för någonting. Utan att det är 
en kamrat som man tar med sig, känns det lite grann som. De kanske inte 
alltid förstår, vad man använder den till utan det är någon som ska hänga 
med. … Tror inte de förstår att det är för stödet de har den, det känns 
ungefär som att jag tar min kompis och går. ”

Några av deltagarna ansåg att en främjande faktor till en lyckad intervention, var ett bra 

samarbete mellan olika yrkes professioner runt personerna. Deltagarna beskrev att när 

personerna varit delaktiga i förskrivning och introduktion av rollatorn ökade möjligheterna för 

ett säkrare användande. Några deltagare beskrev att de viktigaste faktorerna var att 

förskrivaren samlade information om vem person var som skulle ha rollatorn, i vilken miljö 

rollatorn skulle användas, i vilken fas av demensen personen befann sig, om personen förstod 
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rollatorns användningsområden samt att personen själv tillsammans med personalen fick vara 

delaktiga vid utprovningen. Några av deltagarna ansåg det främjande om de blev informerade 

om inställningar av rollatorn och vilka instruktioner personen fått för att använda rollatorn. 

Deltagarna ansåg det viktigt att instruktionerna blev så lika som möjligt, vilket främjade 

personernas inlärning. En av deltagarnas uttrycker det på det här sättet: 

”Det beror på vilken … vem personen är i fråga men, man får nog ta det 
rätt successivt. För man kan inte bara säga den här ska du ha den ska du 
använda hela tiden, för då kan det bli motsatt effekt då vill dom absolut 
inte ha den … Jag tror man ska hjälpa den boende att … eller den som ska 
ha den att se fördelarna med… det, istället för då kanske de inte ser 
nackdelarna med den, att den är klumpig och att den är i vägen och så där 
… utan man tar det dag för dag och sen tror jag att det flyter på av sig 
själv till slut …”

Flertalet deltagare påtalade även att närheten till förskrivarna i kommunen var en främjande 

faktor. Detta för att några av deltagarna ansåg att både en tidig och en senare uppföljning av 

en intervention var viktig. Vid detta tillfälle kunde förskrivaren följa upp om rollatorn 

användes på ett adekvat sätt, behövde justeras eller om personerna hade behov av annan 

broms. Flera av deltagarna beskrev att detta samarbete fungerade bra och att personerna 

kunde få snabb hjälp vid behov. Deltagarna ansåg även att förskrivaren lyssnade på vad 

personen själv och vad personalen hade för önskemål, vilket främjade rollator användandet 

för dessa personer.

Sammanfattningsvis beskrev deltagarna att deras personliga stöd till personerna kunde främja 

användandet av rollatorn i aktivitet. Var både den sociala och fysiska miljön anpassad efter 

personen med demens egna förutsättningar och förmågor ledde det till främjande faktorer, för 

ett säkert användande av rollatorn i olika aktiviteter. Erfarenheten från några av deltagarna var 

att samarbetet mellan de olika yrkesprofessionerna var en viktig faktor till främjandet av 

användandet. 
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Diskussion
Syftet med denna studie var att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av risker och 

möjligheter vid rollator användning i aktivitet hos personer med demens. Fortsättningsvis 

kommer vårdpersonalen att benämnas som deltagarna och personer med demens benämns 

som personerna. Resultatet visar på att deltagarna uppmärksammat ett flertal 

användningsområden där rollatorn ger tryggare förflyttning och därmed bidrar till att 

personerna blir mer aktiva och kan vara mer självständiga i aktivitet. Resultatet avspeglar 

även risker med användning av rollatorn, framför allt glömmer personerna att använda 

rollatorn eller har svårt att förstå dess användningsområde. Resultatet visar även på olika 

främjande faktorer för rollator användandet. Vårdpersonalens (deltagarnas) stöd vid 

användandet av rollatorn är en viktig faktor för främjandet av användandet i aktivitet. 

Rollatorn underlättar även personernas vardagliga aktiviteter vilket kan medverka till ett ökat 

välmående.

