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Abstrakt 

Syfte: Syftet med denna studie var att genom en litteraturöversikt beskriva arbetsterapeutens 

behandlingsstrategier och förhållningssätt för att stödja aktivitetsengagemang hos patienter i 

palliativ vård. 

Metod:  Insamling av data genomfördes med en systematisk litteratursökning i olika databaser 

via Luleå tekniska universitets bibliotek, även sekundära sökningar genomfördes. Därefter 

kvalitetsgranskades artiklarna. Ett teoretiskt raster utifrån behandlingsstrategin Model of Human 

Occupation [MOHO] samt förhållningssättet the Intentional Relationship Model [IRM] användes 

för att urskilja likheter och skillnader mellan modellerna. Totalt elva artiklar användes i resultatet, 

nio kvalitativa och två kvantitativa. Artiklarna granskades utifrån rastrena. Två tabeller utifrån 

respektive raster utformades för att tydliggöra begreppen separat samt för att påvisa vilka artiklar 

som innehöll begreppen. 

Resultat: Resultatet visar på en variation av behandlingsstrategier och förhållningsätt som 

används av arbetsterapeuter inom palliativ vård där samtliga begrepp utifrån rastren förekommit. 

Detta visar på att arbetsterapeuter inom detta område i stor utsträckning använder sig av olika 

förhållningssätt och strategier i klientarbetet, vilket enligt  arbetsterapiteori är av vikt för att 

stödja aktivitetsengagemang hos patienten. Vidare framgår det att arbetsterapeuterna medvetet 

använder sig av olika behandlingsstrategier och förhållningsätt som anvisar till ett klientcentrerat 

arbetssätt. Samtliga begrepp utifrån MOHO och IRM förekom i resultatet. 

Konklusion: Utifrån granskade artiklar framkommer det att begreppen utifrån MOHO och IRM 

har mycket likheter med varandra. MOHO´s behandlingsstrategier och IRM´s förhållningssätt 

täcker samma områden fast med olika begrepp och infallsvinklar. De olikheter författarna kunde 

urskilja var identifiera och ge fysiskt stöd då dessa begrepp inte beskrivs utifrån IRM´s sex 

förhållningssätt. Att dessa två begrepp skiljer sig kan bero på att arbetsterapeuterna använder sig 

av dessa behandlingsstrategier mer inom rehabiliterande vård. 

 
Nyckelord: Occupational therapy, palliative care, therapeutic strategies, therapeutic use of self 

 

 

 



Abstract 

Objective: The aim of this study was to describe the occupational therapist's therapeutic strategies 

and therapeutic use of self to support engagement in occupation with patients in palliative care. 

Method: Data collection was performed using a systematic search of the literature in various 

databases via the library at Luleå Technical University, secondary searches were also conducted. 

Thence the quality of the articles was examined. Two theoretical grids based on the therapeutic 

strategy of Model of Human Occupation [MOHO] and the therapeutic use of self the Intentional 

Relationship Model [IRM] was used to identify similarities and differences between the models. 

A total of eleven articles were used in the result, nine qualitative and two quantitative. The 

articles were examined by the support from the theoretical grids. Two tables based on each grid 

was designed to clarify the concepts separately and to demonstrate which article contained the 

concepts. 

Results: The results show a variety of therapeutic strategies and therapeutic use of self are used 

by occupational therapists in palliative care where all the concepts based on the theoretical grids 

occurred. This shows that occupational therapists in this area largely use different approaches and 

strategies in client work, which according to occupational therapy theory is important to support 

engagement in activity of the patient. Furthermore, it appears that occupational therapists 

consciously uses various therapeutic strategies and therapeutic use of self which assigns to a 

client centered approach. All concepts based on MOHO and IRM occurred in the result. 

Conclusion: Based on the examined articles it appears that the concepts based on MOHO and 

IRM has much in common with each other. MOHO's therapeutic strategies and IRM's therapeutic 

use of self covers the same areas but with different concepts and approaches. The differences that 

could be distinguished was that the concepts identifying and providing physical support since 

those concepts were not described from the six modes of the IRM. The circumstance that these 

two concepts differs may be due to that occupational therapists use these therapeutic strategies 

more in rehabilitative care. 

 

Keywords: Occupational therapy, palliative care, therapeutic strategies, therapeutic use of self 
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INLEDNING 

Palliativ vård och arbetsterapi är ett område som är mindre utforskat och kan beröras mer. Då 

arbetsterapeuter arbetar med ett rehabiliterande förhållningssätt, hamnar de ofta i en paradox 

mellan rehabilitering och palliativ vård. Vikten av arbetsterapi inom palliativ vård framhålls 

eftersom den enskilda individen bör få känna sig delaktig i meningsfulla aktiviteter trots svår 

sjukdom och medförande fysiska nedsättningar (Schleinich, Warren, Nekolaichuk, Kaasa & 

Watanabe, 2008). Studier visar att meningsfulla aktiviteter i form av kreativ verksamhet har 

betydelse för både delaktighet och aktivitetsengagemang hos palliativa patienter (la Cour, 

Josephsson, Tishelman & Nygård, 2007). Intresset för att studera arbetsterapi inom palliativ vård i 

detta examensarbete uppstod då författarna skrev en examination om evidensbaserad arbetsterapi. 

Eftersom den palliativa vården ökar så kommer arbetsterapeuter att i större utsträckning komma i 

kontakt med dessa patienter. Därför finns ett behov av en ökad kunskap om arbetsterapeutiska 

behandlingsstrategier och förhållningssätt inom den palliativa vården. 

 

 

BAKGRUND 

Definition av begreppet Palliativ vård 

Enligt WHO är palliativ vård ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för 

individer som har diagnostiserats med en obotlig sjukdom, detta inkluderar även de drabbades 

anhöriga. Den palliativa vården ska lindra och förebygga lidande genom tidig behandling i form 

av till exempel smärtlindring och övrig behandling såsom psykosociala och/eller själsliga problem 

(WHO, 2015).  "Vård i livets slutskede" är det som följer på palliativ vård. Det är den vård som 

ges under den period då döden är nära förestående, det vill säga livslängden är begränsad till 

timmar eller dagar (Hammill, Bye & Cook, 2014). Palliativ vård är klientcentrerad snarare än 

sjukdomsfokuserad (Costa & Othero, 2012). 

 

Arbetsterapi 

Arbetsterapi innebär kunskapen om att studera individer i aktivitet och hur det påverkar individens 

utveckling och hälsa (Hammersley-Paulsson & Lundberg, 2005). Det handlar även om kunskapen 

att se till individens engagemang, utförandekapacitet samt vilja att kontrollera den egna 

livssituationen utifrån den omgivande miljön som individen lever i (Hammersley-Paulsson & 
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Lundberg, 2005; Kielhofner, 2012). Arbetsterapi är klientcentrerad och främjar hälsa och 

välbefinnande genom aktivitet (McCombie, O’Connor & Schumacher, 2015). Det innebär att 

arbetsterapeuten gör individen delaktig i processen samt ser till dennes önskemål och behov, för 

att genom aktivitet uppnå de önskade målen och därmed främja hälsa och välbefinnande (Fisher, 

2009). Mänsklig aktivitet beskrivs enligt Fisher (2009) och Kielhofner (2012) som ett resultat av 

ett samspel mellan individen, aktiviteten som utförs och den omgivande miljön där såväl 

individens förmåga som miljöns krav inverkar på aktivitetsutförandet.  

 

Arbetsterapi i palliativ vård 

Arbetsterapeutens kunskap om aktiviteters betydelse för hälsa kan bidra inom palliativ vård, både 

till patienterna, deras vårdare och anhöriga. Forskning framhåller dock att det är nödvändigt att 

tydliggöra arbetsterapeutens roll inom palliativ vård i syfte att tillhandahålla kostnadseffektiva, 

lämpliga och tillfredsställande åtgärder för patienten (Keesing & Rosenwax, 2011). 

Arbetsterapeutens uppgift inom det palliativa teamet skiljer sig från den vanliga traditionella 

rehabiliteringen. I palliativ vård behöver arbetsterapeuten ta hänsyn och arbeta utifrån patientens 

fortlöpande försämring av sin sjukdom, som medför en försämrad fysisk funktionsförmåga. Vidare 

är arbetsterapeutens uppgift att stödja patienterna till att kunna vara aktiva och bibehålla en 

aktivitetsnivå som de anser meningsfull i den mån de kan och önskar (Hammersley-Paulsson & 

Lundberg, 2005; Lyons, Orozovic, Davis & Newman, 2002). Keesing och Rosenwax (2013) 

förtydligar att arbetsterapeutens uppgifter inom palliativ vård även inkluderar att hitta strategier 

för att lindra smärta och andra symptom som exempelvis depression, trötthet och ångest hos 

patienten samt se över och anpassa den omgivande miljön som kan påverka patientens livskvalitet. 

Arbetsterapeuten ger även stöd åt anhöriga under sjukdomstiden (Costa & Othero, 2012). 

 

Hammill, Bye och Cook (2014) beskriver arbetsterapi som viktig för individer i palliativ vård för 

att de ska kunna förbli engagerade i meningsfulla aktiviteter trots obotlig sjukdom. Traditionellt är 

arbetsterapi lika med rehabilitering och är inriktad på att återträna individen till självständighet 

och återtagande av meningsfulla aktiviteter. Men för individer inom palliativ vård försämras 

vanligen förmågan att utföra vardagliga aktiviteter allt eftersom sjukdomen progredierar. Det 

krävs därför ett annat förhållningssätt inom arbetsterapeutisk praxis för att stödja individer att leva 

så självständigt och med så god livskvalitet som möjligt. 
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I en australiensisk studie av Keesing och Rosenwax (2011) framkom att arbetsterapeuter finns 

inom olika palliativa verksamheter men att deras roll inte är starkt etablerad. I studien uttryckte 

arbetsterapeuterna frustration över att de blev tillkallade sent i patienternas sjukdomsförlopp och 

upplevde sig mer som hjälpmedelsleverantörer och bostadsanpassare. Arbetsterapeuterna påtalade 

att de skulle kunna göra mycket mer, ur aktivitetsperspektiv, för patienterna i ett tidigare skede i 

sjukdomen för att öka livskvaliteten. Meredith (2010) påtalar vikten av att arbetsterapeuter har 

beredskap att arbeta med individer inom palliativ vård. Vidare att den okunskap och otydlighet om 

vad rollen som arbetsterapeut inom palliativ vård innebär, har gett arbetsterapeuter en känsla av att 

vara oförberedd och känna otillräcklighet att arbeta inom området. Dock har detta område på 

senare tid börjat uppmärksammas alltmer.  

 

Kliniska riktlinjer och ställningstaganden har fastställts i västvärlden kring arbetsterapeutens 

uppgift som arbetar med individer inom palliativ vård. I USA finns riktlinjer som hanterar 

arbetsterapins roll inom vård i livets slutskede samt arbetsterapi inom hospiceverksamhet. 

Kanadas riktlinjer täcker arbetsterapi i livets slutskede och i Storbritannien täcker riktlinjerna 

arbetsterapeutisk intervention och cancer, som är en guide för yrkesverksamma, beslutsfattare och 

chefer (Hammill, Bye & Cook, 2014). För Sveriges del är det Socialstyrelsen som tillhandahåller 

riktlinjer och rekommendationer i palliativ vård inom olika professioner (Socialstyrelsen, 2016). 

