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Sammanfattning
Syftet  med  studien  var  att  genom  en  kvalitativ  litteraturöversikt 
beskriva  personer  med  MS  svårigheter  i  dagliga  aktiviteter  och 
arbetsterapeutiska  interventioner  som  används  för  att  främja 
delaktighet i aktivitet. Litteratursökningen genomfördes i databaser och 
genom manuell  sökning. Elva artiklar  uppfyllde inklusionskriterierna 
och analyserades enligt en kvalitativ innehållsanalys. Detta resulterade 
i  tre  kategorier:  ”Att  organisera  tillvaron  och  interagera  med 
omgivningen”, ”Att sköta sig själv och hemmet”  och  ”En förändrad 
aktivitetsidentitet”. Resultatet visade att arbetsterapeuten arbetar med 
kompensatoriska  interventioner  för  att  främja  delaktighet  i  aktivitet. 
Förskrivning av hjälpmedel används för att kompensera för kognitiva 
och  fysiska  funktionsnedsättningar.  Energibesparande  arbetssätt 
används  för  att  hantera  tröttheten  som  sjukdomen  medför  så  att 
personerna kan vara delaktiga i dagliga aktiviteter. Personer med MS 
upplever en förändring av sin aktivitetsidentitet när de inte längre kan 
utföra aktiviteter som tidigare.

Sökord: Occupational therapy, interventions, multiple sclerosis  
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Occupational therapy interventions used to promote participation in daily activities 
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hälsovetenskap, 2008.

Abstract
The purpose of this study was to through a qualitative litterature review 
describe persons with multiple sclerosis’ difficulties in daily activities 
and occupational therapy interventions used to promote participation in 
activities. Data were collected by searches in scientific databases and 
through manually search techniques. Eleven published articles met the 
inclusion  criteria  and  were  analyzed  using  a  content  analysis.  This 
resulted in three cathegories: “To organize one’s life and interact with  
the  surroundings”,  “To  care  for  oneself  and  the  home” and  “A 
changed activity identitiy”. The results showed that the occupational 
therapist  work  with  compensatory  interventions  to  promote 
participation  in  activities.  Prescription  of  assistive  aids  is  used  to 
compensate  for  cognitive  and  physical  impairments.  Energy 
conservation interventions are used to manage the MS tiredness that 
the  disease  causes  so that  the  persons  can  participate  in  their  daily 
activities.  Persons  with  MS  experience  a  change  in  their  activity 
identity when they no longer can perform activities like they did in the 
past. 

Keywords: Occupational therapy, interventions, multiple sclerosis  
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Bakgrund
Drygt 11 000 personer har diagnosen multipel skleros (MS) i Sverige och varje år får ca 400 

personer diagnosen. Kvinnor drabbas i större utsträckning än män och sjukdomen debuterar 

mellan  20-40  års  ålder  (Borg,  Gerdle,  Grimby  &  Stibrant  Sunnerhagen,  2006). 

Sjukdomsförloppet är oförutsägbart och den exakta orsaken till sjukdomen är inte klarlagd, 

men viss ärftlighet förekommer (Andersen, Fagius, Hillert, Olsson & Sandberg, 1998). MS 

leder ofta till funktionsnedsättningar vilket medför att personen kan få svårigheter att utföra 

dagliga aktiviteter  som i  sin tur kan leda till  delaktighetsinskränkningar  (Månsson Lexell, 

Iwarsson & Lexell, 2006). Arbetsterapeuters ansvarsområde är att möjliggöra för personer att 

kunna  utföra  dagliga  aktiviteter  inom  olika  aktivitetsområden  (American  Occupational 

Therapy  Association  [AOTA],  2002;  Canadian  Association  of  Occupational  Therapy 

[CAOT], 2002). I den här studien kommer författarna genom en litteraturöversikt beskriva 

personer med MS svårigheter i dagliga aktiviteter och arbetsterapeutiska interventioner som 

används för att främja delaktighet i aktivitet.

Om MS

MS är en autoimmun sjukdom där kroppens immunförsvar angriper myelinet i det centrala 

nervsystemet,  CNS.  Skadan på myelinet  påverkar  överledningen  av nervimpulser  och ger 

varierande symtom beroende på vilken del i CNS som drabbas. Myelinet kan återbildas och 

funktionen kan helt  eller  delvis  återfås.  Upprepade  skador  på myelinet  kan ge skador  på 

axonet och en axonskada kan inte läkas utan ger en bestående funktionsnedsättning. Det finns 

tre former av MS. Den vanligaste är den skovvis fortlöpande formen, där sjukdomen uppträder 

i skov vilket innebär att personen får återkommande försämringsperioder där symtomen blir 

starkare.  Skovvis  fortlöpande  MS övergår  ofta  till  den  sekundär progressiva  formen som 

innebär  att  symtomen  försämras  successivt  och  skoven  upphör.  Ca  10  %  har  den 

primärprogressiva formen som redan från början har gradvis tilltagande symtom utan skov 

(Andersen, et al., 1998; Grefberg & Johansson, 2007).

MS och funktionsnedsättningar

Motoriska  svårigheter  som förekommer  hos  personer  med  MS är  pares,  spasticitet,  ataxi, 

synstörningar och känselnedsättningar (Andersen, et al., 1998; Aquilonius & Fagius, 2006). 

Mer  än  hälften  av  alla  personer  med  MS drabbas  av  kognitiva  förändringar  som nedsatt 

korttidsminne,  påverkan  på  exekutiva  funktioner,  förlångsammad  tankeverksamhet  och 
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påverkan på abstrakt tänkande. Många personer med MS upplever tröttheten som ett av de 

allvarligaste  symtomen och denna definieras som en känsla av uttalad förlamande trötthet 

(Borg  et  al.,  2006).  Dessa  symtom leder  oftast  till  funktionsnedsättningar  viket  i  sin  tur 

medför  svårigheter  vid  utförandet  av  dagliga  aktiviteter  (Yorkston,  Johnson,  Klasner, 

Amtmann, Kuehn & Dudgeon, 2003). Majoriteten av personer med MS är i behov av någon 

typ av assistans vid förflyttningar och detta har en stor påverkan på utförandet av dagliga 

aktiviteter men kan även öka deras delaktighet i aktivitet (Boss & Finlayson, 2006).

Behandling vid MS

Det finns inget botemedel eller sätt att förhindra uppkomsten av MS. Skoven behandlas med 

läkemedel såsom beta-interferon, cellgift och cortison. Symtomlindrande behandling ges för 

smärta,  spasticitet  och  trötthet.  Arbetsterapi  för  personer  med  MS  innefattar  träning  av 

motoriska  funktioner  och träning  av  färdigheter,  instruktion  i  energibesparande  arbetssätt, 

rådgivning, hjälpmedel och tillhandahållande av ortoser (Steultjens, Dekker, Bouter, Cardol , 

Van  de  Nes  &  Van  den  Ende,  2007).  Rehabilitering  fokuserar  inte  på  att  minska 

funktionshindret  av  sjukdomen  utan  fokus  ligger  på  aktivitetsutförandet  (Yorkston  et  al., 

2003). En annan del i behandlingen är sjukgymnastik med främst gång- och rörelseträning 

(Aquilonius & Fagius, 2006). 

