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A litterary rewiev on occupational therapy interventions in dementia  
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Sammanfattning 
 
Syftet med studien var att genom en litteraturöversikt beskriva arbetsterapeutiska 
interventioner och effekterna av dessa för personer med demens samt studiernas bevisvärde. 
Författarna har genomfört en systematisk sökning i ämnesdatabaser som innehåller artiklar 
om arbetsterapi och har sökt efter vetenskapliga artiklar utifrån valda sökord som är relevanta 
utifrån syftet med studien. För att analysera insamlad data så har författarna använt sig av 
Fishers (2009) interventionsformer som ett raster för att se interventionernas fokus samt att se 
om interventionerna var på aktivitetsnivå eller funktionsnivå. Resultatet visar på att 
arbetsterapeuter arbetar på aktivitetsnivå och då klientcentrerat där de använder sig av 
aktivitetsinriktade interventioner. Största delen av interventionerna visade en signifikant 
positiv effekt och bedömdes till största del objektivt på aktivitetsnivå samt objektivt på 
aktivitetsnivå och funktionsnivå. De allra flesta bedömningsinstrumenten användes för att 
bedöma det medicinska tillståndet.  Resultatet visade också på att arbetsterapeuter till stor del 
kopplar in anhöriga/vårdpersonal vid interventionerna i form av till exempel utbildning men 
kanske inte i syfte att få information om personen med demenssjukdom och dennes tidigare 
vanor och meningsfulla aktiviteter som verkar vara en viktig del. Författarna hoppas att denna 
studie ger en ökad kunskap kring arbetsterapeutiska interventioner för personer med demens 
för arbetsterapeuter, anhöriga och vårdpersonal. 
 
 
Keywords: occupational therapy, intervention, dementia. 
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Abstract 

The purpose of this study was to describe occupational therapy interventions and the 
results of these for people with dementia, through a literature review, an additional 
objective is the evidence value of the study. The authors have implemented a 
systematic research in databases containing articles on the subject of occupational 
therapy and they have searched for scientific articles based on keywords relevant to 
the purpose of the study. To analyse the gathered data the authors used Fishers (2009) 
types of interventions as a pattern to comprehend the focus of the interventions and 
also to see if the interventions were on an activity or a functional level. The results 
indicate that occupational therapists operate on an activity level to a certain degree and 
also client focused as they use activity oriented interventions. Most part of the 
interventions presented a substantial positive effect and was evaluated fairly 
objectively on a activity level and objectively on a activity and functional level. Most 
of the assessment instruments were used to measure the medical condition. 
The results also indicate that occupational therapists involve family members and 
nursing staff to a high degree in their interventions through education. However they 
do not appear to involve family members and nursing staff in the purpose of gathering 
information about previous habits and meaningful activities for the person suffering 
from dementia, despite the fact that this information would be helpful in the 
interventions. The author’s objective with this study is to increase the knowledge 
amongst occupational therapists, family members and nursing staff about occupational 
therapeutic interventions for people with dementia.     
 

Keywords: occupational therapy, intervention, dementia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4	  
	  

 
 
Innehållsförteckning 
 
SAMMANFATTNING…………………………………………………………….. 2 
 
ABSTRACT ………………………………………………………………………... 3 
 
INLEDNING ……………………………………………………………………….  5   
  
BAKGRUND……………………………………………………………………….. 5 
 Demens………………………………………………………………………  5 
 Aktivitetsförmåga vid demenssjukdom………………….…………..………  6 
 Arbetsterapi vid demenssjukdom……………………………………..……..  7 
 Fishers sex interventionsformer i arbetsterapi..…………………….………..  9 
 Bedömning av arbetsterapeutiska interventionernas effekt...………………..10 
 Syfte………………………………………………………………………….11  
 
METOD…………………………………………………………………………….. 11 
 Design……………………………………………………………………….. 11  
 Litteratursökning…………………………………………………………….  11 
 Analys av data……………………………………………………………….  13 
 Etiska aspekter………………………………………………………………  13  
 
RESULTAT…………………………………………………………………………14 
 Fishers sex interventionsformer ...…………………………………………... 14 
 Artiklarnas bevisvärde och de arbetsterapeutiska interventionernas effekter..16 
 Bedömning av arbetsterapeutiska interventioner……………………………  17 
 