 

Vikten av att vara delaktig i meningsfulla aktiviteter 

Mänsklig aktivitet är brett definierad och inkluderar alla de aktiviteter människor gör i sina liv 

(White, Lentin & Farnsworth, 2013). Kielhofner (2012) delar in begreppet aktivitet i tre områden; 

lek, aktivitet i det dagliga livet [ADL] samt produktivitet. Lek omfattar fritidsaktiviteter och andra 

aktiviteter som människan utför för sin egen skull. ADL är de aktiviteter som människan utför för 

att ta hand om sig själv, till exempel personlig hygien, äta, städa och tvätta. Produktivitet är 

aktiviteter som syftar till att till exempel hjälpa, ge och ta emot information, genomföra studier, att 

arbeta – både betalda och obetalda aktiviteter. Fisher (2009) lyfter aktivitet som genomförandet av 

handlingar, till exempel att göra "något" som är engagerande. Aktiviteten som personen är 

engagerad i kan till exempel vara att lyssna på musik, spela fotboll, köra buss eller ta på kläder. 

Engagemang i aktivitet uppstår då personen associerar aktiviteten med någon form av mening eller 

syfte. Erlandsson och Persson (2014) påtalar att meningsfulla aktiviteter bidrar till bibehållen 
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alternativt förbättrad hälsa, speciellt för människor som befinner sig i ett nytt tillstånd, där 

sjukdom eller skada markant har förändrat människans livssituation. Delaktighet i aktivitet är 

grunden inom arbetsterapi och meningsfulla aktiviteter är de aktiviteter som är av stort värde för 

den enskilde individen utifrån den socio-kulturella kontext denne lever i.  

 

Enligt Ashworth (2014) samt Keesing och Rosenwax (2011) har arbetsterapeuter kompetens att 

implementera en patients önskemål om deltagande i aktivitet genom den behandlingsplan som 

gemensamt upprättas för att vägleda patienten att kunna delta i meningsfulla aktiviteter trots 

obotlig sjukdom. Det har vistat sig att palliativa insatser inklusive arbetsterapi har betydelse för 

såväl patienter som anhöriga och vårdare. I nämnda studie av Keesing och Rosenwax (2011) har 

visat att individer som lever med obotlig sjukdom, samt deras anhöriga, och som inte har blivit 

erbjuden palliativa insatser har sämre livskvalitet och ett otillfredsställt aktivitetsbehov, till 

skillnad från de individer som har blivit erbjuden palliativa insatser. De som inte erhållit palliativa 

insatser upplevde avbrott i meningsfulla aktiviteter vad gäller förflyttning, fritidsaktiviteter, 

personlig vård, köra bil, arbeta och vardagliga hushållssysslor samt förlust av roller både i 

samhället men också inom den egna familjekretsen (la Cour et al., 2007; Jeyasingam, Agar, 

Soares, Plummer & Currow, 2008; Hammill, Bye & Cook, 2014). 

 

Arbetsterapeuter som arbetar med palliativa patienter förespråkar bland annat kreativ verksamhet 

som ett sätt att skapa engagemang i meningsfulla aktiviteter och stärka livskvaliteten hos patienter 

i palliativ vård. Patienter med till exempel långt framskriden cancer upplever ofta en nedgång av 

förmågan att kontrollera och utföra meningsfulla aktiviteter inom sjukvårdsinrättningar, samt i det 

dagliga livet, vilket kan leda till minskad självkänsla och självförtroende. Vid sådana 

omständigheter kan kreativ verksamhet gynna patientens välbefinnande samt förstärka känslan av 

att fortfarande vara en aktiv varelse. Kreativ verksamhet skulle även kunna användas inom andra 

patientgrupper (la Cour, Josephsson och Luborsky, 2005; la Cour et al. 2007). Sjukvårdspersonal 

som arbetar inom palliativ vård blir ofta vittnen till den kamp som patienter och deras familjer går 

igenom vid obotlig sjukdom. Självständigheten är viktig hos individer med obotlig sjukdom. Att 

kunna upprätthålla självständigheten så långt det är möjligt är för dessa patienter viktigt. Genom 

ett rehabiliterande förhållningssätt inom palliativ vård kan individen ges möjlighet att upprätthålla 
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självständigheten genom att kunna utföra och vara delaktig i meningsfulla aktiviteter (Schleinich 

et al., 2008). 

 

Enligt Christiansen (1999) är identitet en kombinerad definition av ”jaget” vilket omfattar 

värderingar, personliga önskningar och målsättningar, roller och relationer samt självuppfattning. 

Vidare att delaktighet i aktivitet bidrar till att skapa identitet. Kielhofner (2012) definierar 

aktivitetsidentitet som en kombinerad föreställning om vem individen är och önskar att bli. Vidare 

påtalar Kielhofner att aktivitetsidentitet är en kombination av individens upplevelse av sin 

kapacitet och effektivitet för aktivitet, det individen upplever som tillfredsställande att göra, vem 

individen är utifrån roller och relationer, vad individen ser som viktigt och som en plikt att göra, 

individens känsla av rutiner i vardagen samt individens uppfattning om den egna  miljön. 

Individens samlade livserfarenheter skapar en förståelse för vem individen har varit/är samt kan 

utgöra en grund för möjliga riktningar i framtiden. 

 

Förhållningssätt i palliativ vård 

Arbetsterapeuter implementerar interventioner för att förbättra livskvalitet hos patienten genom att 

underlätta och stödja engagemang i meningsfulla aktiviteter, vilket beskrivs vara lika viktig vid 

slutet av livet som i början (Burkhardt, Ivy, Kannenberg, Low, Marc-Aurele & Youngstrom, 

2011). Den palliativa vården är klientcentrerad och fokus läggs inte på själva sjukdomen utan vid 

patientens önskemål och behov i aktivitet. Svåra sjukdomar kan ge betydande begränsningar i en 

patients vardagliga liv och rehabilitering är idag en integrerad del i den palliativa vården. 

Arbetsterapeutens intervention är därför av stor vikt under hela sjukdomsförloppet (Costa & 

Othero, 2012). Burkhardt et al. (2011) påtalar att arbetsterapeuter har fokus på fortsatt 

engagemang i aktiviteter som tillåter individen att fortsätta leva sitt liv, vilket är av central 

betydelse för hälsa och livskvalitet. Detta förhindrar isolering och ger patienten möjlighet att 

bibehålla integritet och egenvärde.  

 

För att kunna stödja patienter i palliativ vård att kunna vara självständiga och delta i meningsfulla 

aktiviteter är arbetsterapeutens förhållningssätt av betydelse. Inom arbetsterapiteori kan 

förhållningssätt förklaras genom vikten av att etablera en terapeutisk relation med patienten 

(Kielhofner, 2012; Taylor, 2008) samt att använda sig av olika behandlingsstrategier (Kielhofner, 
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2012) för att stödja patienten i dennes förändringsprocess. I en litteraturöversikt av Costa och 

Othero (2012) diskuterades integrering av de behandlingsstrategier som beskrivs i Model of 

Human Occupation [MOHO] inom palliativ vård. 

 

I MOHO (Kielhofner, 2012) beskrivs “Therapeutic use of self” som ett terapeutiskt 

förhållningssätt. Förhållningssättet fokuserar på att upprätthålla en god terapeutisk relation mellan 

patienten och arbetsterapeuten samt hantera de frågor som kan komma att uppstå under 

behandlingsperioden. Modellen beskriver inte hur detta kan stödjas utan hänvisar vidare till the 

Intentional Relation Model [IRM] (Taylor, 2008). IRM är den första teoretiska översikten av 

terapeutisk relation inom arbetsterapeutisk teori. Modellen förklarar relationen och interaktionen 

mellan patient och arbetsterapeut som en förutsättning för patientens engagemang i 

rehabiliteringen. IRM betraktar den terapeutiska relationen utifrån fyra centrala delar: patienten, 

de händelser som kan uppstå under behandlingstiden mellan arbetsterapeut och patient, 

behandlaren och aktiviteten. IRM identifierar även sex terapeutiska förhållningssätt (modes) hos 

arbetsterapeuten: Advocating, Collaborating, Empathizing, Encouraging, Instructing samt 

Problem-solving. Arbetsterapeuter använder ett terapeutiskt förhållningssätt som överensstämmer 

med deras grundläggande värderingar och personlighet. Utifrån IRM  kan arbetsterapeuten välja 

att arbeta utifrån ett begrepp för att de ska stämma överens med patientens sjukdomsbild, utifrån 

den nivå denne befinner sig (Taylor, 2008; Bonsaksen, Vøllestad & Taylor, 2013). Det som 

beskrivs i MOHO (Kielhofner (2012) är terapeutiska behandlingsstrategier vilka omfattar olika 

strategier arbetsterapeuten kan använda sig av för att stödja aktivitetsengagemang hos patienten. 

Det vill säga vad patienten gör, tänker och känner kring sitt engagemang i aktiviteter. Dessa 

behandlingsstrategier innebär att arbetsterapeuten Bekräftar, Identifierar, Ge återkoppling, Ger 

råd/informerar, Förhandlar, Strukturerar, Guidar, Uppmuntrar, samt ger Fysiskt stöd med 

patienten.  

 

I denna litteraturöversikt kommer arbetsterapeuternas behandlingsstrategier och förhållningssätt 

inom palliativ vård att identifieras och beskrivas utifrån att använda IRM (Taylor, 2008) samt 

MOHO (Kielhofner, 2012) som teoretiska raster i analysen av utvalda artiklar. Dessa teoretiska 

utgångspunkter beskrivs även kortfattat under metodavsnittet och beskrivningen av analysen. 
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Problemformulering  

Då det inte finns mycket forskning kring arbetsterapeutens behandlingsstrategier och 

förhållningssätt inom palliativ vård, anser författarna att det behövs mer kunskap inom detta 

område.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva arbetsterapeutens behandlingsstrategier och 

förhållningssätt för att stödja aktivitetsengagemang hos patienter i palliativ vård. 

 

 

METOD 

Design 

En litteraturöversikt utfördes då det fanns tillräckligt med underlag av god kvalitet för att 

författarna skulle erhålla fördjupad kunskap samt en överskådlig bild över forskningen inom valt 

område utifrån publicerade vetenskapliga studier (Friberg, 2012). 

 

Litteratursökning 

Författarna började med att utföra en systematisk litteratursökning (Friberg, 2012) via 

universitetsbiblioteket vid Luleå tekniska universitet. De inledande sökningarna genomfördes i 

Amed, Cinahl, PubMed, Scopus samt Web of Science eftersom dessa databaser innehåller 

forskning inom aktuellt område. Sökningen genomfördes under perioden 4 januari till och med 24 

april 2016. De sökord som användes var:  occupational therapy,  palliative care, therapeutic use 

of self, approach, terminal illness, therapeutic relationship, experience, working alliance, clinical 

reasoning, occupation based practice och  therapeutic strategies. Litteratursökningen har 

sammanställts i en tabell, Bilaga 1. 

 

Urval 

Ett urval av artiklar låg till grund för vilka studier som kom att inkluderas respektive exkluderas i 

litteraturstudien. Inklusionskriterier för litteraturstudien var att samtliga studerade artiklar skulle 

vara vetenskapligt granskade (PeerReviewed) och skulle vara från år 1998 eller yngre. Vidare 

innehålla två eller flera sökord samt svara mot syftet med litteraturstudien i enlighet med det som 
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beskrivs av Friberg (2012). I första urvalet lästes titel och abstract från 61 artiklar för att få en 

överblick över relevant data för syftet. Därefter gallrades 50 artiklar bort som inte uppfyllde 

inklusionskriterierna och de 10 återstående artiklarna granskades vidare. Av de artiklar som valdes 

ut granskade författarna dessa ytterligare för att kvalitetsbedöma dessa utifrån de frågor som 

rekommenderas av Friberg (2012). Utöver sökningar i databaserna gjordes manuella sökningar 

vilket rekommenderas av Friberg (2012) för att finna de artiklar som inte påträffats genom 

sökning i databaserna. I referenslistan i de valda artiklarna återfanns en artikel som motsvarade 

inklusionskriterierna och därför inkluderades i urvalet. Totalt använde författarna 11 artiklar i 

resultatet. Artiklarna ansågs relevanta för att besvara syftet och en översikt av de granskade 

artiklarna återfinns i Bilaga 2. 