Emotionella aspekter vid MS

Sjukdomen är för det mesta progressiv och oförutsägbarheten av dess utveckling kan leda till 

stor osäkerhet för personer med MS och deras familjer (Andersen et al., 1998). Sjukdomen 

inträffar under en avgörande tid i livet för bildandet av förhållanden och familjeliv, utveckling 

av  karriär  och  personlig  mognad.  Den  inledande  fasen  av  sjukdomen  är  ofta  en  mycket 

känslomässig tid för personen med MS med oro och ovisshet (Andersen et al., 1998; Janssens 

et. al, 2003). MS leder ofta till ökat beroende av andra personer för både socialt och praktiskt 

stöd. Familjen är ofta den närmaste och uppenbara källan för detta stöd. Utvecklingen av MS 

kan ofta ha en negativ effekt för familjedynamiken. Det ökade beroendet särskilt för partnern 

kan  vara  en stor  påfrestning  för  relationen.  Det  är  vanligt  att  personer  med  MS drar  sig 

tillbaka från sociala aktiviteter och att umgängeskretsen minskar, speciellt  hos de personer 

som har en svårare funktionsnedsättning. Var fjärde person med MS slutar hälsa på familj och 

vänner  på  grund  av  försämrad  rörlighet  (Hakim  et  al.,  1999).  Ju  mer  omfattande 

funktionsnedsättningen  är  desto  mer  påverkar  den  personen  med  MS  och  anhörigas 

välbefinnande och livskvalitet (Janssens et al., 2003). Samtidigt visar Ford, Gerry, Johnson 
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och Tennants (2001) i sin studie att ju längre personen haft sjukdomen, desto bättre har denne 

lyckats anpassa sig till att leva med sjukdomen och upplever då högre livskvalitet. 

Arbetsterapi

Inom  arbetsterapi  ses  människan  som  en  aktiv  varelse.  Utförande  av  aktiviteter  har  en 

avgörande betydelse för personens hälsa, välbefinnande och livskvalitet. Genom deltagande i 

aktivitet utvecklar och skapar personen sin identitet och kompetens. Aktivitetsutförandet är en 

dynamisk  interaktion  mellan  personen,  miljön  och  aktiviteten.  Om  en  förändring  sker  i 

interaktionen mellan dessa komponenter påverkas hela aktivitetsutförandet. Ett exempel på en 

sådan förändring kan vara att personen drabbas av en sjukdom eller skada (Hagedorn, 1995; 

Kielhofner, 2002; CAOT, 2002). Inom arbetsterapi delas aktivitet in i olika aktivitetsområden 

vilka benämns på olika sätt,  men har liknande innebörd. Kielhofner (2002) delar in dem i 

dagliga aktiviteter, arbete och lek. CAOT (2002) beskriver personlig vård, produktivitet och 

fritid. Dagliga aktiviteter/personlig vård är de aktiviteter som ingår i vårt dagliga liv och delas 

in i två områden: personliga aktiviteter i dagliga livet (P-ADL) som innefattar aktiviteter som 

att klä på sig, tvätta sig, äta och förflytta sig. Det andra området är instrumentella aktiviteter i 

dagliga livet  (I-ADL) där aktiviteterna att  laga mat,  städa,  handla och tvätta  ingår (Hulter 

Åsberg, 1990). Arbete/produktivitet inkluderar både betalda och obetalda aktiviteter som t.ex. 

att studera och arbeta. Lek/fritid innebär aktiviteter personen utför för nöjes skull som t.ex. 

hobbies (Hagedorn, 1995; Kielhofner, 2002; CAOT, 2002).

Miljön påverkar aktivitetsutförande genom att utgöra hinder eller vara stödjande för klienten i 

aktivitetsutförandet (Hagedorn, 1995; Kielhofner, 2002).  Inom arbetsterapi delas miljön in i 

olika dimensioner  vilket  skiljer  sig mellan olika författare.  Enligt  Kielhofner (2002) delas 

miljön in i social och fysisk, den kulturella miljön vävs in i de andra miljöerna. Den fysiska 

miljön består av naturliga och konstruerade föremål och miljöer. Den naturliga miljön består 

bl.a. av skogar och sjöar. Den sociala miljön består av det nätverk av personer som finns 

omkring personen, familj, vänner, arbetskamrater osv. Utöver den fysiska och sociala miljön 

delar CAOT (2002) även in miljön i en institutionell och kulturell miljö. Den institutionella 

miljön  innefattar  lagar  och  förordningar  och  den  kulturella  består  av  värderingar  och 

övertygelser (CAOT, 2002). Den fysiska miljön är många gånger inte anpassad för personer 

med funktionshinder, vilket försvårar för dessa personer att utföra sina aktiviteter och känna 

delaktighet (Kielhofner, 2002).

7



Delaktighet i aktiviteter i vardagligt liv är en förutsättning för att människan ska utvecklas. 

Genom att  vara  delaktig  i  aktiviteter  utvecklas  färdigheter  och  en  känsla  av  kompetens, 

samspel med andra personer och med vårt samhälle, vilket leder till syfte och mening i livet 

(Law,  2002).  International  Classification  of  Functioning,  Disability  and  Health  (ICF) 

definierar delaktighet som en persons engagemang i en livssituation (Socialstyrelsen, 2003). 

ICF definierar delaktighetsinskränkning som problem en person kan uppleva i engagemang i 

livssituationer  (Socialstyrelsen,  2003).  Delaktighet  förhöjer  livskvaliteten,  medan  brist  på 

delaktighet leder till  försämrad hälsa och välmående.  Uppkomst av funktionshinder har en 

negativ  inverkan  på  personens  delaktighet  då  han/hon  inte  längre  kan  vara  delaktig  i 

aktivitetsutförande  på  samma  sätt  som  tidigare.  För  att  delaktighet  i  aktivitet  ska  vara 

meningsfull  krävs  att  en  balans  mellan  aktivitetens  utmaning  och  personens  färdigheter 

uppnås. Att själv kunna välja och kontrollera aktiviteten som utförs är viktigt för att uppnå 

delaktighet. Det är viktigt att miljön runt personen är stöttande (Law, 2002). Vad personen 

uppfattar  som meningsfullt  är  individuellt.  Meningsfulla  aktiviteter  är  de  aktiviteter  som 

personen finner betydelsefulla och viktiga samt upplever glädje i att  utföra. Utförandet av 

aktiviteter  som är  meningsfulla  ger  personen en  känsla  av  mening  (Griffith  et.  al,  2007; 

Whalley Hammell, 2004).