Resultatet av studien visar på att vårdpersonalen erfarit att personer med demens och nedsatt 

motorisk förmåga, har åtskilliga möjligheter till aktivitetsutförande genom att använda 

rollatorn. Ett exempel där rollatorn ger möjligheter är när personerna självständigt tar sig till 

och från matsalen, vilket kan främja både bibehållandet av förmågor och delaktighet i 

aktiviteter. Detta stämmer bra överens med målen i arbetsterapi där arbetsterapeuten ska 

möjliggöra deltagandet i aktivitet genom olika interventioner som kan förebygga, förbättra 

eller kompensera aktivitetsförmågor (FSA, 2005; Socialstyrelsen, 2001). Utifrån en studie av 

Holte et al. (2007), som menar att passivitet är en av de största störningarna vid 

demenssjukdomar, så indikerar detta resultat på att användning av rollator skulle kunna ge 

personerna en aktivare vardag och en möjlighet att minska den passivitet som råder. 

Användning av rollator gör att personerna känner trygghet och självständighet, som när de 

själva kan förflytta sig och inte behöver förlita sig till det levande stöd som vårdpersonalen 

utgör. Detta kan stödjas med Hagedorn (1995) som menar att om interventionen stödjer 

känslan av självständighet i aktiviteten och gör så att personerna klarar sin vardag, kan detta 

även ge ökat välbefinnande och livskvalité (Kielhofner, 2008). Det här indikerar på att 

utprovning av rollatorn som förflyttnings hjälpmedel är en lämplig kompensatorisk åtgärd 

som möjliggöra deltagande i aktivitet, vilket är målet med arbetsterapi.
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Personer med demens har kognitiva nedsättningar vilket försvåras ett adekvat användande av 

rollatorn och därmed kan leda till olika risker. Resultatet visar att riskerna framför allt är att 

rollatorn glöms bort, både utifrån hur den ska användas och att den finns att tillgå. Eftersom 

personer med demens har dubbelt så stor fisk för fallolyckor jämfört med personer utan 

kognitiva funktionsnedsättningar (Räddningsverket, 2008; Doorn et al., 2003) kan dessa 

problem vara bidragande orsaker till fallen. Andra risker som resultatet i den här studien 

belyser och vilka är frekventa hos personer med demens är att de vänder rollatorn åt fel håll, 

som en följd av att de inte riktigt förstår hur de ska använda rollatorn. Detta kan antagligen 

förklaras av att personer med demens (Nyman och Bartfai, 2000), har ett nedsatt episodiskt 

minne. Ytterligare risker utifrån studiens resultat är att bromsarna på rollatorn utgör en 

ständig fara eftersom de glöms bort att användas. Detta styrks även av tidigare studier 

(Mattsson, 2000; Sadigh, Reimers, Andersson & Laflamme, 2004), där författarna menar att 

fall i samband med rollatoranvändning oftast skett vid förflyttning till och från rollatorn 

antingen genom att de snubblar på den eller att den glider iväg när den inte är bromsad. 

Emellertid finns det även studier som beskriver rollatorn som ett hjälpmedel för 

fallprevention, dock förmedlat med vissa risker (Jönsson, 2002). Även resultatet av denna 

studie pekar på detta då deltagarna beskriver att det förekommer fall med rollator men att 

fallet inte får så stora konsekvenser, då personen faller ”finare” än om den inte skulle ha haft 

rollator. För arbetsterapeuten kan det betyda att riskerna måste vägas mot vilka möjligheter 

som rollatorn kan ge i aktivitet.

Resultatet av studien visar på att den sociala och fysiska miljön har främjande och hindrande 

faktorer när det gäller användningen av rollator. Detta stämmer väl överens med Kielhofners 

(2008) teorier, där författaren betonar miljöns betydelse för aktivitet. Vidare visar resultatet i 

den här studien på att den sociala miljön, vårdpersonalen, kan främja minnet för 

rollatoranvändning genom tillsyn och muntliga påminnelser. Detta stöds av en annan studie 

av Holte et al. (2007), där författarna menar att den sociala miljön och personalens stöd har en 

viktig del för deltagandet i aktivitet hos personer med demens. Resultatet i studien pekar på 

den sociala miljön som främjande faktor för hur personerna klarar av att använda rollatorn i 

aktivitet. Det betyder och kan inte nog betonas att de personer som finns runt omkring dessa 

personer, såväl närstående som personal, bör vara involverade i de åtgärder som utförs, som 

här utprovning av rollator. Resultatet i studien avspeglar att den fysiska miljön kan vara 

främjande om den är anpassad utifrån personens egna förutsättningar och förmågor. Även 

tidigare studier lyfter fram den fysiska miljöns förutsättningar (Brandt et al., 2003; Hoffman 
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& McKenna, 2004; Kielhofner, 2008). Författarna menar att med rätt anpassad miljö och 

eventuella hjälpmedel kan en person främjas till delaktighet i aktivitet. Andra studier (Holthe 

et al., 2007; Wilcock & Townsend, 2000) visar på vikten av ett holistiskt perspektiv på miljön 

runt personer med demens vid en förskrivning av rollator, och menar att det är en rättighet för 

personerna att få delta i sin egen miljö, för att främja användandet av den på bästa sätt.