 

Analys  

Inledningsvis analyserade författarna artiklarna utifrån de kvalitativa och kvantitativa artiklar som 

stod till grund för författarnas resultat. Författarna studerade valda artiklar upprepade gånger för 

att minimera risken att gå miste om viktig information som var relevant för syftet. Därefter 

sammanställde författarna resultatet utifrån det urval av artiklar som granskats. Nio av artiklarna 

var kvalitativa, två var kvantitativa och samtliga var internationella. 

 

För att urskilja likheter och skillnader i artiklarna har teoretiskt raster använts (Friberg, 2012). 

Författarna har dels valt att utgå från MOHO’s (Kielhofner, 2012) nio behandlingsstrategier som 

belyser vikten av patientens aktivitetsengagemang i arbetsterapiprocessen. Författarna har dels valt 

att utgå från IRM (Taylor, 2008) som är en modell som beskriver arbetsterapeutens 

förhållningssätt utifrån sex stycken begrepp. Begreppen i de teoretiska rastren förklaras i tabell 1. 

Artiklarna granskades enskilt och har därefter sammanställts gemensamt för att stärka indikationer 

på att begreppen använts, då inte alltid begreppen nämnts bokstavligen. Ett flertal av begreppen 

från rastren påträffades i en och samma artikel. Under arbetsprocessen har författarna haft ett 

kritiskt förhållningssätt, för att minimera risken för eventuella feltolkningar. Författarna har gjort 

en översikt över analyserade artiklar, vilka presenteras i Bilaga 2. Författarna väljer att använda de 

engelska begreppen i IRM, då en svensk översättning kan riskera att feltolka begreppen. 

Författarna har valt att dela upp MOHO’s och IRM’s begrepp i Resultatdelen, tabell 2 och 3, då 

det utgör en tydligare struktur. Därefter har författarna sammanfört de begrepp som har likheter 
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under en gemensam rubrik. Eventuella likheter och skillnader mellan rastren diskuteras i 

Metoddiskussionen. 

 
 
. Tabell 1. Begreppsförklaring, MOHO och IRM 

  

 

Forskningsetiska aspekter 

All form av vetenskapligt arbete kräver att forskaren ser till de etiska aspekterna. Det finns ingen 

skillnad mellan kvantitativ eller kvalitativ forskning ur forskningsetisk aspekt, en etisk granskning 

utförs oavsett studie (Olsson & Sörensen, 2011). Det finns två accepterade värden inom 

forskningsetiken då ny kunskap ska sökas. Det ena värdet är kunskapskravet utifrån forskarens 

perspektiv och det andra är skyddskravet utifrån eventuella deltagare i en studie. Detta måste 

forskaren ha i beaktande under hela forskningsprocessen. Vidare finns internationella 

konventioner som ska följas samt att Sverige även har tryckfrihetsförordningen och 

Begrepp MOHO Förklaring (Kielhofner, 2012) 
Bekräfta Förmedla respekt för patientens upplevelse av situationen. 
Identifiera Identifiera faktorer i miljön eller personliga som hindrar eller främjar delaktighet i aktivitet. 
Ge åter- 
koppling 

Återkoppling sker då arbetsterapeuten delger patienten den övergripande bilden av patientens 
situation. 

Ger råd/Informera Rådgivning och rekommendationer på strategier och behandlingsmål. 
Förhandla Kan uppstå vid förslag på åtgärd som patienten inte helt känner sig bekväm med eller inte helt 

förstår. 
Strukturera Gränssättning, erbjuda olika alternativ och upprätta mål. Patienten upplever kontroll över 

situationen. 
Guida Demonstrerar, instruerar, vägleder samt fysiskt och/eller verbalt driver på patienten. 
Uppmuntra Ger känslomässigt stöd och tröst till patienten under aktivitetsutförandet. 
Ge fysiskt stöd Använder den egna kroppen för att hjälpa en patient att genomföra en aktivitetsform. 
  
Begrepp IRM Förklaring (Taylor, 2008) 
Advocating  Uppmärksamma patientens rättigheter, hänvisa till stödnätverk och andra tjänster.  
Collaborating  Stödjer patienten att ta en aktiv och jämlik roll i sin behandling, minska kunskapsgapet mellan 

arbetsterapeut och patient, uppmuntrar de val patienten gör och stöder patientens autonomi. 
Empathizing  Lyssna på patienten, bekräfta, sammanfatta och reflektera över dennes känsloläge. 
Encourageing Ingjuta hopp och mod hos patienten för att kunna fortsätta utforska eller utföra meningsfulla 

aktiviteter. 
Instructing Tydliga instruktioner, feedback, struktur samt sätta gränser då det är lämpligt. Ökar känslan av 

kontroll hos patienten. 
Problem-solving  Utforskning av behandlingsalternativ tillsammans med patienten samt utforska tänkbara 

konsekvenser av åtgärderna. 
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datalagstiftningen som ska respekteras. Helsingforsdeklarationen är det grundläggande 

dokumentet med etiska riktlinjer inom mänsklig forskning (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

Med ovan nämnda kan författarna av denna litteraturöversikt ta stöd i behovet av att söka ny 

kunskap medan skyddskravet faller ifrån något, då författarna ämnar studera redan publicerat 

material som genomgått etisk granskning, vilket gör att de etiska riskerna minimeras då författarna 

har inhämtat information från publicerat material. Författarna har som krav att de granskade 

artiklarna motsvarar syftet med denna litteraturstudie. 

 

Att göra en litteraturöversikt innebär ett strukturerat sätt att arbeta på. En litteraturöversikt skiljer 

sig dock från analys av data från exempelvis observationer, enkäter eller intervjuer, då ett 

analyserat material granskas i form av färdigställda vetenskapliga artiklar, avhandlingar eller 

rapporter. Dock finns en risk för att författarna gör ett selektivt urval genom att välja studier som 

stödjer det egna syftet. Det gäller sålunda att hålla ett kritiskt synsätt i urvalet av artiklarna samt 

vid läsning och i själva skrivprocessen (Forsberg & Wengström, 2008; Friberg, 2012). 
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RESULTAT 

Inledningsvis presenteras begreppen separat i resultatet. För att tydliggöra samband av begreppen i 

artiklarna utifrån MOHO (Kielhofner, 2012) och IRM (Taylor, 2008) har författarna gjort två 

tabeller, se tabell 2 och 3. Tabellerna baseras på litteraturöversiktens valda artiklar, sifforna inom 

parantes hänvisar till artiklarna i bilaga 2. Närstående begrepp presenteras tillsammans i den 

löpande texten. 

 
Tabell 2. Valda artiklars innehåll relaterat till MOHO, se Bilaga 2 för litteraturöversikt. 

 
 
Tabell 3. Valda artiklars innehåll relaterat till IRM, se Bilaga 2 för litteraturöversikt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekräfta Identifiera Ge åter- 
koppling 

Ge råd/ 
informera 

Förhandla Strukturera Guida Uppmuntra Ge 
fysiskt 
stöd 

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 
(2) (2) (2) (2)  (2) (2) (2)  
(3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)  
(4) (4) (4)     (4) (4) 
(7) (7) (7)   (7)    
(8) (8) (8) (8)   (8) (8)  
(9) (9) (9)     (9)  

(10) (10)  (10) (10) (10) (10) (10)  
(11)         

Advocating 
 

Collaborating 
 

Empathizing 
 

Encouraging 
 

Instructing 
 

Problem-solving  

(1) (1) (1) (1) (1) (1) 
(2) (2) (2) (2) (2) (2) 
(3) (3) (3) (3) (3) (3) 

 (4) (4) (4)  (4) 
 (5) (5)  (5) (5) 
 (6) (6)  (6) (6) 

(8)  (8)  (8) (8) 
(9)   (9)   

(10) (10) (10) (10) (10) (10) 
  (11)    
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Behandlingsstrategier och Förhållningssätt som används inom palliativ vård 

Empathizing, Bekräfta och Ge återkoppling  

Enligt Prochnau, Liu & Boman, (2003), Kealey och McIntyre (2005) samt Badger, MacLeod och 

Honey (2015) kan patienten uppleva ett gott stöd från arbetsterapeuten genom att denne bekräftar 

patientens upplevelse av situationen samt dennes behov. Davis, Asuncion, Rabello, Silangcruz och 

van Dyk, (2013) belyser vikten av arbetsterapeutens roll att bekräfta både de fysiska, psykiska och 

själsliga behoven hos patienten. Även Bye (1998), Rahman (2000) samt Warne och Hoppes 

(2009) beskriver vikten av att bekräfta patientens känslor vid konfrontering av förlorade förmågor 

i utförandet av aktiviteter, förlust av roller samt stödja patientens känslor i att bejaka livet 

samtidigt som patienten förbereder sig för döden. Pizzi (2015) beskriver hur arbetsterapeuten 

genom att ge återkoppling kan hjälpa patienten att sätta den döende delen av sitt liv i samband 

med hela sitt liv, så att de kan återspegla och tänka på vad deras liv har betytt för dem samt prata 

om det och göra det som är viktigt. Vidare betonar Rahman (2000) värdet av att arbetsterapeuten 

återkopplar till patientens tidigare roller som ligger till grund för patientens identitet men som gått 

förlorade på grund av sjukdom. Bye (1998) menar att vid en bedömning inom palliativ vård ger 

arbetsterapeuten återkoppling utifrån det som har observerats. Detta kan vara mycket 

konfrontrande för patienten när insikt om den omfattning av fysisk nedsättning som sjukdomen 

har lett till börjar sjunka in. I en studie av Wook Lee, Taylor, Kielhofner och Fisher (2008) 

rapporterade de flesta arbetsterapeuterna att användning av MOHO förbättrar deras förmåga att 

bekräfta och ge återkoppling till patienten och därmed hjälpa till att prioritera deras behov. 

I palliativ vård är det viktigt att anpassa arbetsterapiprocessen efter patientens situation för att 

skapa ett förtroende samt upprätthålla välbefinnande hos patienten. Vidare bekräftar 

arbetsterapeuten patientens känslor genom att se honom/henne för den hela människa den är 

(Pizzi, 2015). Aktivt lyssnande är viktigt att belysa inom palliativ vård då det stödjer det 

betydelsefulla samtalet med patienterna och möjliggör till att de vågar ta upp behov och 

funderingar inför arbetsterapeuten. Genom att arbetsterapeuten lyssnar aktivt på patientens 

upplevelse av dennes situation samt reflekterar, återkopplar arbetsterapeuten tillbaka till patienten. 

Detta är något arbetsterapeuten kan bistå med, även genom förhållningssättet empathizing (Bye, 

1998; Kealey och McIntyre, 2005; Davis et. al, 2013). Även Rahman (2000), Prochnau, Liu & 

Boman (2003), Warne & Hoppes (2009) och Pizzi (2015) betonar vikten av att vara en aktiv 

lyssnare för att skapa en förståelse för och respektera patientens situation i att handskas med 
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döden. Även egna erfarenheter hos arbetsterapeuten kring döden kan hjälpa till att öka förståelsen 

för patientens situation, dock poängteras vikten av att inte bli alltför personligt involverad, 

empatin får inte övergå till sympati. Morrison (2013) lyfter även vikten av förhållningssättet 

empathizing som omfattar bland annat att visa empati med patientens känslor och upplevelser av 

situationen. Badger, MacLeod och Honey (2015) påtalar att genom detta förhållningssätt kan 

patienten känna att arbetsterapeuten ger det stöd patienten är i behov av. Badger, MacLeod och 

Honey (2015) betonar värdet av arbetsterapeutens förmåga att kunna sätta sig in i patientens 

situation genom citaten; “she tried to understand my condition first… she put herself in my 

shoes”. I en studie av Taylor, Wook Lee och Kielhofner (2011) lyfter de att förhållningssättet 

empathizing förekommer mer frekvent hos patienter med depression, till exempel i samband med 

obotlig sjukdom.  