Arbetsterapeutens roll är att möjliggöra för personer med nedsatt aktivitetsförmåga att utföra 

de aktiviteter i dagliga livet som de finner meningsfulla och ändamålsenliga. Arbetsterapeuten 

arbetar  enligt  en  process  där  tre  övergripande  steg  ingår:  utredning,  intervention  och 

utvärdering.  I  utredningen  samlas  information  om  klienten  in  och  aktivitetsproblem 

identifieras.  Interventionerna  syftar  till  utveckling  av  klientens  aktivitetsförmåga, 

förhindrande av nedsatt aktivitetsförmåga, kompensering med hjälpmedel eller förändringar i 

miljön. Utvärdering genomförs för att se om klienten uppnått målet med rehabiliteringen eller 

om fortsatt utredning krävs (AOTA, 2002; CAOT, 2002; FSA, 2005; Kielhofner, 2002).

Sammanfattningsvis visar genomgången av litteraturen att personer med MS har svårigheter 

att  utföra  många  av  sina  dagliga  aktiviteter.  Arbetsterapeuten  som  har  fokus  på 

aktivitetsutförande kan möjliggöra för personer med MS att bli mer delaktiga i sina dagliga 

aktiviteter. Personer med MS utgör en stor patientgrupp då det är en vanlig sjukdom och 400 

personer årligen insjuknar. Sjukdomen medför både fysiska och kognitiva nedsättningar vilka 

leder till svårigheter i dagliga aktiviteter. Det är därför viktigt att beskriva den forskning som 

finns inom området när det gäller arbetsterapeutiska interventioner för dessa personer. Syftet 
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med denna studie var att genom en litteraturöversikt beskriva personer med MS svårigheter i 

dagliga  aktiviteter  och  arbetsterapeutiska  interventioner  som  används  för  att  främja 

delaktighet i aktivitet hos personer med MS.

Metod
Design

Författarna valde att genomföra studien som en litteraturöversikt, vilket är en lämplig metod 

att  använda  sig  av  för  att  beskriva  den  forskning  som finns  tillgänglig  inom ett  område 

(Friberg,  2006).  I  det  här  fallet  för  att  beskriva  personer  med  MS svårigheter  i  dagliga 

aktiviteter  och  arbetsterapeutiska  interventioner  som  används  för  att  främja  delaktighet  i 

aktivitet. 

Litteratursökning

De  informationskällor  författarna  valde  att  använda  sig  av  för  att  söka  artiklar  som 

motsvarade  studiens  syfte  var  följande  databaser:  Academic  Search,  AMED,  Cinahl  och 

Medline  PubMed.  Dessa  databaser  valdes  ut  eftersom  de  innehåller  artiklar  från 

arbetsterapeutiska tidskrifter.  Författarna valde att trunkera (*) sökorden för att möjliggöra 

träffar  på  de  olika  böjningsformer  som  finns  för  sökorden,  vilket  är  ett  lämpligt 

tillvägagångssätt  enligt  Friberg  (2006).  De sökord som användes  under  sökprocessen var: 

activit*,  multiple  sclerosis,  occupational  therap*  och  participation.  Sökorden  användes  i 

följande  kombinationer:  activit*  +  multiple  sclerosis;  activit*  +  multiple  sclerosis  + 

occupational therap*; activit* + multiple sclerosis + participation. Sammanlagt gav sökningen 

972 träffar. Efter att författarna läst titlarna på artiklarna valdes 33 artiklar ut. Då författarna 

läst abstrakten på artiklarna valdes fem artiklar ut. Sökningen genomfördes mellan december 

2007 - januari 2008. Författarna använde sig även av en manuell litteratursökning i de utvalda 

artiklarnas  referenslistor  där  ytterligare  två  artiklar  valdes  ut.  Efter  genomgång  av  de sju 

artiklarna bedömde författarna att materialet inte var tillräckligt. Syftet utökades och en ny 

sökning  gjordes  under  april  2008  i  samma  databaser  som  ovan  med  följande 

sökordskombination:  multiple  sclerosis  +  occupational  therap*  + intervention*.  61  träffar 

erhölls och fyra artiklar valdes ut. Totalt erhölls av båda sökningarna 1033 träffar och utifrån 

dessa valdes 11 artiklar ut att ingå i studien. Litteraturöversiktens artiklar har publicerats i 

USA, Australien, Kanada, England och Skandinavien. För en överblick av artiklarna se bilaga 

1.
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Inklusionskriterierna för artiklarna som valdes ut var att de skulle beskriva svårigheter för 

personer med MS i dagliga aktiviteter och/eller arbetsterapeutiska interventioner för att främja 

delaktighet i aktivitet, att de var publicerade i en vetenskaplig tidskrift mellan 1990-2008 samt 

att  de var  skrivna på engelska.  Endast  arbetsterapeutiska  artiklar  valdes  ut.  Samtliga  elva 

artiklar  som valdes  ut  kvalitetsgranskades  med  inspiration  av  Fribergs  (2006)  förslag  på 

frågor  för  granskning  av  kvalitativa  och  kvantitativa  studier.  Ingen  artikel  föll  bort  vid 

kvalitetsgranskningen.

Dataanalys

Dataanalysen genomfördes med inspiration från Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa 

innehållsanalys.  Författarna började med att läsa igenom de utvalda artiklarna enskilt flera 

gånger för att få en uppfattning om deras innehåll. Författarna tog ut meningsbärande enheter 

enskilt och jämförde sedan med varandra för att se likheter och skillnader. Efter att författarna 

diskuterat  och  enats  om vilka  meningsbärande  enheter  som motsvarade  syftet  påbörjades 

kondenseringen gemensamt. De meningsbärande enheterna kondenserades och kodades och 

sammanfördes  slutligen  i  tre  kategorier:  ”Att  organisera  tillvaron  och  interagera  med 

omgivningen”,  ”Att  sköta  sig  själv  och  hemmet” och  ”En  förändrad  aktivitetsidentitet”. 

Exempel på hur dataanalysen gick till ges nedan:

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Kategori
Deltagarna pratade om att de 
upplevde olika typer av 
förluster på grund av sina 
kognitiva nedsättningar som 
fick känslomässiga 
konsekvenser. Förlusterna 
var relaterade till områden 
av självständighet, sociala 
band och rollrelaterade 
aktiviteter.

Upplevde förluster i 
självständighet, sociala 
band och rollrelaterade 
aktiviteter.

Förlust En förändrad 
aktivitetsidentitet 

Förflyttningshjälpmedel 
eller stödhandtag var de 
vanligaste hjälpmedlen som 
deltagarna använde. Ungefär 
en femtedel använde 
hygienhjälpmedel.

Förflyttnings- och 
hygienhjälpmedel 
användes mest.