DISKUSSION………………………………………………………………………. 20 
 Resultatdiskussion …………………………………………………………... 20 
 Metoddiskussion …………………………………………………………….. 22 
 
SLUTSATS …………………………………………………………………………. 23 
 
TILLKÄNNAGIVANDE ………………………………………………………….. 24 
 
REFERENSLISTA ...................................................................................................  25 
 
BILAGA  1..................................................................................................................  29 
 
BILAGA  2..................................................................................................................  30 
 
BILAGA 3...................................................................................................................  33



 

5	  
 

Inledning 
Demens är en av de största folksjukdomarna i Sverige och ger kroniska, obotliga och 

funktionsnedsättande tillstånd hos personen med demens som påverkar hela livssituationen 

(Socialstyrelsen, 2007). Vanliga symtom är kontinuerlig försämring av minnet, en försämring 

av förmågan att kommunicera, förstå och tolka omgivande miljö. Personer som insjuknar i 

demens får ofta problem att delta och engagera sig i olika aktiviteter på grund av dessa 

symtom (Borell, 1993; Clare & Woods, 2004). Arbetsterapins grundfilosofi är att aktivitet 

som är meningsfull är viktig i människors liv för att stödja förmågor, livskvalité och undvika 

följder av inaktivitet (Kielhofner, 1992). För personer med demens kan arbetsterapeuter ha en 

stor roll i arbetet med att bidra till att stimulera personers aktivitetsutförande. Detta arbete kan 

ske på flera olika sätt för att stimulera och bibehålla fysisk förmåga, social delaktighet, 

delaktighet i aktiviteter och livskvalité (Carlsson, 1996). Enligt Fisher (2007) är bäst praxis 

inom arbetsterapi att kunna erbjuda interventioner som är aktivitetsbaserade och 

klientcentrerade. Demens är en komplicerad sjukdom där både kroppsliga och kognitiva 

förmågor försämras och för personer som har svårigheter med att uttrycka sin problematik kan 

det innebära att arbetsterapeuten ser svårigheter att arbeta klientcentrerat och därmed gör sina 

bedömningar och sina interventioner på funktionsnivå. För att få en uppfattning om vilka 

olika interventionsformer, alltså syftet som arbetsterapeutiska interventioner har, valde 

författarna att göra en litteraturöversikt för att beskriva de interventioner och effekten av dessa 

för personer med demens samt bevisvärde på studierna. 

 

Bakgrund 
Demens 

Antalet personer i Sverige som lever med demenssjukdom är 150 000 och antalet personer 

som insjuknar i demenssjukdomar ökar allt eftersom att fler människor lever längre (Edblad, 

2011). Förekomsten av demens är omkring 1 % vid 65 års ålder och över 90 % vid 90 års 

ålder (SBU, 2006). Demens kommer ur ordet ”de” som betyder från och ”mens” som betyder 

förstånd. Demenssjukdomar drabbar i första hand funktionerna i hjärnan och den kognitiva 

samt funktionella och sociala förmågan påverkas. Försämring av minnet är det dominerande 

symtomet tidigt i demenssjukdomen. Personer med demens får med tiden svårt att koncentrera 

sig, har svårigheter att hantera stress, svårt att orientera sig till tid, rum, personer eller 

händelser och kan vara känslomässigt instabil och lättare bli ledsen, arg eller glad. Vid svår 

demens kan personen med demenssjukdom ha bortfall av hämningar som innebär att denne 
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kan ha glömt sociala regler. Dessa symtom tillsammans medför ofta att personer med demens 

får svårigheter att utföra många aktiviteter men också en nedsatt förmåga att ta egna initiativ 

till olika aktiviteter (Edblad, 2011 & Ragneskog, 2011). 

 

Aktivitetsförmåga vid demenssjukdom 

 Ett flertal studier visar att personer med demenssjukdom får en begränsad förmåga att delta 

och engagera sig i olika aktiviteter. Enligt dessa studier finns både inre faktorer som 

begränsningar på den kognitiva förmågan och motivation samt yttre förhållanden i den sociala 

eller fysiska miljön som påverkar aktivitetsförmågan (Baum- Manville, Edwards, Leavitt, 

Grant & Deuel, 1988; Borell, 1993). Enligt Fraker (2007) och Clare och Woods (2004) är den 

kognitiva förmågan där försämring av minnet är det tydligaste symtomet som bidrar till 

begränsningar i aktivitetsförmågan. Den nedsatta kognitiva förmågan medför även en 

succesivt försämrad fysisk funktionsförmåga i form av nedsatt balans, gång och 

koordinationsförmåga vilket bidrar till minskad självständighet och aktivitetsförmåga i 

dagliga aktiviteter.  