 

Identifiera 

Arbetsterapeutens betydelse av att identifiera enskilda behov hos patienten är av vikt då olika 

faktorer kan påverka aktivitetsutförandet och självständigheten hos patienten (Kealey & McIntyre, 

2005). Allt eftersom patientens hälsotillstånd försämras kan miljön utgöra ett allt större hinder, 

vilket kräver anpassningar som är trygg för både patienten och dennes vårdare. Då det gäller 

patienter i palliativt skede, identifierar även arbetsterapeuten vilka önskemål och framförallt sista 

önskningar som patienten har. Det kan handla om att patienten vill upprätthålla sina roller i 

möjligaste mån och öka livskvaliteten för patienten, så att patienten sedan kan få dö fridfullt och 

med värdighet. Anpassning av behandlingsplanen efter patientens hälsotillstånd är också av vikt. 

Vidare betonas även betydelsen av meningsfulla aktiviteter för patienten som kan användas som 

ett effektivt medel för exempelvis smärtlindring, genom att snickra, då fokus läggs på något annat 

och patienten “glömmer” att ha ont (Bye, 1998; Rahman, 2000; Warne & Hoppes, 2009; Badger, 

MacLeod & Honey, 2015; Pizzi, 2015). Davis et. al (2013) beskriver även vikten av att identifiera 

hur de sociokulturella och fysiska barriärerna i miljön; såsom buller i form av störande ventilation, 

trafik eller avståndet mellan personer som samtalar och den atmosfär i vilken samtalet äger rum i, 

påverkar på patientens välbefinnande. Detta är viktiga aspekter som arbetsterapeuten behöver 

kunna identifiera för att skapa en god arbetsterapibehandling samt utforma en så god vårdmiljö för 

patienten som möjligt. 
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Advocating, Instructing, Ger råd/informera, Strukturera och Guida  

Då arbetsterapeuten har identifierat samt gett återkoppling till patienten och/eller dennes vårdare, 

kan arbetsterapeuten ge råd och informera kring lämpliga interventioner som kan vara patienten 

till gagn (Bye, 1998). Arbetsterapeuten kan bidra till att stärka patienten att känna att den 

fortfarande har en känsla av kontroll, även vid förlust av förmågor genom att strukturera och 

förmedla känslan av att patienten fortfarande ansvarar för det egna livet, till exempel genom att 

strukturera upp morgonrutinerna kring egenvård för patienten eller att arbetsterapeuten instruerar 

(instructing) både patient och vårdare i förflyttningsteknik samt lära ut energisparande strategier. 

Detta möjliggör att arbetsterapeuten kan hjälpa patienten att ändra fokus från sjukdomen till 

välmående (Bye, 1998; Rahman, 2000;  Warne & Hoppes, 2009; Davis et. al., 2013; Pizzi, 2015; 

Badger, MacLeod och Honey, 2015). Rahman (2000) och Davis et, al. (2013) påtalar att patienten 

inte alltid vill uttrycka sig verbalt kring sina känslor, men att det ändå är av stor betydelse att 

arbetsterapeuten kan samtala öppet om döden med både patient och anhörig, då detta kan bidra till 

förbättrande åtgärder för patienten. 

 

En viktig del inom palliativ vård är att upprätta mål tillsammans med patienten. Målen i palliativ 

vård omfattar tre kategorier; värdefulla önskemål, erbjuda alternativ och arbeta mot klockan. 

Patientens begränsade tid kvar i livet gör att de arbetsterapeutiska målen är mycket betydelsefulla 

för patienten, nästintill en “sista önskan”. Ett värdefullt mål för patienten kan helt enkelt vara att 

upprätthålla sin identitet, att få möjlighet att behålla sin värdighet (Bye, 1998). Detta har även 

Pizzi (2015) benämnt tidigare att det är av vikt att arbetsterapeuten ger återkoppling för att 

patienten ska kunna återspegla och finna stöd i tidigare roller, vilket kan stödja patienten i 

hanterandet av sin nuvarande situation. Wook Lee, Taylor, Kielhofner och Fisher (2008) betonar 

att MOHO kan stödja arbetsterapeuten i att strukturera en behandlingsplan och mål tillsammans 

med patienten. Pizzi (2015) och Badger, MacLeod och Honey (2013) tar även upp vikten av att 

arbetsterapeuten informerar patienten angående aktivitetsengagemang och det som är meningsfullt 

för patienten under hela processens gång.  Morrison (2013) och Badger, MacLeod och Honey 

(2015) lyfter att det inom palliativ vård är förhållningssättet instructing av värde för 

arbetsterapeuten då många patienter som arbetsterapeuten möter i sin vardag är i behov av att bli 

instruerade i de aktiviteter de ska utföra och även varför patienten ska utföra aktiviteten, på grund 

av exempelvis kognitiv påverkan. Arbetsterapeutens roll innebär även att denne bör kunna skifta 



15 
 

förhållningssätt under processens gång, exempelvis gå från att lösa problem till att instruera för 

patienten om denne inte förstår en uppgifts syfte. Även Davis et.al (2013) framhäver vikten av 

insatser i palliativ vård som innebär att ge stöd och lära ut färdigheter till patienterna för att hjälpa 

dem att finna betydelsefulla strategier som kan främja välbefinnande hos patienten i döende-

processen. Utifrån en undersökning av Taylor, Wook Lee och Kielhofner (2011) betonar de att 

arbetsterapeuter som upplevt mer utmanande beteenden hos patienter, som exempelvis att 

patienten tar avstånd till de råd som arbetsterapeuten givit eller om patienten har svårt att skapa 

förtroende för arbetsterapeuten, använder sig av förhållningssättet instructing i högre grad för att 

skapa en tydligare struktur för patienten i behandlingsprocessen. Bye (1998) påtalar även att 

förhållningssättet advocating syftar till att informera och ge råd. Arbetsterapeuten kan ge 

information kring stödnätverk och andra tjänster, vilket försäkrar patienten, anhöriga och 

vårdpersonal att fatta beslut kring de resurser och tjänster som bäst passar patienten. Detta stöd 

omfattar människor, hjälpmedel och platser.  

 

Guida beskrivs enligt Kielhofner (2012) som det arbetsterapeuten gör när denne demonstrerar, 

instruerar, vägleder samt fysiskt och/eller verbalt driver på patienten, vilket är en del av arbetet 

inom palliativ vård. Enligt Bye (1998) handlar guidning även om att ge emotionell guidning och 

stöd, samt vägleda patienten i att finna ett avslut medan tid är. Arbetsterapeuten kan exempelvis se 

till att patienten får komma hem en sista gång eller att denne får vara delaktig i att tillaga en god 

måltid som sedan intas med nära och kära. Likaså betonar Davis et. al (2013) på liknande sätt som 

Bye (1998) att arbetsterapeuten guidar patienten genom olika stadier av acceptans, förnekelse, 

försvarspositioner samt ilska och sorg i döendeprocessen. Även Pizzi (2015) menar på att 

arbetsterapeuter är specialiserade på att guida patienter genom både personliga- och miljömässiga 

förändringar, då patienten står inför en livsomvälvande omställning på grund av obotlig sjukdom. 

Rahman (2000), Badger, MacLeod och Honey (2015) samt Pizzi (2015) betonar vikten av 

arbetsterapeutens insats att guida patienten genom olika strategier för att skapa förutsättningar hos 

patienten att klara grundläggande behov, som exempelvis personlig hygien och förflyttningar, för 

att förbättra livskvaliteten för patienten sista tiden i livet. Vidare kan arbetsterapeuten erbjuda 

rådgivning gällande val av hjälpmedel som anpassas efter patienten. Många patienter uppskattar 

den detaljerade information som arbetsterapeuten ger angående förmåner och risker med 
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hjälpmedlen. Detta möjliggör för patienterna att fastställa ett genomtänkt beslut gällande 

användning av hjälpmedlen. 

 

Problem-solving och Förhandla  

Den viktigaste rollen arbetsterapeuter har som arbetar med denna patientgrupp är att bedöma en 

patients tillstånd vilket kräver aktivt lyssnande för att identifiera problem, identifiera alternativ till 

lösningar på problemet, fatta ett beslut, gemensamt besluta ett mål, kunna granska patientens 

prestationer samt hur väl medvetna de är om sina egna förmågor (Davis et. al, 2013). Morrison 

(2013) understryker vikten av att arbetsterapeuten använder förhållningssättet problem-solving, 

genom att exempelvis om patienten har svårigheter med att välja mellan föreslagna aktiviteter. I 

denna process ingår även att arbetsterapeuten bör kunna förhandla med samt informera patienten 

kring föreslagna aktiviteter och hjälpmedel för att problemet sedan ska kunna lösas. Taylor, Wook 

Lee och Kielhofner (2011) belyser i sin studie att arbetsterapeuter som bemöter patienter med 

beteenden och känslor relaterade till ångest och depression använder förhållningssättet problem-

solving mer frekvent. Bye (1998) lyfter att beslut fattas utifrån patientens behov och önskemål, till 

exempel hur och när vård ska tillhandahållas, men även att arbetsterapeuten kan behöva förhandla 

med patienten samt anhöriga kring interventioner. Förhandlingar med anhöriga kan till exempel 

ske om patienten på grund av sjukdom har kognitiv påverkan. Ett annat sätt att förhandla är om 

patienten inte självständigt längre klarar av att ta på kläder, då kan arbetsterapeuten tillsammans 

med patienten förhandla så att patienten är med på vilka kläder han/hon vill ha eller när patienten 

önskar bli bytt på. 

 

Pizzi (2015) belyser arbetsterapeuternas klientcentrerade arbete genom att upprätta mål utifrån 

patienten och dennes anhörigas behov och perspektiv. Inom hospiceverksamhet bör patienten och 

familjen gemensamt komma överens om behandlingsplan och mål för att patienten ska erhålla så 

god vård som möjligt. Enligt Bye (1998) sätts interventioner in utifrån bedömning- och 

målformulering för att både stödja och kompensera mot de förluster som patienten har, till 

exempel anpassning av hemmet eller instruera patienten att utföra aktiviteter på ett annat sätt. 

Arbetsterapeuter använder begrepp som att "bygga upp", "utveckla" samt "främja" färdigheter, 

kunskap, värderingar och attityder för att minimera dessa förluster. Badger, MacLeod och Honey 

(2015) betonar att arbetsterapeuten arbetar utifrån problem-solving hela tiden då denne tittar på 
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faktorer som kan påverka patientens utförande. Rahman (2000) tar upp ett exempel i sin studie där 

arbetsterapeuten arbetar utifrån förhållningssättet problem-solving genom att instruera en mamma 

i hur hon ska hålla sitt döende barn i famnen på ett bekvämt sätt för båda. Warne och Hoppes 

(2009) samt Pizzi (2015) framhäver att arbetsterapeuten ser till hela patientens situation och 

hälsotillstånd, genom att lösa problem i miljön för att patienten ska få det så komfortabelt som 

möjligt, exempelvis hitta en sittställning som minskar smärtan för patienten. 