Hjälpmedel Att sköta sig själv 
och hemmet
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Etiska överväganden 

Eftersom studien var en litteraturöversikt där data inhämtats från publicerade vetenskapliga 

artiklar innebar det att inga etiska dilemman blev aktuella. Materialet har hanterats på ett sätt 

så att innehållet i artiklarna inte har förändrats eller förvanskats. Vinster med studien är att 

arbetsterapeuter  ska få en tydligare överblick om interventioner  som kan användas för att 

främja delaktighet i aktivitet hos personer med MS.

Resultat
Sammanfattningsvis  framkom  i  resultatet  att  personer  med  MS har  svårigheter  vid 

förflyttningar och i hushållsaktiviteter samt minnessvårigheter och att förmågan att planera 

och organisera sin vardag är nedsatt. De upplever även en förändring av sin aktivitetsidentitet 

och  sina roller.  De arbetsterapeutiska  interventionerna  är  inriktade  på  att  kompensera  för 

funktionsnedsättningarna som sjukdomen medför genom att förskriva hjälpmedel och lära ut 

energibesparande arbetssätt. Resultatet presenteras i tre kategorier:  ”Att organisera tillvaron 

och interagera med omgivningen”, ”Att  sköta sig själv och hemmet”  och  ”En förändrad 

aktivitetsidentitet”.

Att organisera tillvaron och interagera med omgivningen

Denna kategori handlar om de arbetsterapeutiska interventioner som används för att främja 

delaktighet i aktivitet hos personer med MS när det gäller att planera och strukturera vardagen 

och interagera  med omgivningen.  Arbetsterapeuten  arbetar  med  förskrivning  av kognitiva 

hjälpmedel.

Resultatet  av  analysen  visar  att  personer  med  MS kan  ha  problem med  minnet  samt  att 

komma ihåg tider och möten, vilket resulterar i svårigheter att planera och organisera. Detta 

gäller både vid planering av aktiviteter under dagen och vid planering av en enskild aktivitet 

som ska utföras.  De har  svårt  att  slutföra  påbörjade aktiviteter  och att  lösa problem som 

uppstår  i  aktiviteter  samt  att  lära  sig  nya  saker  (Roessler,  Barling,  Dephoff,  Johnson  & 

Sweeney, 2003; Shevil & Finlayson, 2006). Arbetsterapeuten arbetar med kompensatoriska 

interventioner genom att förskriva hjälpmedel för att kompensera för kognitiva nedsättningar. 

Kognitiva hjälpmedel som handdatorer kan användas för att hjälpa personer att ha kontroll på 

tider  och  möten  samt  medicinering  och  kan  därför  användas  i  olika  dagliga  aktiviteter 

(Gentry, 2008). Personer med MS kan ha svårigheter att kommunicera med andra personer, 

eftersom  de  inte  kommer ihåg  namn  på  vänner  och  bekanta  och  glömmer  bort  viktiga 
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telefonnummer, vilket gör att de får svårt att interagera med sin sociala omgivning. Att delta i 

konversationer kan vara svårt på grund av att de har förlångsammat tal och tankeprocess samt 

svårt  att  hitta  rätt  ord,  vilket  beror  på de  kognitiva  nedsättningar  som personer  med  MS 

drabbas  av  (Roessler  et  al.,  2003;  Shevil  &  Finlayson,  2006).  En  arbetsterapeutisk 

intervention  för  att  underlätta  för  personer  med  MS som har  kognitiva  nedsättningar  att 

strukturera  sin  vardag är  att  använda  sig  av  ett  så  kallat  Lifestyle  Management  Program 

(LMP). Utifrån personens mål med aktivitetsutförande sätter arbetsterapeuten och personen 

tillsammans  ihop ett  individuellt  LMP, som kan ha formen av en pärm eller  anslagstavla 

beroende på personens förutsättningar. Det bygger på idén att ha all information på ett ställe 

och på så sätt hjälpa personen att komma ihåg viktiga händelser, planera och strukturera upp 

vardagen genom att  sammanställa  en mall  som innehåller  all  viktig  information  personen 

behöver ha tillgång till, exempelvis telefonnummer, måltidsplanering, lista på saker att göra, 

och bilder på personer för att komma ihåg deras namn (Roessler et al., 2003). 

Att sköta sig själv och hemmet

Denna kategori handlar om de arbetsterapeutiska interventioner som används för att främja 

delaktighet i aktivitet hos personer med MS när det gäller hushållsaktiviteter, personlig hygien 

och förflyttningar. Arbetsterapeuten arbetar med förskrivning av hjälpmedel, anpassning av 

den fysiska miljön samt att lära ut energibesparande arbetssätt.

Analysen av de genomgångna artiklarna visar att de aktiviteter som framkom som svårast att 

utföra för personer med MS främst rör aktiviteter  inom I-ADL och som har att göra med 

skötsel av hemmet. Detta beror på att dessa aktiviteter kräver mer av personen som utför dem. 

Städning, tvättning av kläder, tillagning av måltider och inhandling av varor beskrivs som de 

hushållsaktiviteter  som  var  svårast  att  utföra  (Finlayson,  Guglielmello  &  Liefer,  2000; 

Månsson & Lexell,  2004;  Shevil  & Finlayson,  2006).  I  P-ADL kan personerna  också ha 

problem med aktivitetsutförandet, men inte i lika stor utsträckning som i I-ADL. Aktiviteterna 

som  framkom  som  svåra  att  utföra  inom  P-ADL  var  att  duscha,  bada  och  klä  på  sig 

(Finlayson, Winkler Impey, Nicolle & Edwards, 1998; Månsson Lexell et al., 2006). Eftersom 

personer  med  MS ofta  klarar  av  att  utföra  P-ADL aktiviteter  men  inte  I-ADL aktiviteter 

medför detta att deras självständighet minskar. En följd av detta innebär att det kan finnas 

svårigheter för en person med MS att kunna bo ensam eftersom en förutsättning för detta är 

att  personen klarar  av utföra  sina I-ADL aktiviteter  (Månsson & Lexell,  2004;  Månsson-

Lexell et al, 2006). 
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Resultatet visar även att MS leder till svårigheter vid förflyttningar och personen behöver ofta 

någon form av  assistans  för  att  ta  sig  fram (Doble,  Fisk,  Fisher,  Ritvo & Murray,  1994; 

Finlayson et al., 2000; Månsson Lexell et al., 2006). De främsta hindren är att ta sig fram i 

hemmet och ute i samhället  samt att gå upp och ner för trappor.  Detta innebär att  många 

fysiska miljöer i samhället inte är tillgängliga för personer med MS och att de måste planera 

och  ta  reda  på  tillgängligheten  i  förväg  när  det  gäller  till  exempel  toaletter,  entréer  och 

sittplatser (Boss & Finlayson, 2006; Finlayson et al., 1998; Shevil & Finlayson, 2006). Även 

den naturliga miljön kan utgöra ett hinder då det är svårt att ta sig fram på de ojämna underlag 

som finns i naturen. Att vara ute i naturen och promenera identifieras ofta av personer med 

MS som en av de viktigaste aktiviteterna, men som är för svår att utföra (Månsson Lexell et 

al., 2006). För att möjliggöra för personer med MS att utföra sina dagliga aktiviteter inom 

bostaden  kan  arbetsterapeuten  förskriva  förflyttningshjälpmedel,  stödhandtag  och 

hygienhjälpmedel (Finlayson et al., 2000). Hjälpmedel kan ge personen frihet och känslan av 

att han eller hon klarar av att utföra sina aktiviteter utan assistans av andra personer (Boss & 

Finlayson, 2006). Anpassning av den fysiska miljön i form av reglering av temperatur kan 

också vara aktuellt (Wellham, 1995).  