Eftersom personer med kognitiva funktionsnedsättningar behöver en familjär omgivning för 

att lära sig använda rollatorn (Holthe et al., 2007) är detta en viktig faktor för arbetsterapeuten 

att ta del av vid förskrivning av rollator.

Resultatet pekar även på att samarbetet mellan olika professioner har en inverkan på 

användandet av rollatorn, vilket även stärks i en annan studie (Weinstein & Booth, 2006) där 

författarna menar att samarbetet även är en viktig del i fallprevention. 

I kategorin ”Främjande faktorer för användandet av rollatorn”, kan det utifrån studiens 

resultat tolkas som att valet av modell och design på rollatorn har betydelse för hur personer 

med demens klarar av att använda den i aktivitet. Mattsson (2000) har i en tidigare studie 

föreslagit att rollatorn skulle vara utrustad med ett ”död mans grepp” för att användaren inte 

ska glömma att använda bromsen. Resultatet i denna studie tyder på att det är vanligt 

förekommande hos personer med demens att de inte använder bromsarna på rollatorn. Detta 

kan betyda att den anpassning på rollatorn som Mattsson (2000) beskriver skulle kunna 

främja aktivitetsutförandet och minska risken för fall. I likhet med fynden i denna studie 

beskrivs i en tidigare studie av Wressle och Samuelson (2004), om användarnas 

tillfredsställelse av förflyttningshjälpmedel där även säkerheten och lättheten att använda 

hjälpmedlet samt komforten var betydande för den positiva effekten av användandet. Det 

finns ett stort utbud av rollatorer, vilket indikerar på att arbetsterapeuten bör utföra noggranna 

genomgångar i hjälpmedelsförteckningen över de modeller som finns att tillgå. 

Enligt Kielhofner (2008) är vanor en bidragande faktor till hur vi väljer aktiviteter och vilka 

aktiviteter vi utför. Resultatet i den här studien pekar på att vanor och rutiner är främjande 

faktorer för hur personer med demens kan klara av rollatorn i aktivitet och visar också att 

aktiviteter måste övas i den miljö där de ska utföras. Andra studier visar liknande resultat, och 

beskriver att förskrivning av förflyttnings hjälpmedel ger det bästa resultatet om personerna 

får en introduktion och träning i användandet av hjälpmedlet i den miljö det ska användas 

(Brandt et al., 2003; Dahlin et al., 2005; Hoffman & McKenna, 2004). Vidare visar resultatet i 
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den här studien på att interventioner, utprovning av rollator, ger ett tillfredsställande resultat, 

om det finns en närhet till förskrivaren, det görs en uppföljningen och personerna är delaktiga 

i förskrivningsprocessen. Flertalet andra studier visar på liknande resultat (Brandt et al., 2003; 

Dahlin et al., 2005; Hoffman & McKenna, 2004; Wressle & Samuelsson, 2004; 

Hjälpmedelsinstitutet, 2007), och lyfter delaktigheten i förskrivningsprocessen som en viktig 

faktor för främjandet till en bra intervention. Enligt Dige (2009) är arbetsterapeutens 

huvuduppgift att minska hindren till delaktighet och aktivitet då detta är nödvändiga delar för 

att personens välbefinnande. Arbetsterapeuten kan stödja deltagande i meningsfulla aktiviteter 

för personen om rollatorn är anpassad för att stödja aktivitetsutförandet utifrån personens egna 

intressen och förmågor.

Metoddiskussion

Syftet med studien var att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av risker och möjligheter vid 

rollator användning i aktivitet hos personer med demens. En kvalitativ ansats valdes eftersom 

syftet var att få fram erfarenheter från människors livsvärld (Kvale, 1997). I denna studie 

kommer trovärdighet att diskuteras utifrån begreppen pålitlighet, tillförlitlighet överförbarhet, 

och noggrannhet (Holloway & Wheeler, 2002). 