 

Encouraging, Collaborating och Uppmuntra  

Behandlingsstrategin uppmuntra syftar även till att arbetsterapeuten bör ha en empatisk förmåga 

för att kunna förstå patientens upplevelse av sin situation (Kielhofner, 2012). Arbetsterapeuten 

uppmuntrar/encouraging patienten att återta kontrollen i det dagliga livet, genom att hjälpa 

patienten att engagera sig i både gamla och nya aktiviteter (Bye, 1998). Warne och Hoppes (2009) 

beskriver vikten av att uppmuntra/encouraging patienten för att hjälpa denne att finna styrka och 

självständighet i utförandet av meningsfulla aktiviteter. Pizzi (2015) tar i sin studie upp ett 

exempel där arbetsterapeuten använder sig av en patients intresse för fåglar för att locka fram 

viljan hos patienten till att fortsätta utföra aktiviteten “att mata fåglar”. Även förlust av roller har 

stor inverkan på patienten. Rahman (2000) belyser vikten av att stödja patienten i att bearbeta 

förlust av roller samt hitta nya utifrån genom att engagera patienter i nya aktiviteter, som 

exempelvis att skriva brev till vänner och familjemedlemmar eller skriva dikter. Vidare betonas 

behovet av att arbetsterapeuten ger känslomässigt stöd (empathizing) till anhöriga och vårdare 

genom att vara delaktig i deras smärta, sorg och känslor samt även se till behovet av omhänder-

tagande av de anhöriga efter att patienten har avlidit. Även Badger, MacLeod och Honey (2015) 

belyser att det känslomässiga och fysiska stöd som arbetsterapeuten  ger kan bidra till ökad 

livskvalitet samt välbefinnande hos patienten. Även Pizzi (2015) påtalar att det inte enbart är 

patienten som ombesörjs av den palliativa vården, utan det är minst lika viktigt att stödja familj 

och andra närstående under sorgeperioden. Enligt Davis et. al (2013) uppmuntrar/ encouraging 

arbetsterapeuten genom att uppvisa ett känslomässigt stöd, vilket även skapar trygghet och 

välbefinnande hos både patienten och anhöriga. Kealey och McIntyre (2005) belyser värdet av att 

arbetsterapeuten finns där för patienten och att denne kan kontakta arbetsterapeuten när som helst, 

vilket även det skapar trygghet för patienten. Vidare belyser Bye (1998) att livskvaliteten kan 
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förbättras för patienterna och deras familjer genom sociala aktiviteter, samt främja en känsla av 

normalitet i patientens liv genom engagemang i vardagliga  aktiviteter.  

 

Med ovannämnda beskrivning belyser även Morrison (2013), Taylor (2008) samt Badger, 

MacLeod och Honey (2015) att förhållningssättet collaborating skapar ett gott och jämnlikt 

samarbete mellan arbetsterapeut och patient. Arbetsterapeutens holistiska syn ökar förmågan till 

samarbete för att uppmuntra patienten till att ta en mer aktiv roll i sin behandling samt att 

arbetsterapeuten även respekterar de val patienten gör. Vidare kan förhållningssättet collaborating 

bidra till att minska kunskapsgapet mellan arbetsterapeuten och patienten och istället bidra till att 

mötas på samma nivå.  

 

Ge fysiskt stöd 

Vid obotlig sjukdom försvagas kroppen ofta fort, vilket kan leda till att patienten behöver mycket 

stöd, både fysiskt och mänskligt stöd för att kunna fungera i vardagen. Det mänskliga stödet är de 

personer som finns i patientens närhet, såsom familj, vänner och annan vårdpersonal. Fysiskt stöd 

är att rent fysiskt finnas till hands för patienter med nedsatt fysisk förmåga för att hjälpa till vid 

olika vardagliga aktiviteter, exempelvis vid förflyttning från säng till stol (Bye, 1998; Warne & 

Hoppes, 2009; Kielhofner, 2012). 
 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion  

Resultatet visar på en variation av behandlingsstrategier och förhållningsätt som används av 

arbetsterapeuter inom palliativ vård där samtliga begrepp utifrån rastren enligt (Friberg, 2012) 

förekommit. Detta visar på att arbetsterapeuter inom detta område i stor utsträckning använder sig 

av olika förhållningssätt och strategier i klientarbetet, vilket enligt  arbetsterapiteori är av vikt för 

att stödja aktivitetsengagemang hos patienten (Kielhofner, 2012 & Taylor, 2008). Arbetsterapi 

bygger på en klientcentrerad praxis (Kielhofner, 2012 & Taylor, 2008) där klientens önskemål och 

behov står i centrum och arbetsterapeuten ska arbeta för att stödja och coacha patienten i sin 

anpassningsprocess. Detta stämmer väl överens med arbetsterapeutens yrkesansvar (Förbundet 



19 
 

Sveriges Arbetsterapeuter, 2012) som lyfter fram att arbetsterapeuten ska bemöta personen på ett 

värdigt sätt. Vidare att arbetsterapeuten ska respektera personen som unik och med förmåga till 

självbestämmande i frågor som rör dennes liv.  

 

Utifrån de Arbetsterapiprogram för palliativ vård, som författarna har påträffat handlar det bland 

annat om att arbetsterapeuten tränar patienten i: aktivitetsträning såsom förflyttningar; lära 

patienten utföra aktiviteter på ett mer energibesparande sätt samt förskrivning av hjälpmedel. 

Vidare tittar arbetsterapeuten på omvårdnadspersonalens arbetsmiljö för att underlätta bra 

omvårdnad. Vidare handleda omvårdnadspersonal i användandet av arbetstekniska hjälpmedel 

samt förflyttningsteknik (Region Jönköpings län, 2016-06-06). 

 

Av resultaten framgår att arbetsterapeuterna medvetet använder sig av olika behandlingsstrategier 

och förhållningsätt som anvisar till ett klientcentrerat arbetssätt. Samtliga begrepp utifrån MOHO 

och IRM förekom i resultatet. Utifrån detta beskrivs arbetsterapeutens förståelse för vikten av att 

meningsfulla aktiviteter bidrar till förståelse för patientens situation, som i sin tur är ett viktigt 

bidrag i vårdprocessen kring patienten (Burkhardt et al., (2011). Författarna av denna studie anser 

att begreppen empathizing, bekräfta och ge återkoppling kan relateras kring detta resonemang, då 

förståelse motsvarar att ha dessa tre egenskaper i arbetet med palliativa patienter. Burkhardt et. al 

(2011) påtalar att detta även bidrar till en god arbetsterapeutisk relation mellan arbetsterapeut, 

patient, anhöriga och övrig vårdpersonal. Utifrån den analys som författarna av denna studie har 

gjort framkom det att bekräfta var vanligast förekommande. Genom den tolkning författarna 

gjorde kan begreppen empathizing och ge återkoppling relateras till detta.  

 

Identifiera var också ett begrepp som var vanligt förekommande i arbetet med palliativa patienter. 

Arbetsterapeuten arbetar utifrån att identifiera problem för att gemensamt med patienten upprätta 

mål och lösa problem som kan uppstå under processen. Murdock, Cousins och Kernohan (2015) 

belyser i sin artikel vikten av att arbetsterapeuten identifierar hinder och resurser i miljön samt 

patientens fysiska och psykiska förmågor. Patienterna uttryckte betydelsen av att kunna ta hand 

om sig själva samt sina hem. Att vara beroende av andra upplevdes vara en källa till frustration 

och kunde i vissa fall även leda till depression. 
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Arbetsterapeutens roll är en viktig del av teamet inom den palliativa vården, då arbetsterapeuter 

med sin kunskap kring betydelsen av aktivitet fungerar både som vårdare och konsult. 

Arbetsterapeutens uppgift är att instruera och utbilda både vårdteamet, patienten samt dennes 

anhöriga kring vikten av att upprätthålla meningsfulla aktiviteter i patientens liv i samband med 

vård i livets slutskede (Burkhardt et.al., 2011). Utifrån resultatet av den aktuella litteratur-

översikten  belyser denna artikel att begreppen instructing, ge råd/informera används i arbetet 

med palliativa patienter. Förhållningssättet advocating förekom inte frekvent i de analyserade 

artiklarna men däremot förekom instructing mer. Dessa båda begrepp har av författarna, av denna 

översikt, tolkats ha liknande definitioner som att ge återkoppling, ge råd/informera, guida och 

strukturera, vilka i sin tur förekom frekvent. Burkhardt et. al (2011) belyser vikten av att 

arbetsterapeuten är med under hela processen för att stödja patienten i upprätthållandet av sina 

roller. Genom att ge patienten valmöjligheter i att kunna delta i dagliga aktiviteter kan 

arbetsterapeuten stödja en känsla av självständighet och kontroll hos patienten. Författarna till den 

aktuella litteraturöversikten kan relatera detta resonemang till att arbetsterapeuten ger patienten 

känslan av att ha kontroll över situationen genom begreppen strukturera, instructing och guida, 

som även framkommit i resultatet som en viktig aspekt i arbetet inom palliativ vård. Detta kan 

tyda på att dessa behandlingsstrategier och förhållningssätt är viktiga i arbetet med patienter i 

palliativ vård. Trots att advocating inte förekom mycket i de analyserade artiklarna, så anser 

författarna att förhållningssättet är viktigt, då arbetsterapeuten bör kunna informera om andra 

tjänster och resurser som kan vara patienten och dennes anhöriga till gagn.  

 

Trots att problem-solving och förhandla förekom olika mycket i de analyserade artiklarna anser 

författarna att dessa två begrepp relaterar till varandra definitionsmässigt, då båda förespråkar ett 

givande och tagande under processen mellan arbetsterapeut och patient. Vidare anser 

författarna  att begreppen kan stödja arbetsterapeuten i arbetet, då fokus inom palliativ vård ligger 

på att öka livskvaliteten för patienten sista tiden i livet. Detta påtalar även Kasven-Gonzalez, 

Souverain och Miale (2010) i sin studie, där arbetsterapeuten ansåg patientens mål som 

orealistiska, men att en förhandling skedde med patienten, där en kompromiss blev lösningen på 

problemet och patienten blev nöjd då målet uppnåddes.  
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Encouraging, Empathizing, Collaborating och Uppmuntra förekom frekvent i de analyserade 

artiklarna, vilket påvisar att dessa behandlingsstrategier och förhållningssätt är av stort värde inom 

palliativ vård. Författarna av denna översikt anser att dessa begrepp relaterar till varandra då 

likheter identifierats. Vidare att även Kielhofner (2012) belyser att den uppmuntran 

arbetsterapeuten delger patienten är av empatisk karaktär, vilket författarna anser är en viktig 

egenskap i palliativ vård. Kasven-Gonzalez, Souverain och Miale (2010) belyser vikten av 

begreppen encouraging, collaborating och uppmuntra i arbetet med palliativa patienter då de 

betonar värdet av familjens och övriga anhörigas stöd till patienten i döendeprocessen. Vidare att 

arbetsterapeuten stödjer de anhöriga genom att lära ut olika strategier så att de kan hjälpa och 

stödja sin döende familjemedlem. 

 

Den behandlingsstrategi som förekom minst i artiklarna var ge fysiskt stöd. Begreppet är mycket 

viktigt och används generellt inom arbetsterapi, men i de artiklar författarna har analyserat 

förekom inte begreppet frekvent. Författarna kan tänka att en rimlig förklaring till detta kan vara 

att denna strategi kan vara tydligare kopplad till ett rehabiliterande förhållningssätt och därför inte 

är lika aktuellt inom den palliativa vården. En annan förklaring skulle kunna vara att patienterna är 

så pass dåliga att de behöver full omvårdnad från vårdpersonal. Detta är något som Kasven-

Gonzalez, Souverain och Miale (2010) styrker då de i sin artikel beskriver en patients ökande 

behov av assistans från anhöriga och vårdpersonal allt eftersom patientens sjukdom progredierar. 

 

I en artikel av Taylor, Bowyer, Tran, Carithers och Muñoz (2013) lyfts IRM’s förhållningssätt. 

IRM hjälper till att vägleda relationen mellan arbetsterapeut och patient. Modellen kan användas i 

samband med andra arbetsterapeutiska modeller, exempelvis MOHO, för att kunna främja 

aktivitetsengagemang. Vidare belyser de vikten av att vara flexibel i mötet med den enskilde 

patienten och använda de förhållningssätt som är lämpliga och som stödjer just denne patients 

aktivitetsengagemang. Resultatet av den aktuella litteraturöversikten kan vara till stöd för 

arbetsterapeuter inom palliativ vård då det framkommer konkreta exempel på hur olika strategier 

kan tillämpas. 