MS tröttheten  upplevs  som ett  av  de  mest  frekventa  symtomen  bland  personer  med  MS 

(Finlayson  et  al.,  1998;  Roessler  et  al.,  2003)  och  energibesparande  arbetssätt  är  en 

intervention som arbetsterapeuten använder sig av vid arbete med personer med MS som har 

detta symtom (Matuska, Mathiowetz & Finlayson, 2007; Wellham, 1995). Arbetsterapeuten 

lär  ut  strategier  för  energibesparande  arbetssätt  som personen  sedan  ska  använda  sig  av 

hemma för  att  hantera  tröttheten  som uppstår  i  deras  dagliga  aktiviteter.  Dessa  strategier 

inkluderar  bland  annat  att  planera  dagen  för  att  ha  balans  mellan  vila  och  aktivitet,  ha 

viloperioder under dagen minst en timme åt gången, vila under längre aktiviteter, delegera 

uppgifter till andra, ändra kroppsläge, förenkling av aktiviteter samt anpassade prioriteringar. 

Dessa  strategier  upplevs  av  personer  med  MS som effektiva  och  ett  sätt  att  hantera  MS 

trötthet (Matuska et al., 2007). 

En förändrad aktivitetsidentitet

Denna kategori handlar om de förändringar som sker i personer med MS liv när det gäller 

personens  aktivitetsidentitet  och  innehavandet  av  roller.  Inga  direkta  arbetsterapeutiska 

interventioner  framkom i de genomgånga artiklarna när det  gäller  dessa svårigheter,  dock 
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påpekas  det  att  arbetsterapeuten  ska  involvera  personens  omgivning  och  arbeta  med 

individuella interventioner, men inte på vilket sätt detta ska ske.  

Då en person drabbas av MS uppstår en stor förändring i personens liv. Att inte längre kunna 

vara delaktig i sina dagliga aktiviteter på samma sätt som tidigare medför att de förlorar roller, 

självständighet  och  sociala  kontakter.  De  upplever  att  de  tappar  trovärdighet  hos  andra 

personer och blir stigmatiserade (Boss & Finlayson, 2006; Shevil & Finlayson, 2006). Ofta 

uppstår en känsla av att tappa kontrollen över livssituationen och personen tvivlar på sin egen 

förmåga att utföra och engagera sig i dagliga aktiviteter. Osäkerhet och oro inför framtiden är 

vanligt  då  sjukdomen  är  progressiv  och  utgången  oklar.  Svårigheter  uppstår  ofta  inom 

familjen då andra medlemmar i  familjen får utföra aktiviteter  som personen med MS inte 

längre klarar av. Då de inte längre kan utföra aktiviteter som de tidigare varit självständiga i 

resulterar det i  ökat beroende av personer i omgivningen (Roessler et  al.,  2003; Shevil & 

Finlayson, 2006). 

När  personen inte  längre  kan utföra  en  aktivitet  som han eller  hon tidigare  kunnat  göra, 

innebär det att personen antingen förlorar rollen eller att den blir förändrad. En del personer 

upplever att rollen som förälder blir förändrad då de inte lever upp till de åtaganden som hör 

till föräldrarollen till exempel att hjälpa barnen passa tider och att orka umgås med barnen och 

delta i deras aktiviteter (Rossler et al., 2003; Shevil & Finlayson, 2006). Arbete värderas även 

som  en  viktig  aktivitet  då  det  tillför  personen  en  viktig  roll,  som innebär  delaktighet  i 

samhället samt ekonomisk trygghet. Det är dock svårt för personer med MS att fortsätta jobba 

i samma utsträckning som förut och de går ofta ner i arbetstid eller tvingas sluta arbeta helt 

(Finlayson  et  al.,  1998;  Shevil  & Finlayson,  2006).  Personer  med  MS väljer  därför  bort 

aktiviteter som rör socialt engagemang eftersom de är för svåra att utföra (Lexell et al, 2006; 

Shevil & Finlayson, 2006). 

Analysen visade att det är viktigt att arbetsterapeuten involverar personens omgivning, såsom 

familj, arbetsgivare och vårdpersonal, för att utgången av interventionerna ska bli så lyckad 

som  möjligt  (Boss  &  Finlayson,  2006;  Roessler  et  al.,  2003).  Vid  planering  och 

implementering av interventioner för personer med MS är det är viktigt för arbetsterapeuten 

att  tänka  på att  sjukdomen upplevs  individuellt  av olika personer.  Symtomen  kan variera 

kraftigt beroende på vilken form av MS personen har samt inre och yttre faktorer som stress 

och temperatur (Finlayson et al., 1998; Roessler et al., 2003). Målet med de arbetsterapeutiska 
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interventionerna är inte att återställa funktionsnedsättningarna utan att kompensera för dem så 

att personer med MS kan leva ett tillfredsställande liv trots funktionsnedsättningar (Gentry, 

2008; Wellham, 1995).

Slutsatser

Sammanfattningsvis  beskrivs  att  arbetsterapeuten  använder  sig  av  kompensatoriska 

interventioner för att främja delaktighet i aktivitet för personer med MS. Dessa interventioner 

kan huvudsakligen delas in i två områden. Förskrivning av hjälpmedel utgör det ena av dessa 

områden,  och inkluderar  hjälpmedel  för  personer med MS för  att  planera  och strukturera 

vardagen samt hjälpmedel för att kunna förflytta sig och sköta sin personliga vård. Det andra 

området  av  arbetsterapeutiska  interventioner  för  personer  med  MS  utgörs  av  att  lära  ut 

energibesparande  arbetssätt  för  att  på  så  sätt  lära  personerna att  hantera  den  trötthet  som 

sjukdomen  medför.  Inga  direkta  arbetsterapeutiska  åtgärder  framkom  för  att  hantera  de 

sociala svårigheter i form av förändringar av aktivitetsidentiteten och förändringar och/eller 

förluster  av de roller  som personen innehar,  vilka uppstår  i  samband med sjukdomen när 

personen inte längre kan utföra sina aktiviteter på samma sätt som tidigare. Vid arbete med 

personer med MS är det viktigt att arbetsterapeuten tänker på att sjukdomen och symtomen 

varierar mellan olika personer och beroende på vilken form av sjukdom personen har, så att 

de interventioner som sätts in är individuella och anpassade efter personens förutsättningar. 