 

Personer med demenssjukdom får ofta svårt att klara aktiviteter i dagliga livet (ADL) som 

födointag, förflyttningar, toalettbesök, på- och avklädning, hygien, måltider och inköp 

(Amanius-Björlin, Basun, Beck-Friis, Ekman, Englund, Eriksdotter-Jönhagen, Gustafson, 

Lannfeld, Nygård, Björksten, Terzis, Wahlund & Wimo, 2004). Detta kan leda till att 

personer med demenssjukdom blir beroende av andra människor i sin omgivning och har svårt 

att klara av sina dagliga aktiviteter självständigt. Den nedsatta aktivitetsförmågan och övriga 

symtom vid demenssjukdom leder till att personer med demenssjukdom behöver hemhjälp 

eller flytta till ett särskilt boende (Colling, 2004). 

 

För personer med en nedsatt kognitiv förmåga så kan miljön vara både stödjande och 

begränsande för personen i utförandet av dagliga aktiviteter (Kielhofner, 2008). Miljöns 

betydelse för aktivitetsförmågan är stor eftersom människan lever sitt liv i den sociala och 

fysiska miljön. För att en människa ska kunna behärska en miljö så krävs det att man förstår 

sammanhang som vad man gör i ett badrum eller hur man bäddar en säng samt att man kan 

orientera sig och känner igen föremålen som ska användas (Robinsson, 2000). Det är dessa 

färdigheter som behövs för att kunna tolka och förstå olika miljöer och de försämras vid 

demenssjukdom och personen behöver då hjälp och stöd för att kunna förstå och tolka miljön 

(Dudgeon, Hoffman, Ciol, Shumway-Cook, Yorkston & Chan, 2008; Kide, 2000; Rogers, 
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1986). Enligt Amanius-Björlin et al. (2004)  gör nedsättningarna på de kognitiva förmågorna 

att kommunikationsförmågan försämras hos personen med demenssjukdom och det verkar 

negativt på den sociala miljön. Dessa nedsättningar leder till att personer med demenssjukdom 

har svårt exempelvis att använda telefon eller att kommunicera med andra människor i sin 

omgivning.  

 

 På grund av nedsättningarna på den kognitiva förmågan blir även fritids och 

hobbyaktiviteterna som exempelvis läsning och trädgårdsarbete svåra att utföra (Amanius-

Björlin et al., 2004). Problemen som ofta uppstår i den sociala miljön för personer med 

demenssjukdom gör att personen ofta gradvis slutar att engagera sig i sociala aktiviteter, 

eftersom svårigheterna ofta upplevs som skamliga och svåra att förklara för andra (Amanius-

Björlin et al., 2004). Studier av Woods (2001) och Kitwood (1997) visar att personer med 

demenssjukdom ofta blir socialt isolerade vilket kan ge en försämrad livskvalitet. Social 

isolering gör att relationer med nära anhöriga och med familjemedlemmar kan bli svåra att 

upprätthålla. 

 

Sweap (1998) beskriver att förmågan att återge rums- och tidsbunden information försämras 

vid demenssjukdom och det orsakar svårigheter i vardagen. Däremot verkar procedurminnet 

stödja aktivitetsförmågan vid utförande och kräver inte tidsbunden information och 

färdigheten av att till exempel spela piano underlättas av att utöva aktiviteten (Woods, 

Spector, Jones, Orrell & Davies, 2005). Vid demens så kan alltså specifika förmågor lättare 

bibehållas eller stödjas lättare utifrån än mer abstrakta färdigheter. Det är viktigt att komma 

ihåg vid vård och arbetsterapi att förmågor bevaras bättre om de används och tränas 

regelbundet (Borell, 1993).  