 

I en artikel av Eriksson, Öster och Lindberg (2016) åskådliggörs betydelsen av aktivitet utifrån 

palliativa patienters perspektiv i sjukhusmiljö. Patienterna i studien saknade känslan av kontroll, 
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delaktighet i aktiviteter och upplevde även en förlust av deras roller. De hade en önskan om att 

kunna hantera de egna behoven så mycket som möjligt självständigt. Artikelförfattarna 

konstaterade vikten av aktivitet hos denna patientgrupp samt ge dem valmöjligheten att kunna ta 

hand om sig själva. Resultatet av den aktuella litteraturöversikten skulle här kunna bidra med 

kunskap om betydelsen av att lyssna in patientens perspektiv och skapa en god relation genom att 

ta stöd i de olika behandlingsstrategier och förhållningssätt som beskrivs och användas inom 

palliativ vård. 

 

Författarna av denna studie anser att MOHO och IRM är två modeller som arbetsterapeuten kan 

använda sig av i arbetet med patienter i palliativ vård. Författarna upplever att modellerna täcker 

in de olika typer av behandlingsstrategier och förhållningssätt som arbetsterapeuten kan använda 

sig av i arbetet med palliativa patienter. Begreppen har mer likheter än skillnader, då 

definitionerna av begreppen är snarlika vilket gör att de kompletterar varandra väl. MOHO´s 

behandlingsstrategier uppfattas, av författarna, lika mycket som ett förhållningssätt, och IRM´s 

förhållningssätt uppfattas som behandlingsstrategier. Många likheter mellan modellerna finns då 

de, av författarna, analyserade artiklarna påvisar en överensstämmelse mellan dessa. Dock skiljer 

sig modellerna något åt. Det omfattar begreppen ge fysiskt stöd och identifiera då författarna 

utifrån granskade artiklar inte kan relatera dessa till IRM. Trots att begreppen identifiera och ge 

fysiskt stöd inte finns beskrivna i IRM utgår författarna från att arbetsterapeuterna använder sig av 

dessa strategier inom palliativ vård samt i övrig arbetsterapeutisk verksamhet. 

 

Metoddiskussion  

Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeutens behandlingsstrategier och förhållningssätt för 

att stödja aktivitetsengagemang hos patienter i palliativ vård. Författarna hade för avsikt att genom 

en litteraturöversikt granska forskningen kring just behandlingsstrategier och förhållningssätt inom 

palliativ vård, genom att använda teoretiskt raster för att urskilja likheter och skillnader enligt 

Friberg (2012). Vald metod har kunnat ge svar på studiens syfte och därmed bidra med kunskap 

inom området. Dock anser författarna att en empirisk studie hade kunnat ge en bättre bild av hur 

det ser ut i svenska förhållanden eftersom inga nationella artiklar påträffats och därmed  kan 

överförbarheten till svenska förhållanden diskuteras. Författarna föreslår därför att det finns ett 

behov av empirisk forskning i ett nationellt perspektiv. För att svara upp till författarnas syfte 
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genomfördes en systematisk litteratursökning enligt Friberg (2012). Författarna genomförde en 

kvalitetsgranskning, enligt Friberg (2012) och de artiklar som uppfyllde inklusionskriterierna 

besvarade författarnas syfte med studien. Författarna använde för studien 11 artiklar för resultatet, 

se Bilaga 1. Författarna upplevde dock vissa utmaningar vad gäller artikelsök utifrån sökord för att 

matcha syftet med författarnas studie, då sökords-kombinationerna kan ha begränsat resultatet av 

sökningarna. Om författarna hade använt sig av trunkering enligt Friberg (2012) kanske det hade 

resulterat i flera träffar som svarat upp till syftet. Av författarna analyserade artiklar var merparten 

kvalitativa, men även artiklar med kvantitativ metod samt artiklar som använt både kvalitativ och 

kvantitativ metod inkluderades. Detta för att få en bredare överblick över arbetsterapeuternas 

behandlingsstrategier och förhållningssätt inom palliativ vård. Författarna anser att de artiklar som 

använt kvalitativ metod gav en djupare förståelse och uppfattning kring hur arbetsterapeuter 

arbetar inom palliativ vård. De två kvantitativa stärker MOHO (Kielhofner, 2012) och IRM 

(Taylor, 2008) som praxismodeller. 

 

För att styrka litteraturöversiktens tillförlitlighet har författarna under arbetsprocessen först enskilt 

skapat sig en bild av materialet för att sedan diskutera artiklarna tillsammans. Därefter har 

författarna tillsammans bearbetat artiklarna utifrån likheter och skillnader och i detta arbete använt 

sig av begreppen i de två teoretiska rastrerna MOHO (Kielhofner, 2012) och IRM (Taylor, 2008). 

Författarna valde att sammanställa de begrepp som har liknande definitioner tillsammans för att 

skapa en tydligare struktur över likheter och skillnader. 

 

Vid tolkning av artiklarnas innehåll i analysen kan resultatet ha påverkats av att begreppen utifrån 

MOHO (Kielhofner, 2012) och IRM (Taylor, 2008) inte beskrivits ordagrant i artiklarna, utan 

författarna har fått tolka innehållet vilket kan ha lett till feltolkningar. För att minimera detta har 

författarna analyserat innehållet i artiklarna ett flertal gånger. Författarna har även haft ett kritiskt 

förhållningssätt under hela arbetsprocessen för att minska risken av dessa eventuella feltolkningar 

i resultatet.  

 

I de artiklar som analyserats är ingen studie svensk, dock anser författarna att utifrån det resultat 

som presenterats kan dessa behandlingsstrategier och förhållningssätt appliceras inom svensk 

vård, inklusive palliativ vård. MOHO är ingen okänd praxismodell inom svensk arbetsterapi-
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verksamhet då den förekommer i samtliga arbetsterapeututbildningar i landet. IRM är dock relativt 

nytt men författarna anser att detta förhållningssätt redan används inom svensk 

arbetsterapiverksamhet, så även inom palliativ vård. Precis som MOHO som har blivit väl 

vetenskapligt granskad, behöver IRM etableras på lika sätt. Det behövs göras fler vetenskapliga 

studier för att stärka användandet av förhållningssätt enligt IRM. Nämnas kan att författarna har 

lyft en svensk studie i Resultat-diskussionen, se Eriksson, Öster och Lindberg (2016), som lyfter 

en viktig aspekt inom palliativ vård. Mer forskning nationellt är av värde, vad gäller användandet 

av behandlingsstrategier och förhållningssätt relaterat till palliativ vård. 

 

Konklusion 

Utifrån granskade artiklar kan författarna konstatera att begreppen har många likheter. 

Arbetsterapeuterna arbetar utifrån dessa begrepp i palliativ vård medvetet eller inte, då artiklarna 

uttryckligen inte lyfter begreppen, utan författarna har fått tolka innehållet. Begreppen utifrån 

rastren går in i varandra, då författarna anser att MOHO´s behandlingsstrategier och IRM´s 

förhållningssätt täcker samma områden fast med olika begrepp och infallsvinklar. De olikheter 

författarna kunde urskilja var identifiera och ge fysiskt stöd då dessa begrepp inte beskrivs utifrån 

IRM´s sex förhållningssätt. Att dessa två begrepp skiljer sig kan bero på att arbetsterapeuterna 

använder sig av dessa behandlingsstrategier mer inom rehabiliterande vård. Författarna finner att 

studien av Bye (1998) är intressant på det sätt att hon täcker in samtliga begrepp utifrån MOHO 

och IRM trots att hon inte använder sig av varken Kielhofner eller Taylor som referenser. Påpekas 

kan att Taylors modell inte fanns 1998 utan tillkom först 2008. Framtida forskning ur nationellt 

perspektiv är av värde för att lyfta begreppen utifrån MOHO och IRM inom palliativ vård. 

Författarna föreslår därför att det finns ett behov av empirisk forskning i ett nationellt perspektiv. 
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Bilaga 1  ÖVERSIKT ÖVER LITTERATURSÖKNINGEN 
 

Databas Sökordskombination Antal träffar Antal lästa 
abstract 

Antal valda 
artiklar 

Amed 
1998-2016 
 

1.Occupational therapy AND 
therapeutic relationship 
2.Occupational therapy AND 
approach AND palliative care 
3.Occupational therapy AND 
experience AND palliative care 
4.Occupational therapy AND 
palliative care 
5.Therapeutic use of self AND 
working alliance 
6.Clinical reasoning AND 
occupation-based practice 
7.Occupational therapists AND 
experience AND palliative care 
8.Occupational therapy AND 
therapeutic use of self AND 
palliative care 
9.Occupational therapy AND 
terminal illness 
 

1. 34 
2. 4 
3. 5 
4. 46 
5. 1 
6. 1 
7. 5 
8. 0 
9. 17 

1. 2 
2. 1 
3. 1 
4. 7 
5. 1 
6. 0 
7. 1 
8. 0 
9. 9 

1. 2  
2. 1 
3. 1 
4. 2 
5. 1 
6. 0 
7. 1 
8. 0 
9. 2 

Cinahl 
1998-2016 

1.Occupational therapy AND 
therapeutic relationship 
2.Occupational therapy AND 
approach AND palliative care 
3.Occupational therapy AND 
experience AND palliative care 
4.Occupational therapy AND 
palliative care 
5.Therapeutic use of self AND 
working alliance 
6.Clinical reasoning AND 
occupation-based practice 
7.Occupational therapists AND 
experience AND palliative care 
8.Occupational therapy AND 
therapeutic use of self AND 
palliative care 
9.Occupational therapy AND 
terminal illness 
 

1. 47 
2. 11 
3. 10 
4. 85 
5. 2 
6. 2 
7. 13 
8. 0 
9. 5 

1. 5 
2. 4 
3. 5 
4. 13 
5. 2 
6. 0 
7. 4 
8. 0 
9. 3 

1. 2 
2. 1 
3. 3 
4. 4 
5. 1 
6. 0 
7. 2 
8. 0 
9. 1 
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abstract 
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artiklar 

Pubmed 
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1.Occupational therapy AND 
therapeutic relationship 
2.Occupational therapy AND 
approach AND palliative care 
3.Occupational therapy AND 
experience AND palliative care 
4.Occupational therapy AND 
palliative care 
5.Therapeutic use of self AND 
working alliance 
6.Clinical reasoning AND 
occupation-based practice 
7.Occupational therapists AND 
experience AND palliative care 
8.Occupational therapy AND 
therapeutic use of self AND 
palliative care 
9.Occupational therapy AND 
terminal illness’ 
 

1. 86 
2. 2 
3. 28 
4. 11 
5. 12 
6. 19 
7. 9 
8. 0 
9. 20 

1. 0 
2. 1 
3. 3 
4. 3 
5. 0 
6. 1 
7. 2 
8. 0 
9. 4 

1. 0 
2. 0 
3. 1 
4. 0 
5. 0 
6. 0 
7. 1 
8. 0 
9. 1 

Scopus 
1998-2016 

1.Occupational therapy AND 
therapeutic relationship 
2.Occupational therapy AND 
approach AND palliative care 
3.Occupational therapy AND 
experience AND palliative care 
4.Occupational therapy AND 
palliative care 
5.Therapeutic use of self AND 
working alliance 
6.Clinical reasoning AND 
occupation-based practice 
7.Occupational therapists AND 
experience AND palliative care 
8.Occupational therapy AND 
therapeutic use of self AND 
palliative care 
9. Occupational therapy and 
terminal illness 
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therapeutic relationship 
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approach AND palliative care 
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4.Occupational therapy AND 
palliative care 
5.Therapeutic use of self AND 
working alliance 
6.Clinical reasoning AND 
occupation-based practice 
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experience AND palliative care 
8.Occupational therapy AND 
therapeutic use of self AND 
palliative care 
9.Occupational therapy AND 
terminal illness 
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2. 13 
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4. 53 
5. 136 
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1. 3 
2. 4 
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9. 2 
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Bilaga 2              LITTERATURÖVERSIKT AV VALDA ARTIKLAR I RESULTATET 
ARTIKEL SYFTE METOD GENOMFÖRANDE RESULTAT DISKUSSION 
1. 
Rosalind, A. Bye. 
(1998) 
 
When Clients are 
Dying: 
Occupational 
Therapists’s 
Perspectives 
 
Winter, 18 (1), 3-
24 

Artikelns syfte var att 
undersöka arbetsterapeuters 
erfarenheter att arbeta med 
obotligt sjuka klienter. 
Vidare utforska den 
potentiella 
motsägelsen/inkonsekvensen 
mellan väl etablerade 
arbetsterapeutiska principer 
samt erfarenheter av obotligt 
sjukas behov av arbetsterapi 
i palliativ vård. 
 