Det  är  även  bra  om  personer  som  finns  i  omgivningen  runtomkring  personen  med  MS 

involveras i rehabiliteringen.  

Diskussion
Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva personer med MS svårigheter i dagliga 

aktiviteter  och  arbetsterapeutiska  interventioner  som  används  för  att  främja  delaktighet  i 

aktivitet.  I resultatet  framkom att personer med MS upplever att deras roller förloras eller 

förändras när de inte längre kan utföra sina dagliga aktiviteter på samma sätt som tidigare. 

Detta resultat stämmer överens med arbetsterapeutisk litteratur (Baum & Christiansen, 2005; 

Kielhofner, 2002) som visar att personer som drabbas av sjukdom eller skada kan få problem 

att  upprätthålla  sina  roller.  En  social  roll  innebär  åtaganden  och  förväntningar  som  är 

identifierade av samhället. Dessa påverkar personens handlingar och hjälper till att strukturera 

det dagliga livet för personen som innehar rollen. Innehavandet av en roll tillför individen 

identitet och status. När personen inte längre kan utföra sina roller på ett tillfredställande sätt 
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på grund av sjukdom eller skada uppstår rollkonflikter och oklara rollförväntningar. Analysen 

av artiklarna visar att när personer med MS inte kan utföra sina dagliga aktiviteter leder det 

till  förlorade  eller  förändrade  roller.  Detta  medför  i  sin  tur  att  sociala  roller,  status  och 

identitet påverkas. Författarna menar att arbetsterapeuten skulle kunna arbeta mer inom detta 

område och inrikta interventioner på att främja delaktighet när det gäller den sociala miljön i 

personens liv. Liknande resonemang återfinns i arbetsterapeutisk litteratur där både Baum och 

Christiansen (2005) och Halliday Pulaski (2003) anser att roller länkade till  aktivitet är ett 

lämpligt område för arbetsterapeutiska interventioner. Analysen av resultatet visar inte att de 

arbetsterapeutiska interventionerna är inriktade mot att arbeta med hur personer med MS kan 

upprätthålla sina roller. Detta är ett område som arbetsterapeuter skulle kunna arbeta mer med 

eftersom roller och aktiviteter  är nära sammanlänkade.  Mer forskning behöver göras inom 

detta  område  när  det  gäller  personer  med  MS  och  hur  arbetsterapeuten  kan  arbeta 

upprätthållande av personens roller i aktivitet. Författarna funderar på om diskussioner i grupp 

mellan personer med MS kanske skulle vara lämpligt för att få stöd, utbyta erfarenheter och 

komma i kontakt med andra personer i samma situation?

Resultatet  visade  även  att  personer  med  MS  väljer  bort  aktiviteter  som  innebär  socialt 

engagemang  då  de  har  svårt  att  kommunicera  med  andra  personer.  Liknande  resultat  har 

återfunnits i en studie av Hakim et al., (1999) där det visade sig att personer med MS drar sig 

tillbaka  från  sociala  aktiviteter,  slutar  hälsa  på  vänner  och  bekanta  och  får  en  minskad 

umgängeskrets. Resultaten är även överensstämmande med vad Kielhofner (2002) beskriver 

om att  personer  med  funktionsnedsättning  ofta  upplever  att  deras  sociala  värld  minskar, 

eftersom vänner  och  bekanta  är  obekväma  eller  ovilliga  att  fortsätta  relationen  eller  när 

personen inte längre kan delta i aktiviteterna relaterade till umgänget. I resultatet framkom 

inte  hur  arbetsterapeuten  arbetar  för  att  möjliggöra  för  personer  med  MS  att  delta  i 

konversationer med andra personer. Det finns en mängd kommunikationshjälpmedel för att 

underlätta  för  personer  att  lättare  göra  sig  förstådda  med  sin  omgivning,  men  är  dessa 

lämpliga  att  använda  sig  av  i  arbetet  med  personer  med  MS?  Eller  är  det  så  att  andra 

yrkeskategorier är bättre lämpade att bistå med stöd och hjälp inom detta område? Även här 

menar författarna att ytterligare forskning bör göras.

I resultatet framkom det att arbetsterapeuten arbetar med kompenserande interventioner för 

personer med MS. Detta  överensstämmer väl  med hur arbetsterapeutisk litteratur  (AOTA, 

2002)  definierar  kompensering  för  nedsatt  aktivitetsutförande,  vilket  innefattar  att lära 
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personen att  förbigå  eller  minimera  effekterna  av  funktionsnedsättningen.  Ett  exempel  på 

detta  är  att  modifiera  metoden  som används för  att  utföra  aktiviteten  genom att  använda 

minnesanteckningar  för  att  kompensera  för  minnessvårigheter  för  personer  med  kognitiva 

svårigheter.  Interventionerna som beskrivs i  de analyserade  artiklarna  är  inriktade  mot  att 

kompensera för nedsättningar vid förflyttning, minnesproblematik, organisering och planering 

samt  att  hantera  tröttheten  som  sjukdomen  innebär.  Detta  stämmer  överens  med  de 

interventioner  för  personer  med  MS  som  nämndes  i  litteraturöversiktens  bakgrund  av 

Steultjens et al., (2007). Det framkomna resultatet styrks även av Halliday Pulaski (2003) som 

nämner anpassning och förenkling av aktiviteter samt inlärning av energibesparande arbetssätt 

som  interventioner  som  används  av  arbetsterapeuten  för  att  kompensera  för 

aktivitetsnedsättningar hos personer med MS.  I resultatet framkom inget som visade på hur 

viktigt det är att arbetsterapeuten informerar personen om sjukdomens utveckling. Fokus låg 

istället på kompenserande interventioner. Författarna funderar på att om personen skulle vara 

bättre informerad om sjukdomen och sjukdomens påverkan på aktiviteter skulle kanske han 

eller hon ha lättare att hantera sin situation och få minskad oro? I arbetsterapeutisk litteratur 

har författarna återfunnit att en stor del av interventionerna för personer med MS bör vara 

inriktade  på  att  förse  personen  med  information  om sjukdomens  utveckling  och  assistera 

personen att anpassa sig till progressionen av sjukdomen (Halliday Pulaski, 2003). 

Resultatet  visade  att  förskrivning  av  hjälpmedel  utgör  en  del  av  de  arbetsterapeutiska 

interventionerna.  MS  är  en  progressiv  sjukdom där  personen  blir  sämre  och  behovet  av 

assistans  ökar  i  och  med  försämringen.  Författarna  menar  att  det  därför  är  viktigt  att 

arbetsterapeuten gör kontinuerliga uppföljningar av de förskrivna hjälpmedlen för att se om 

justeringar  av dem eller  byte  till  ett  nytt  hjälpmedel  måste  göras  i  och med att  personen 

försämras i sitt  sjukdomstillstånd, särskilt när det gäller  större hjälpmedel som exempelvis 

rullstolar. Detta är i enlighet med Halliday Pulaski (2003) som påpekar att när det gäller val 

av hjälpmedel är det viktigt att arbetsterapeuten tänker på att välja ett hjälpmedel som går att 

anpassa allteftersom klienten försämras i sitt sjukdomstillstånd. Vikten av uppföljning som en 

del i arbetsterapeutens arbete nämns i flera arbetsterapeutiska processmodeller (AOTA, 2002; 

CAOT, 2002).