 

Arbetsterapi vid demenssjukdom 

Arbetsterapeuten ska arbeta utifrån personen med demens och dennes behov och önskemål 

och hjälpa personen att utveckla eller bibehålla fysiska, psykiska och sociala funktioner, 

vanor, roller, färdigheter och förmågor eller anpassa miljön runt personen (Gitlin, 2000). I sitt 

arbete kan arbetsterapeuten ha ett stort stöd av processmodellen Occupational Therapy 

Intervention Process Modell (OTIPM) som ger en struktur för arbetsterapeuten i det praktiska 

arbetet vid bedömning och interventioner. OTIPM är enligt Fisher (2006) en processmodell 

som beskriver åtgärdsprocessen i arbetsterapi. Inom arbetsterapeutiska teorier är aktivitet inte 

bara vad en person klarar av utan aktiviteterna ska också vara meningsfulla och målinriktade 
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och kan då stimulera personens aktivitetsnivå (Fisher, 2009; Kielhofner, 1992, Yerxa, 1992). 

OTIPM som processmodell hjälper arbetsterapeuten att på ett tydligt sätt knyta an till 

arbetsterapins speciella fokus på meningsfulla aktiviteter som ett terapeutiskt medel och 

beskriver en problemlösningsprocess som arbetsterapeuten kan använda vid bedömning, 

planering och genomförande av aktiviteter (Fisher, 2009). 

 

Fisher och Nyman (2007) beskriver att OTIPM gör det möjligt för arbetsterapeuten att arbeta 

utifrån ett top-down perspektiv vilket innebär att arbetsterapeuten börjar arbetsterapiprocessen 

med att skapa en bred bild av vem klienten är, vilka behov klienten har och vilka aktiviteter 

som är viktiga för klienten att utföra för att uppfylla sina förväntade roller och få en känsla av 

tillfredställelse. Det innebär även utförande av de aktiviteter som klienten identifierar som 

begränsande för sin upplevda hälsa. Arbetsterapeuten identifierar vilka handlingar som är 

effektiva respektive ineffektiva vid utförande av uppgiften. Sedan beaktar arbetsterapeuten 

klientens underliggande orsaker som påverkar aktivitetsproblem. Genom ett top-down 

perspektiv kan arbetsterapeuten i samarbete med klienten formulera mål som är baserade på 

bedömningen av kvaliteten i utförande av prioriterade uppgifter. Bottom-up som är motsatsen 

till top-down perspektivet innebär att arbetsterapeuten fokuserar på funktionsnedsättningen 

hos klienten istället för att skapa sig en bred bild av vem klienten är och dess behov. Att 

arbeta utifrån bottom-up perspektivet försvårar för arbetsterapeuten att arbeta klientcentrerat 

(Fisher & Nyman, 2007). 

 

OTIPM som processmodell guidar arbetsterapeuten i sitt professionella resonemang och ger 

struktur för att kunna arbeta klientcentrerat och aktivitetsfokuserat. Genom att arbeta 

klientcentrerat och aktivitetsfokuserat kan arbetsterapeuten tillsammans med personen 

identifiera och finna lösningar för personens aktivitetsproblem (Fisher & Nyman, 2007). Även 

AOTA (2005) och FSA (2005) beskriver ett arbetssätt där arbetsterapeuten ska utgå från 

personen perspektiv. Begreppet klientcentrering är centralt i arbetsterapi och det innebär ett 

samarbete med personen för att nå dennes mål i aktivitet samt att främja hälsa och 

välbefinnande.  

 

Arbetsterapeuten och övrig vårdpersonal ställs ofta inför etiska dilemman, framförallt i arbetet 

med personer med demenssjukdom som ofta inte kan uttrycka vilka aktiviteter som är 

meningsfulla. Så långt det är möjligt ska vården utformas och genomföras i samråd med den 

sjuka. Arbetsterapeuten har etiska principer att arbeta efter och den viktigaste är autonomin 
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hos den sjuka, att garantera självbestämmanderätten för en person med demenssjukdom som 

inte kan uttrycka sina värderingar och vanor (Amanius-Björlin et al., 2004).  

 

Arbetsterapeutens arbete med personer med demenssjukdom omfattar interventioner som 

miljömässiga modifikationer genom att utforma miljön runt personen med demenssjukdom så 

att den är avstressande, orienteringsvänlig samt att de olika rummens möbler klart ska 

beskriva rummets funktion. Arbetsterapeutens arbete omfattar också utbildning, träning, 

insatser för nedsättningar på den kognitiva förmågan och att förenkla dagliga rutiner 

(Dudgeon et al., 2008; Kide, 2000; Reed, 2001).   