Kvalitativ Tio arbetsterapeuter, 
från olika 
verksamheter som 
arbetar inom palliativ 
vård. Fem 
datainsamlingsmetoder 
användes för att säkra 
en jämförande studie 
utifrån deltagarnas 
perspektiv; 
fältanteckningar, 
djupgående intervjuer, 
observation, analys av 
dokument och 
fältdagbok.  

Resultaten tyder på att 
arbetsterapeuter kan 
hantera denna 
motsägelse/inkonsekvens 
mellan rehabilitering och 
deras arbete med 
människor som är 
obotligt sjuka. Detta 
genom att omforma 
behandlingsprocessen 
och resultaten av de 
metoder 
arbetsterapeuterna har 
nyttjat för att bekräfta 
patienternas dubbla 
tillstånd av att leva och 
vara döende 

Arbetsterapeuter i palliativ 
vård upplever en 
motsägelse/inkonsekvens 
mellan 
rehabiliteringsorienterande 
antaganden och principer, 
och de erfarenheter de har 
med arbete med 
människor som är obotligt 
sjuka. Arbetsterapeuterna 
hanterade detta genom att 
1. Forma om fokus på 
arbetsterapi. 2. Processen 
involverade daglig träning 
och 3. Resultaten av 
arbetsterapeutiska 
interventioner. En mycket 
viktig aspekt av 
arbetsterapin var att stödja 
patienten att få ett värdigt 
avslut av livet. 
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2. 
Hafsa Rahman 
(2000) 
 
Journey of 
providing care in 
hospice: 
perspectives of 
occupational 
therapists.  
 
Qualitative 
Health Research, 
10(6), 806-818. 
 

Syftet med studien var att 
undersöka de perspektiv 
som arbetsterapeuter har i 
avseende på deras roll inom 
hospice-verksamhet samt 
undersöka om 
arbetsterapeuter upplevde en 
konflikt i att stötta den 
tudelade ställning de har i 
liv och död, i arbetet med 
personer som har obotlig 
sjukdom. 

Kvalitativ Djupgående intervjuer, 
observationer av 
deltagarna och 
fältdagbok.  

Analysen avslöjade 
följande teman: 
inställning och 
komfortvård (tuning in 
and comfort care), 
förlust, arbeta emot 
döden, resa med 
patienten, lagspelare, 
nyttjandet av arbetsterapi 
och dikotom (tudelad) 
roll. Dessa teman visade 
att arbetsterapeuter 
spelar en betydande roll 
inom hospice-
verksamhet, de hjälper 
individer med obotlig 
sjukdom att leva livet 
fullt ut och bekvämt när 
de möter döden. Studien 
visar även att 
arbetsterapeuter 
använder en holistisk 
syn i arbetet genom att ta 
itu med de fysiska, 
sociala, emotionella och 
andliga aspekterna av 
vården. 

Studien visade på flera 
teman till hur 
arbetsterapeuter uppfattar 
sin roll inom hospice-
verksamhet. Även om vart 
och ett av dessa teman var 
en separat enhet, var de 
också nära varandra och 
har bidragit till ett större 
system av hospice-
verksamheten genom att 
fokusera på personens 
fysiska , sociala, 
emotionella och andliga 
välbefinnande. 
Arbetsterapeuterna i 
studien hade en 
gemensam syn på hur de 
såg på sina roller för att 
hantera dualiteten, som 
uppstår inom palliativ 
vård; att leva och dö. 
Eftersom de alltid 
förväntades se sina 
patienter försämras såg de 
det som ett naturligt 
förlopp, så sågs dualiteten 
att leva och dö mindre 
som en paradox, och mer 
som en övergång, från ett 
skede till ett annat. 
Döendeprocessen sågs 
som en resa till ett annat 
skede i livet snarare än 
som ett slutligt skede. 
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3. 
M. A. Pizzi, 
(2015).  
 
Promoting health 
and well-being at 
the end of life 
through client-
centered care.  
 
Scandinavian 
Journal Of 
Occupational 
Therapy, 22(6), 
442-449 
 

Denna studie undersöker 
klientcentrerad vård vid 
livets slut som möjliggör 
engagemang i meningsfulla 
aktiviteter samt främjar 
hälsa och välbefinnande tills 
individen dör 

Kvalitativ Intervjuer. En 
interdisciplinär studie 
med deltagare från: 
arbetsterapeuter (3st), 
fysioterapeuter (3st), 
socialarbetare (3st) 
och sjuksköterskor 
(3st). Forskaren bad 
dem att beskriva vad 
de gjorde och om de 
kände att de 
underlättade hälsa och 
välbefinnande under 
den döende processen. 

Studien fastställer att 
klientcentrerad vård i 
livets slutskede är viktig 
för att främja 
livskvalitet, hälsa och 
välbefinnande hos 
patienten. 

Denna studie över 
klientcentrerad vård vid 
livets slut ger utövare ett 
par ”glasögon” genom 
vilka arbetsterapiarbetet i 
livets slut sker. Även om 
det, i studien, antas att 
arbetsterapeuter bedriver 
klientcentrerad vård, 
noteras dess värde och 
betydelse , speciellt i 
förhållande till livets 
slutskede. Klientcentrerad 
vård underlättar patientens 
kontroll/självstyrning i 
slutet av livet,  vilket ger 
patienterna möjlighet att 
säga hur de önska leva 
sina liv fram till slutet. 
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4. 
Katie E. Warne & 
Steve Hoppes 
(2009) 
 
Lessons in living 
and dying from 
my first patient: 
An 
autoethnography 
 
Canadian Journal 
Of Occupational 
Therapy. 76 (4). 
309-316 

Att utforska 
betydelse/mening, 
utmaningar och lärdomar av 
vård i livets slutskede för en 
arbetsterapeutstudent i 
fältarbete, dennes upplevda 
erfarenheter. 
 

Kvalitativ Studien är en 
autoetnografi med 
kvalitativ ansats, som 
är utformad för att 
undersöka enskilda 
meningar och syften 
genom att titta framåt 
och bakåt, inåt och 
utåt. Den första 
författarens 
fältanteckningar, 
minnen, tankar och 
känslor levererade 
primärdata för denna 
studie. Emotionellt 
återkallande, 
reflektion, 
introspektion och 
induktion är primära 
verktyg för dataanalys 
av autoetnografi. 
Emotionellt 
återkallande innebär 
att minnas samtal, 
sammanhang, och 
känslor kring viktiga 
händelser med så 
mycket information 
som möjligt. 
 

Studiens fynd innehåller 
en beskrivning av vad en 
praktiserande student är 
och vad studenten inte 
kunde uppnå med vård i 
livets slutskede. Vidare 
beskriver studien 
nyttjandet av 
egenvårdsaktiviteter för 
att normalisera och 
överlåta kontrollen över 
vården till patienten 
samt utveckla en vision 
om hur man kan hjälpa 
patienter att hitta avslut. 
Studien bär innebörd för 
studenter och terapeuter 
som arbetar med vård i 
livets slutskede. 
Terapeuter och lärare 
kan dra från denna 
studie för att bättre 
förstå och stödja nya 
terapeuter när patienter 
dör. 

Att komma till rätta med 
en patients död kan 
ensamt och förvirrande 
för en praktiserande 
arbetsterapeutstudent. I de 
bästa av världar, hade det 
varit god vägledning med 
en klinisk instruktör att 
hjälpa studenten att ta sig 
igenom denna del, men 
utifrån denna studie är 
inte fallet så. Det behövs 
ytterligare studier för att 
definiera och beskriva 
instruktionsstrategier som 
effektivt förbereder 
praktiserande studenter 
för vård i livets slutskede. 
Forskning behövs för att 
beskriva specifika insatser 
som nyutexaminerade 
arbetsterapeuter kan 
använda för att bejaka 
livet och förbereda 
patienter och deras 
familjer för döden. Det 
behövs också ytterligare 
forskning för att bättre 
förstå den levda 
erfarenheten av 
praktiserande studenter 
och nyutexaminerade 
kring vård i livets 
slutskede samt strategier 
som handledare kan 
använda för att ge stöd. 
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5. 
Renee R. Taylor, 
Sun Wook Lee & 
Gary Kielhofner 
(2011)  
 
Practitioners’ Use 
of Interpersonal 
Modes Within the 
Therapeutic 
Relationship: 
Results From a 
Nationwide Study  
 
OTJR: 
Occupation, 
Participation and 
Health. 31(1). 6-
14 
 

Denna studie syftade till att 
undersöka arbetsterapeuters 
användning av the 
Intentional Relationship 
Model genom att undersöka 
användningen av de sex 
olika förhållningssätt, som 
modellen grundar sig i, 
genom interaktion med 
patienterna. 
 

Kvantitativ RCT-studie. En enkät 
skickades ut till 1000  
slumpmässigt  utvalda 
verksamma 
arbetsterapeuter . 64% 
svarade och 563 
uppfyllde 
inklusionskriterierna. 
 

Arbetsterapeuter som 
upplevt svårare 
beteenden och känslor 
hos patienterna 
rapporterade högre 
nivåer av att använda 
alla begreppen. De 
arbetsterapeuter som har 
patienter med svårt 
beteende i allmänhet var 
mer benägna att 
rapportera mer 
användning av 
begreppen instructing 
och problem-solving. 
Arbetsterapeuter med 
mer oroliga patienter 
rapporterade ökad 
användning av 
begreppet problem-
solving, medan 
arbetsterapeuter med 
deprimerade patienter 
rapporterade ökad 
användning av 
begreppen problem-
solving, collaborating 
och empathizing. 
 
 

Studiens fynd tyder på att 
arbetsterapeuters mönster 
på begreppsanvändning är 
likartad i olika 
patientpopulationer. Deras 
användning från de flesta 
till de minst var: 
encouraging, 
collaborating, problem-
solving mode, instructing 
mode och empathizing. 
IRM förutsätter att olika 
patiengrupper faller under 
olika begrepp. Alla 
begreppen behöver inte 
användas på en patient. 
De används där de 
behövs.  
 
 
Notis: Begreppet Advocating 
ingick inte i denna studie 
eftersom det är en nyare 
utformning inom the Intentional 
Relationship Model som 
utvecklades efter denna 
undersökning. 
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6. 
Tricia Morrison 
(2013) 
 
Individual and 
environmental 
implications of 
working alliances 
in occupational 
therapy 
 
British Journal of 
Occupational 
Therapy. 76 (11). 
507-514. 
 

Syftet med studien är att 
undersöka de mönster som 
växer fram utifrån den 
arbetsallians som uppstår 
mellan arbetsterapeut och 
patient, vid sidan av 
involverade kontextuella 
faktorer vid 
samhällsbaserade 
arbetsterapeutiska 
interventioner. Detta 
genom att utgå från Rogers 
konceptualisering av 
terapeutisk relation,  
gemensamma faktorer som 
anges i psykoterapeutisk 
forskning som påverkar 
terapeutisk framgång samt 
The Intentional 
Relationship Model. 
 