De svårigheter personer med MS upplevde i den fysiska miljön som framkom i resultatet av 

denna studie  överensstämmer  med Kielhofner  (2002)  som påvisar  att  fysiska  miljöer  ofta 

utgör  problem  för  personer  med  funktionsnedsättningar.  De  mest  framträdande  av  dessa 
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problem är naturliga och byggda miljöer som hindrar personen i sitt dagliga liv. Mycket av 

den byggda miljön är designad utan hänsyn till att personer kan ha funktionsnedsättningar. 

Resultatet  visade även att  personer  med MS har  svårt  att  ta  sig  fram ute  i  samhället,  då 

tillgängligheten är dålig på många ställen. Detta är inte bara ett stort problem för personer 

med  MS,  utan  för  många  personer  som drabbats  av  ett  funktionshinder  och  förändringar 

behöver göras för att dessa personer inte ska bli utestängda från samhället. Enligt den etiska 

koden (FSA, 2005) kan arbetsterapeuten vara konsult till myndigheter. Inom detta område kan 

alltså arbetsterapeuten påverka utformningen av byggnader och lokaler i samhället. I resultatet 

framkom inte bostadsanpassningar som en del av de arbetsterapeutiska interventionerna, trots 

att  svårigheter  att  ta  sig  fram och utföra  sina  aktiviteter  förekom hos  personerna  i  deras 

hemmiljö.  Författarna  funderar  om  detta  kan  bero  på  att  majoriteten  av  de  analyserade 

artiklarna var genomförda utanför Sverige och att lagstiftningar om bostadsanpassningar och 

socialförsäkringssystem skiljer sig mellan olika länder? 

Metoddiskussion

Syftet  med  litteraturöversikten  var  att  beskriva  personer  med  MS  svårigheter  i  dagliga 

aktiviteter  och  arbetsterapeutiska  interventioner  som  används  för  att  främja  delaktighet  i 

aktivitet.  Författarna  kommer  att  utgå  ifrån  Holloway  och  Wheelers  (2002)  begrepp  vid 

diskussionen  av  studiens  kvalitet  och  trovärdighet.  Begreppet  trovärdighet  inkluderar 

pålitlighet,  överförbarhet,  noggrannhet  och  tillförlitlighet,  där  den  sistnämnda  är  den 

viktigaste. Dessa begrepp används i kvalitativ forskning istället för begreppen reliabilitet och 

validitet som traditionellt används i kvantitativ forskning. 

Författarna anser att litteraturöversikt som val av metod var lämplig då det finns en hel del 

forskning gjord inom området. Enligt Friberg (2006) är litteraturöversikt en lämplig metod för 

att sammanställa befintlig forskning inom ett område.  Författarna anser att syftet  med den 

aktuella studien har uppfyllts. En nackdel är att en del av artiklarna är upp till  14 år gamla. 

Om författarna valt att göra en empirisk studie så hade det insamlade materialet varit mer 

aktuellt,  då  det  kan  ha  skett  förändringar  inom  området  under  åren.  Arbetsterapeutiska 

interventioner som användes för ett decennium sedan kan ha ersatts med nya interventioner i 

dagsläget.  Flera  av  artiklarna  som valdes  ut  har  samma  författare  vilket  kan  ha  påverkat 

resultatet. Då denna författare hade olika perspektiv och innehåll på sina studier, samt att de 

motsvarade syftet med litteraturöversikten valde författarna ändå att ta med dessa artiklar. 
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Backman (1998) menar att datorbaserad litteratursökning är en bra metod och att den spar tid 

och energi. Författarna genomförde litteratursökningarna i fyra olika databaser och med olika 

sökkombinationer.  Artiklar  kan ha gått  förlorade vid första urvalet  då författarna fick 972 

träffar och endast läste titeln på dessa. Anledningen till att det blev så många sökträffar var att 

författarna valt att trunkera sökorden för att få en så bred sökning som möjligt. Efter att ha läst 

abstrakten på 33 artiklar valdes fem artiklar ut som motsvarade studiens syfte. Ytterligare två 

artiklar  valdes  ut  genom en manuell  sökning i  de utvalda  artiklarnas  referenslistor.  Enigt 

Backman  (1998)  är  manuell  sökning  ett  värdefullt  tillvägagångssätt  vilket  också  stärker 

pålitligheten. Trovärdighet visar att det som avsågs att undersökas har undersökts, forskarens 

resultat  ska vara överensstämmande med deltagarnas uppfattningar (Holloway & Wheeler, 

2002).  Då författarna  bedömde att  sju  artiklar  inte  var  nog material  för  studien utökades 

studiens syfte och ytterligare ett sökord las till, vilket innebar att ytterligare fyra artiklar kunde 

väljas ut. Slutresultatet blev att elva vetenskapliga artiklar valdes ut som motsvarade studiens 

syfte. Författarna stärkte studiens trovärdighet genom att följa de kriterier som satts upp för 

vilka studier som skulle inkluderas då författarna endast valde att  ha med artiklar  som är 

vetenskapliga  och  arbetsterapeutiska.  Samtliga  artiklar  har  genomgått  kvalitetsgranskning 

med inspiration av Friberg (2006), vilket ytterligare stärker trovärdigheten. Något som kan ha 

påverkat studiens trovärdighet är författarnas översättning av de vetenskapliga artiklarna, då 

samtliga artiklar var publicerade på engelska och författarnas språkkunskaper i det engelska 

språket  är  måttliga.  Tillförlitligheten  stärktes  genom  att  författarna  enskilt  tog  ut 

meningsbärande enheter och kunde enas efter kortare diskussioner då meningsskiljaktigheter 

förekom.  

För att uppnå pålitlighet ska metoden vara redogjord på sådant sätt att läsaren kan förstå hur 

författaren har gått tillväga. Studien ska kunna upprepas under liknande omständigheter med 

liknande  deltagare  (Holloway  &  Wheeler,  2002).  Studiens  pålitlighet  stärks  genom  att 

författarna utförligt har beskrivit hur de har gått tillväga i metoddelen, så att studien ska kunna 

upprepas  under  liknande  omständigheter.  Med  överförbarhet  menas  enligt  Holloway  och 

Wheeler (2002) att fynden i en studie ska kunna omsättas till liknande situationer och/eller 

deltagare. Författarna anser att studiens resultat är överförbara till andra personer i liknande 

situationer då deltagarna i de analyserade artiklarna bestod av olika kön, ålder, sjukdomsform 

och så vidare. Förhoppningen är att arbetsterapeuter ska kunna använda sig av det framkomna 

resultatet i sitt dagliga arbete med personer med MS.
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Tackord
Författarna  vill  tacka  sin  handledare  Agneta  Öhrvall  för  bra  handledning  och  stöd  under 

arbetets  gång. Författarna vill  även tacka personalen på Universitetsbiblioteket  i Luleå för 

värdefull hjälp.
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Bilaga 1
Sammanställning av artiklar som ingår i forskningsöversikten

Författare Titel Årtal Innehåll
Boss, T.M., & 
Finlayson, M.