Tillförlitligheten i studien har stärkts eftersom författaren har utgått ifrån deltagarnas egna 

erfarenheter i sitt arbete med personer som har demens. Författaren valde ett ändamålsenligt 

urval som enligt Holloway och Wheeler (2002) kan användas när det är ett specifikt 

ämnesområde som ska studeras. Eftersom deltagarna i studien har vetskap om ämnet kan det 

ge en rik och bred information för att få användbar information. Detta kan även vara en styrka 

för studiens pålitlighet.

Intervjuerna gjordes efter samtycke från deltagarna på en plats och tid de själva valt vilket kan 

leda till en öppenhet i intervjun (Kvale, 1997). Intervjuerna spelades in via en mp3 spelare 

och gjorde att vissa av deltagarna kändes lite spända till en början. Eftersom mp3 spelaren var 

liten och helt tyst glömdes den bort vilket ledde till en mer avslappnad och öppen stämning. 

Det är även en styrka i tillförlitligheten då intervjuerna spelades in och skrevs ut ordagrant så 

att ingen information förlorades (Kvale, 1997; Holloway & Wheeler, 2002). En styrka för 

tillförlitligheten är även att deltagarna i förväg fick ta del av intervjuguiden och var 

förberedda på frågorna. Det gjordes dock ingen pilotintervju vilket är en svaghet i studien 
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(Kvale, 1997). Det är också en svaghet i tillförlitligheten då de senare intervjuernas 

följdfrågor blev mer utvecklade än vid första intervjun.

En svaghet i studiens trovärdighet är att ingen av deltagarna har läst igenom det utskrivna 

materialet eller resultat för att se om det ger en sann och rättvis bild av deras erfarenheter 

(Holloway & Wheeler, 2002). Materialet har däremot diskuterats och delar av analysen av 

materialet har jämförts och diskuterats med handledaren för att nå samstämmighet och öka 

pålitligheten i studien. 

Resultatet kan ha påverkats av att deltagarna inte har fått begreppet aktivitet tydligt förklarat 

för sig. De kan ha haft en annan syn än den arbetsterapeutiska vilket kan ha påverkat 

pålitligheten i studien. Resultatet har styrkts med citat från intervjuerna (Kvale, 1997; 

Holloway & Wheeler, 2002; Graneheim & Lundman, 2004) för att stärka studiens 

noggrannhet.

Studiens överförbarhet till liknande situationer skall beaktas då nio intervjuer är utförda inom 

en och samma kommun. Materialet blev rikt då liknande erfarenheter återkom i de senaste 

intervjuerna. Författaren har fått kritik och frågor om målgruppen är relevant för studien, 

varför deltagarna inte skulle vara förskrivaren. Författaren anser att det är en styrka i studiens 

trovärdighet då vårdpersonalen på boendet är de som träffar personerna med demens varje dag 

och ser dem i sin egen miljö.

Konklusion 

Personer med demens har ett behov av rätt anpassat förflyttningshjälpmedel och en stödjande 

miljö för att möjliggöra delaktighet i aktivitet. Personalens stöd är viktig speciellt i senare 

skede av demensen. De erfarenheter som framkommer i denna studie kan vara användbara för 

arbetsterapeuter som utprovar rollatorer till personer med demens, inom klinisk verksamhet. 

Denna studie kan även bidra med att ge förslag till utveckling av befintliga hjälpmedel, 

rollatorer. Studien visar även på att arbetsterapeuterna bör göra uppföljningar både kort tid 

efter interventionen och när det gått en längre tid. Detta för att se om miljön och modellen på 

rollatorn är rätt anpassad efter personen med demens egna förutsättningar och förmågor.

Förslag till vidare forskning är att jämföra olika förskrivningsprocesser och vilken inverkan 

närheten till förskrivaren har på den. Fortsatt forskning skulle även kunna vara på hur 
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utvecklingen av rollatorns design kan stödja personer med demens i utförandet av aktivitet. 

Vidare kan det vara intressant att titta på olika kommuners förfarande i 

förskrivningsprocessen om de kan inverka på möjligheten och delaktigheten i aktivitet. 