Mixad  Kvantitativ och 
kvalitativ, med 
presentation av 
Kvalitativt resultat där 
prospektiv 
multifallstudie användes 
som tillvägagångssätt, 
för att jämföra de 
kontextuella egenskaper 
och erfarenheter av 
arbetsrelationen/alliansen 
i samhällsbaserad 
arbetsterapiintervention 
inom fyra dyader, där var 
och en består av en 
arbetsterapeut och klient. 
 

Resultaten från denna 
studie tyder på att det 
finns en mängd olika 
faktorer mellan 
arbetsterapeut, patient 
och miljön som 
interagerar med 
varandra. Var och en av 
dessa faktorer har en 
inverkan på processen 
för relations-
utvecklingen mellan 
arbetsterapeut och 
patient. 
 

Trots att arbetsterapeuter 
måste ta ansvar för att 
skapa en god terapeutisk 
relation som bidrar till en 
god arbetsallians-
utveckling, finns det 
också faktorer som 
påverkar denna allians 
som står utanför 
arbetsterapeutens 
kontroll. Trots studiens 
fynd som pekar på 
utvecklingsmöjligheter, är 
det av vikt för 
arbetsterapeuter, i 
samband med nyttjandet 
av therapeutic use-of-self, 
att tänka på att vara 
uppmärksam på den egna 
karriärhälsan, i att ta 
ansvar för element som de 
inte alltid rår på. 
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Studiens syfte är att 
beskriva hur verksamma 
arbetsterapeuter använder 
the Model of Human 
Occupation (MOHO). Hur 
de använder begreppen och 
verktygen för denna 
modell i den vardagliga 
arbetsterapeutiska 
verksamheten samt om de 
kan identifiera stöd och 
hinder för modellens 
användning. 
 

Kvantitativ RCT-studie där ett 
slumpmässigt  urval av 
1000 arbetsterapeuter 
undersöktes och vilka 
teorier de använde i sin 
verksamhet. Till de 
arbetsterapeuter som 
använder MOHO (430st) 
skickades det ett 
detaljerat  frågeformulär; 
259 arbetsterapeuter 
(60,2%) svarade på 
frågeformuläret. 
 

Att göra resurserna mer 
lättillgängliga och 
tillgängliga för 
arbetsterapeuter kan 
förbättra i vilken 
utsträckning de 
använder konceptuella 
modeller såsom 
MOHO. 
 

Mer än 80 % av de 
tillfrågade uppgav att de 
använde MOHO i sin 
verksamhet, åtminstone 
en del av tiden. Arbets-
terapeuterna rapporterade 
att MOHO stöder 
holistisk, 
aktivitetsfokuserad, 
klientcentrerad och 
evidensbaserad utövning. 
De deltagande arbets-
terapeuterna rapporterade 
att de fann MOHO-
begreppen användbara för 
behandlingsplanering och 
intervention. Det största 
hindret av att använda 
MOHO såg de flesta av 
arbets-terapeuterna var 
sin egen brist på kunskap 
om modellen. Att göra 
resurser mer 
lättillgängliga och 
åtkomliga för 
arbetsterapeuter kan 
förbättra utsträckningen 
och användningen av 
konceptuella modeller 
såsom MOHO. 

  



Bilaga 2              LITTERATURÖVERSIKT AV VALDA ARTIKLAR I RESULTATET 
ARTIKEL SYFTE METOD GENOMFÖRANDE RESULTAT DISKUSSION 
8. 
Janis Davis, 
Michelle 
Asuncion, 
Jennifer Rabello, 
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(2013)  
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Review of 
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OTJR: 
Occupation, 
Participation 
and Health. 33 
(1). 12-20. 
 

Syftet med studien var att 
undersöka begreppet av 
att lyssna inom 
arbetsterapin i samband 
med palliativ- och 
hospicevård. 
 

Kvalitativ Sex arbetsterapeuter 
deltog. 
Semistrukturerade 
intervjuer och 
medlemskontroller som 
försåg forskarna med 
riklig information som 
avslöjade mönster och 
teman förknippade med 
att lyssningsbeteenden, 
lyssningserfarenheter 
och lyssningsutbildning 
av arbetsterapeuter som 
arbetar inom palliativ 
och hospice vård. 
 

Intervjuerna uppvisade 
fyra teman: att arbeta 
inom OT Practice 
Framework, 
huvudlyssningsbeteenden 
som används i detta 
sammanhang; 
lyssningshinder och 
utmaningar, samt att 
klinisk kompetens och 
utbildning behövs innan 
att arbete med denna 
patientgrupp. Detta lilla 
urval av deltagare utgör 
endast en bråkdel av de 
arbetsterapeuter som 
arbetar inom palliativ- 
eller hospicevård, men 
ger en grund för vidare 
forskning och 
understryker vikten av att 
ha gott 
lyssningsbeteende. 

Resultaten tyder på att 
specifika 
lyssningsbeteenden såsom 
tystnad, bekräfta, acceptans 
och reflektion spelar en 
nyckelroll i detta 
sammanhang och kan 
minska ångest, leda till 
patienttillfredsställelse och 
förbättra patientens avslut. 
Studien visade även att, 
enligt deltagarna, tillhanda-
hölls inte någon lyssnar-
utbildning, vilket kan 
utgöra ett gap i 
arbetsterapeututbildningens 
läroplaner. Ytterligare 
forskning kan belysa 
specifika lyssningskoncept 
som leder till positiva 
behandlingsresultat i det 
här sammanhanget. 
Forskarna av studien 
hävdar att ”lyssna 
effektivt” i detta och alla 
andra arbetsterapi-
sammanhang är en 
förutsättning för att 
arbetsterapeuter ska kunna 
ge en bra vård. Konsten att 
lära sig att lyssna är en 
livslång strävan och 
resultaten av studien bör 
driva arbetsterapeuter att 
fortsätta att reflektera över 
vikten av att lyssna i 
yrkesrollen. 
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Syftet med denna studie 
är att utvärdera 
hemtjänstens 
arbetsterapiservice i 
Belfast för patienter i det 
palliativa stadiet av 
cancer utifrån 
patienternas och 
vårdarnas perspektiv. 
 

Mixad Kvantitativ och 
Kvalitativ. Pilotstudie. 
Ett urval av 30 patienter 
och deras vårdare valdes 
ut med hjälp av 
avsiktligt urvalsprov. En 
strukturerad intervju 
genomfördes med både 
patienterna och deras 
vårdare för att få alla 
synvinklar. 
 

Resultaten tyder på att 
även om både patienter 
och deras vårdare 
värderar den tjänst som 
tillhandahålls och 
rapporterar höga nivåer 
av tillfredsställelse, finns 
det identifierade gap i 
själva tillhandahållandet 
av tjänster samt en brist 
på tydlig information 
bland patienter och deras 
vårdare om den roll som 
arbetsterapeuten och de 
utbud av tjänster som de 
kan erbjuda. Det finns ett 
behov av att bygga 
vidare på det goda arbete 
som utförs av 
arbetsterapeuter inom 
området palliativ 
cancervård samt behov 
av mer utbildning och 
resurser för att 
säkerställa att en 
patientcentrerad, 
holistisk vård nyttjas som 
tilltalar både patienternas 
och deras vårdares 
behov. 
 

Resultatet antydde, både 
genom de kvantitativa och 
kvalitativa data som samlas 
in, vikten av tillgänglighet 
och tillgång till 
arbetsterapeuttjänsten 
gjorde både patient och 
vårdare nöjda. Patient och 
vårdare uppvisade en hög 
nivå av tillfredsställelse 
med snabbheten och 
tillgängligheten av 
tjänsten. Som sannolikt har 
sin på grund i utvecklingen 
av en snabbinsatsstyrka  
ifrån vilken provet för 
studien togs. 
Kommunikationen och 
relationen med 
arbetsterapeuten 
värderades högt av både 
patienter och deras vårdare, 
vilket är en viktig del i den 
palliativ vården. 
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Syftet med studien är att 
undersöka den upplevda 
erfarenheten av 
arbetsterapi i palliativ 
vård för personer med 
obotlig  sjukdom. 

Kvalitativ En hermeneutiskt 
tolkande 
fenomenologisk  ansats 
antogs. Semi-
strukturerade intervjuer 
genomfördes med åtta 
deltagare från slutenvård 
och öppenvård inom 
verksamheter som är 
specialiserade inom 
palliativ vård i Sydney, 
Australien. 
 

Två teman utvecklades 
utifrån deltagarnas svar: 
(1) arbetsterapi ger 
välbefinnande och 
trygghet och (2) att lita 
på att arbetsterapeuten 
vet vad som kan 
behövas. Studien ger en 
inblick i hur människor 
med en obotlig  sjukdom 
upplever arbetsterapi 
inom palliativ vård. 
Dessutom ger studien en 
god grund för att vägleda 
och tillämpa 
arbetsterapeutisk praxis 
samt uppmärksamma de 
behov som personer med 
obotlig sjukdom har i 
slutet av livet, vilket ökar 
den klientcentrerade 
vården. 
 

Fynden i denna studie ger 
en indikation på en 
förståelse av den 
invecklade upplevda 
erfarenheten av 
arbetsterapi i palliativ vård 
som både liknar och skiljer 
sig från upplevelsen av 
arbetsterapi i andra 
arbetsterapisammanhang. 
På sätt och vis skiljer sig är 
den upplevda erfarenheten 
av arbetsterapi i palliativ 
vård från den upplevda 
erfarenheten av 
arbetsterapi i andra 
sammanhang. Fynden i 
denna studie tyder på att 
arbetsterapi inom palliativ 
vård har avvikit från den, 
från början, 
aktivitetsfokuserade 
aspekten. Arbetsterapi 
inom palliativ vård tyder 
att arbetsterapeuter inte 
använder aktivitet som ett 
verktyg för att lindra 
smärta och lidande. 
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Denna studie utformades 
för att beskriva vilken typ 
av förbindelse det finns 
mellan det personliga och 
professionella livet för 
arbetsterapeuter som 
arbetar inom palliativ 
vård. 

Kvalitativ En kvalitativ metod 
antogs där 
undersökningens 
deltagares erfarenheter 
representerade det mest 
omfattande tillgängliga 
datan. Forskarna riktade 
in sig på arbetsterapeuter 
från vårdhem, akuta 
vårdinrättningar och 
hemtjänst vars primära 
arbete var att 
tillhandahålla tjänster till 
patienter som var 
döende. 
 

Fem teman framkom: 
tillfredsställelse, 
svårigheter, 
coping/hantera, 
spiritualitet och 
utveckling. Studiens 
resultat gav upptäckten 
av en individualiserad 
“personal–professional 
connection” ("personlig 
professionell kontakt") 
för varje deltagare. 
Utforskandet av den 
”personlig-professionella 
kontakterna” kan bidra 
till förståelsen av 
arbetsterapi i palliativ 
vård. Vidare kan dessa 
personliga berättelser ge 
grund hos andra 
arbetsterapeuter och 
inspirera till personlig 
och professionell 
reflektion; validering av 
känslor och frågor kan 
uppkomma från liknande 
jämförelser. 
Arbetsterapeuter kan i 
sin tur få insikt i 
förhållandet mellan sina 
egna personliga och 
yrkesmässiga 
erfarenheter i utövandet 
av yrket. 
 

I denna studie beskrev 
deltagarna hur deras 
yrkeserfarenhet förbättrat 
deras personliga utveckling 
i form av att vara mer 
medvetna om sina egna 
behov och starka sidor som 
har med personliga 
förluster att göra samt 
uppskattar relationerna 
med sin egen familj mer. 
Gränsen mellan sina 
personliga och 
professionella liv var 
tunnades ut med 
erfarenheterna från att det 
ena påverkar det andra. Då 
deltagarna beskrev sina 
erfarenheter av palliativ 
vård, stod det klart fär 
intervjuaren att 
arbetsterapeuters 
personliga och 
professionella liv var så 
pass sammanflätade att 
varje försök att separera de 
båda verkade påtvingad 
och konstlad. 
 

 