 

Fishers sex interventionsformer i arbetsterapi 

Enligt Fisher (2009) finns det sex olika interventionsformer, ”preparation”, ”rote 

practice/exercise”, ”simulated occupation” , ”restorative occupation” , ”acquistional 

occupation” och ”adaptive occupation”. Interventionerna kan vara aktivitetsinriktade och 

funktionsinriktade. För att de ska vara aktivitetsinriktade så ska de tillhöra någon av 

interventionsformerna ”adaptive occupation”, ”restorative occupation” eller ”aquistional 

occupation”. I dessa tre olika interventionsformer så är aktiviteterna meningsfulla och valda 

av personen själv och aktiviteten utförs i en naturlig miljö med relevanta föremål. I de övriga 

interventionsformerna ”preparation”, ”rote practise/exercise” och ”simulated occupation” är 

interventionerna funktionsinriktade där målet är återställande eller vidmakthållande av 

kroppsfunktioner. Personen är passiv och kan inte själv välja prioriterade aktiviteter och 

arbetsterapeuten väljer interventioner (Fisher, 2009).  

 

 Den första interventionsformen är ”preparation” som innebär att förbereda för en aktivitet 

exempelvis genom utbildning, värmebehandling, massage och passiv rörelse samt 

positionering. Fokus ligger på att utveckla eller behålla kroppsfunktioner. Den andra 

interventionsformen är ”rote practice/exercise” som är funktionsträning och innefattar träning 

av olika funktioner som koordination eller lyfta vikter för att förbättra styrkan. Fokus ligger 

på att utveckla eller behålla kroppsfunktioner. Den tredje är ”simulated occupation” som 

innefattar aktivitetsträning som är simulerad eller i en inte naturlig miljö med syftet att 

återställa funktioner eller att återfå färdigheter som exempelvis att utföra en vardaglig 

aktivitet som att äta men med konstgjord och inte med riktigt mat. I den fjärde 

interventionsformen ”restorative occupation” ligger fokus på personens underliggande, 

försvagande kroppsfunktioner i aktivitet samt att syftet med interventionerna är att utveckla 
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förvärvade eller återställa kroppsfunktioner. Den femte interventionsformen är ”aquistional 

occupation” vilket innebär träning i aktiviteter som har syfte att utveckla och behålla 

aktivitetsförmågan så att personen kan utföra sina dagliga aktiviteter. Den sjätte 

interventionsformen är ”adaptive occupation” och innefattar aktiviteter som är valda av 

personen och är relevanta, meningsfulla och målmedvetna. Denna interventionsform innebär 

att kunna kompensera för nedsatt aktivitetsförmåga, exempelvis genom att förändra personens 

fysiska miljö. 

 

Bedömning av arbetsterapeutiska interventionernas effekt 

För att arbetsterapeuten ska kunna bedöma effekten av interventionerna så rekommenderar 

Fisher (2009) att både personen själv gör en subjektiv bedömning och arbetsterapeuten gör en 

objektiv mätning av aktivitetsutförandet.  Fisher (2009) menar också att största delen av 

arbetsterapeutens interventioner ska vara på aktivitetsnivå då aktiviteterna i interventionerna 

är meningsfulla och valda av personen själv. Bedömningsinstrumentet kan vara standardiserat 

eller icke standardiserat och enligt Fisher (2009) är The assessment of Motor and Process 

Skills (AMPS) ett exempel på standardiserat instrument vilket kan användas i syfte att 

bedöma personens förmåga vid utförande av aktivitet i dagliga aktiviteter. Även ADL 

taxonomin och The Canadian Occupational Performance Measure (COPM) är standardiserade 

instrument. Icke standardiserade instrument kan användas vid bedömning av personens 

färdigheter och det kan arbetsterapeuten göra genom observation av utförandet i aktivitet 

(Fisher, 2009). Förutom att beakta hur interventionernas effekt mäts är det av vikt att se på 

studiers bevisvärde, Britton (2000), för att se om dess slutsatser ska kunna tillämpas. 