Responses to the 
Acquisition and 
Use of Power 
Mobility by 
Individuals Who 
Have Multiple 
Sclerosis and Their 
Families

2006 Beskriver resultatet från semi-strukturerade 
intervjuer med personer med MS (n=7) och 
deras anhöriga (n=4) när det gäller behov och 
upplevelser av att ha en elrullstol: ökad frihet, 
självständighet, svårigheter att ta sig fram, 
stigmatisering av personer i omgivningen. 

Doble, S. E., 
Fisk, J. D., 
Fisher, A.G., 
Ritvo, P. G., & 
Murray, T. J.

Functional 
Competence of 
Community-
Dwelling Persons 
With Multiple 
Sclerosis Using the 
Assessment of 
Motor and Process 
Skills

1994 Beskriver personer med MS (n=22) 
aktivitetsutförande i I-ADL aktiviteter som 
utvärderats med AMPS. Resultatet visar att 
motoriska färdigheter och processfärdigheter 
hos personerna med MS var sämre jämfört 
med personer utan funktionshinder.  

Finlayson, M., 
Guglielmello, 
L., & Liefer, 
K.

Describing and 
Predicting the 
Possession of 
Assistive Devices 
Among Persons 
With Multiple 
Sclerosis

2000 Beskriver resultatet av en enkätundersökning 
gjord i Kanada om vilka typer av hjälpmedel 
som används mest av personer med MS 
(n=906). Förflyttningshjälpmedel och 
stödhandtag var de vanligaste hjälpmedlen 
som rapporterades av deltagarna i studien. 

Finlayson, M., 
Winkler 
Impey, M., 
Nicolle, C., & 
Edwards, J.

Self-care, 
productivity and 
leisure limitations 
of people with 
multiple sclerosis in 
Manitoba

1998 Beskriver resultatet av en enkätundersökning 
gjord i Kanada som handlar om 
begränsningar i aktivitetsutförande för 
personer med MS (n=430) inom områdena 
personlig vård, produktivitet och fritid. 
Förflyttningar, personlig hygien, 
trädgårdsarbete, hushållsarbete och arbete 
upplevdes av deltagarna som de aktiviteter 
som var svårast att utföra.

Gentry, T. PDAs as Cognitive 
Aids for People 
With Multiple 
Scleorsis

2008 Beskriver hur arbetsterapeuter kan lära 
personer med MS (n=20) att i sin hemmiljö 
använda handdatorer för att kompensera för 
sina kognitiva nedsättningar. Efter 
interventionsperiodens slut uppvisade 95 % 
av deltagarna förmågan att kunna använda 
handdatorn i sitt dagliga liv.

Matuska, K., 
Mathiowentz, 
V., & 
Finlayson, M.

Use and percieved 
effectivness of 
energy conservation 
strategies for 
managing multiple 
sclerosis

2007 Beskriver resultatet av en enkätundersökning 
om användning och upplevd effektivitet av 14 
energibesparande strategier hos personer med 
MS (n=123) som deltagarna uppgett sig 
använda efter att ha deltagit i en kurs om 
energibesparande arbetssätt. Samtliga 
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strategier upplevdes som effektiva och 
flertalet av strategierna implementerades av 
deltagarna i vardagen efter kursens slut. Vila 
och delegering av uppgifter var de mest 
använda strategierna.

Månsson, E., & 
Lexell, J.

Performance of 
activities of daily 
living in multiple 
sclerosis 

2004 Beskriver utförandet av dagliga aktiviteter i 
P-ADL och I-ADL hos personer med MS 
(n=44) i Sverige utvärderat med FIM och 
AMPS. Personerna hade svårigheter med 
hushållsaktiviteter, personlig hygien och 
förflyttning. Resultatet visade även att flera 
av personerna var självständiga i P-ADL, 
men inte i I-ADL.  

Månsson 
Lexell, E., 
Iwarsson, S., & 
Lexell, J.

The complexity of 
daily occupations in 
multiple sclerosis

2006 Beskriver vilka aktiviteter i personlig vård, 
produktivitet och fritid som personer med MS 
(n=47) i Sverige upplevde som svåra att 
utföra och vilka aktiviteter som upplevdes 
som viktiga. Studien genomfördes genom 
semi-strukturerade intervjuer samt skattning 
och prioritering enligt COPM. Svårast att 
utföra var hushållsaktiviteter, personlig 
hygien och förflyttning. Förflyttning och 
betalt/obetalt arbete skattades som de 
viktigaste aktiviteterna. 

Roessler, C., 
Barling, J., 
Dephoff, M., 
Johnson, T., & 
Sweeney, S.

Developing and 
Implementing 
Lifestyle 
Management 
Programs with 
People with 
Multiple Scleorsis

2003 Australiensisk fallstudie som beskriver hur 
användningen av Lifestyle Management 
Programs (LMP) kan användas av personer 
med MS (n=1). Arbetsterapeuten och 
personen arbetar tillsammans fram ett LMP 
där all information samlas på ett ställe. 
LMP:n upplevdes av deltagaren som ett 
positivt och effektivt sätt att planera och 
organisera vardagen och dess aktiviteter för 
att kompensera för kognitiva nedsättningar.   

Shevil, E., & 
Finlaysson, M.

Perceptions of 
persons with 
multiple sclerosis 
on cognitive 
changes and their 
impact on daily life

2006 Fenomenologisk studie där personer med MS 
(n=4) genom öppna intervjuer och enkäter 
beskriver sina upplevelser om hur deras 
kognitiva förändringar påverkat deras dagliga 
liv. Deltagarna hade svårigheter med minne, 
koncentration och inlärning vilket de ansåg 
negativt påverkade deras aktivitetsutförande, 
självständighet, självbild, sociala 
umgängeskrets och upprätthållande av roller.

Wellham, L. Occupational 
Therapy for Fatigue 
in Patients with 
Multiple Sclerosis

1995 Beskriver resultatet från en 
enkätundersökning som skickats ut till 
arbetsterapeuter i Storbritannien (n=18) om 
vilka interventioner de använder sig av i 
arbetet med personer med MS för att lära dem 
hantera tröttheten. Att lära ut 
energibesparande arbetssätt och sätt att 
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förenkla aktiviteter, samt hjälp att organisera 
och strukturera dagen var de interventioner 
som arbetsterapeuterna främst använde sig 
av.  
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