Tillkännagivande

Författaren vill rikta ett stort tack till vårdpersonalen som deltagit med sina erfarenheter och 

gjort denna studie möjlig samt deras enhetschefer. Jag vill även ge ett stort tack till min 

handledare Ann-Louice Lövgren-Engström, Doktorand vid Luleå Tekniska Universitet för ditt 

ovärderliga stöd under arbetets gång både på och utanför kontorstid. Jag vill även rikta ett 

tack till min familj för deras tålamod med mig och min otillgänglighet under arbetets gång. 
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Bilaga 1

2009-01-28
Information och förfrågan om medverkan i forskningsprojekt

Rollatorn har en stor betydelse för många äldre då den ger dem trygghet i förflyttningar och 
en mer aktiv vardag, vilket olika studier påvisar. Vissa tidigare studier visar att olycksfall vid 
förflyttningar har minskat med rollatoranvändning, men den kan även utgöra en risk då 
användaren av rollatorn glömmer instruktioner, bromsar samt att använda den vid 
förflyttning. 

Syftet med studien är att beskriva erfarenheter av möjligheter och hinder vid 
rollatoranvändning hos personer med demens. Denna studie kan leda till en ökad förståelse 
för hur risker vid rollatoranvändningen kan förebyggas och därmed möjliggöra deltagande i 
aktivitet. 

Studien kommer att användas i en c-uppsats av Charlotte Jotorp arbetsterapeutstuderand vid 
Luleå tekniska universitet.

Data kommer att samlas in via intervju och vara baserad på dina erfarenheter av situationer 
där rollator inneburit möjlighet till aktivitet och situationer där den varit ett hindrande eller 
utgjort risker för användaren. Intervjun beräknas ta ca.30 min och kommer att spelas in och 
skrivs ut för analys. Materialet kommer inte att kunna härledas till person och ort genom 
avidentifiering, materialet kommer att förvaras så att endast Charlotte Jotorp tillsammans med 
handledare vid Luleå tekniska universitet kommer att ha tillgång till det. Materialet kommer 
att sparas tills studien är godkänd och publicerad, där efter att förstöras. Den färdiga studien 
kommer att publiceras på Luleå tekniska universitets hemsida (http://epubl.ltu.se) den 
beräknas vara publicerad i slutet av sommaren/hösten 2009.

Det är ett frivilligt deltagande i studien och du har rätt till att när du anser vilja avbryta 
deltagande gör detta utan att behöva ange något skäl till detta. Vill du medverka till denna 
studie eller få mer information om den fyll i det svarsformulär som bifogas i brevet eller höra 
av dig till någon av oss.

Med vänliga hälsningar

Charlotte Jotorp Ann-Louice Lövgren-Engström
Arbetsterapeutstudent Handledare
Kurs: A0008H Luleå tekniska universitet
Tfn: 0647-422 50 alt. 070-52 56 521 Tfn: 0920-49 10 00 (vxl)
E-mail: chajot-6@student.ltu.se

http://epubl.ltu.se
mailto:6@student.ltu.se
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Svarsformulär:

Detta formulär fylls i om du vill medverka till studien eller för att få 
mer information om den. Det ger Charlotte Jotorp ett medgivande att 
ta kontakt med dig om vidare information eller att boka tid för 
intervju. Sätt ett kryss i aktuell ruta.

Jag ger mitt medgivande att medverka i studien:    

Jag vill ha mer information om studien:

Datum:___________________

Underskrift:__________________________________________

Namn:_____________________________________
Adress:_____________________________________
Telefon:____________________________________
E-post:____________________________________

Sänd detta formulär till: Charlotte Jotorp
Östertorpen 545
830 05  JÄRPEN
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Intervjuguide

Bakgrundsfrågor
 Hur gammal är du?
 Vilket yrke har du?
 Vilket sorts boende arbetar du på nu?
 Hur lång erfarenhet har du av arbete med personer med demens?
 Har du fått någon vidare utbildning om demens?

Frågor

 Kan du berätta för mig om dina erfarenheter av hur personer med 
demens använder rollatorn i sina vardagliga aktiviteter?

 Kan du berätta för mig vilka möjligheter rollator kan ha för en 
person med demens?

 Kan du berätta för mig vilka risker rollatorn kan utgöra för personer 
med demens?

Tack för din medverkan!

Charlotte Jotorp