 

Författarna har inte hittat någon annan litteraturöversikt som beskriver arbetsterapeutiska 

interventioner vid demens utifrån Fisher`s sex interventionsformer samt ser på effekten av 

dessa och bevisvärdet på studierna. Efter ovanstående litteratur genomgången ser författarna 

ser ett behov av en översikt av vilken forskning som finns på området och det är relevant att 

titta på om de arbetsterapeutiska interventionerna är på aktivitetsnivå och klientcentrerade 

enligt Fishers (2009) interventioner. Eller är det en kombination av interventioner på 

aktivitetsnivå och funktionsnivå som arbetsterapeuter använder sig av i arbetet med personer 

med demenssjukdom? Det är också viktigt att beakta arbetsterapeutiska interventionerna har 

någon effekt och även bevisvärdet på artiklarna. 
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Syfte 
Syftet med studien är att genom en litteraturöversikt beskriva arbetsterapeutiska 

interventioner och effekterna av dessa för personer med demenssjukdom samt studiernas 

bevisvärde. 

 

Metod 

Design 

Författarna valde att göra en litteraturöversikt baserad på vetenskapliga artiklar som innehåller 

studier som innefattar arbetsterapeutiska interventioner för personer med demens.  En 

litteraturöversikt enligt Friberg (2012) gör det möjligt att kartlägga ett kunskapsläge inom ett 

specifikt område. Litteraturöversikter görs även utifrån motiven att skapa en översikt av ett 

avgränsat område, träna ett strukturerat arbetssätt genom att sammanställa redan publicerade 

forskningsresultat, att skapa underlag för kritisk granskning av ett avgränsat kunskapsområde 

samt för att skapa en beskrivande, alternativt en syntetiserande, sammanställning av området 

(Friberg, 2012). 

 

Litteratursökning 

I denna studie är författarna intresserade av att se på studier som innehåller arbetsterapeutiska 

interventioner för personer med demens och har valt ut artiklar som innehåller studier på detta 

för att få svar på syftet med studien (Holloway & Wheeler, 2002).     

 

Litteratursökningen började med att författarna sökte data i några av de databaser som är 

tillgängliga via Luleå tekniska universitet. Författarna valde att söka i databaserna Cinahl, 

PsycINFO, Amed och Medline efter vetenskapliga artiklar då det är databaser som innehåller 

studier inom ämnet arbetsterapi. Inklusionskriterier som författarna har använt sig av är att 

artiklarna skulle vara skrivna 1995 eller senare, artiklarna skulle vara fritt tillgängliga i 

fulltext, artiklarna skulle belysa arbetsterapeutiska interventioner vid demenssjukdom, 

artiklarna fick vara skrivna på engelska och fick innehålla olika demenssjukdomar. 

Författarna började sen fundera på relevanta sökord för studien och genomförde några 

testsökningar, sökorden som valdes ut svarade mot litteraturstudiens syfte och sen 

genomfördes systematiska sökningar med de valda sökorden occupational therapy, 

intervention och dementia. Se bilaga ett för sökordskombinationer, antal träffar och antal 

valda artiklar. Författarna sökte artiklar i databaserna genom att använda sig av både 
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sökordskombination, årtal och även Peer Rewieved som sorterar ut artiklar som inte är 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Sammanlagt fick författarna 80 träffar i de fyra olika 

databaserna. Författarna eliminerade 35 av de 80 artiklarna eftersom de förekom flera gånger i 

de olika databaserna. Ytterliggare 16 artiklar eliminerades då de inte motsvarade 

inklusionskriterierna att de skulle innehålla arbetsterapeutiska interventioner samt att inte alla 

personer i studien hade demenssjukdom. Författarna har läst igenom titel på alla artiklar som 

visats vid sökningarna i de olika databaserna och efter det läst abstrakten på de artiklar där 

titeln har varit relevant utifrån syftet med litteraturöversikten.  I databasen Cinahl valdes fem 

artiklar ut, i databaserna Psychinfo och Amed valdes inga artiklar då de artiklar som hittades 

redan var valda i databasen Cinahl. I databasen Medline valdes tre artiklar ut. Under denna del 

av informationssökningen är det viktigt att man arbetar systematiskt med att få fram det 

slutliga materialet med litteratur (Friberg, 2012). Författarna sökte även manuellt i 

referenslistan i två översiktsstudier som den systematiska sökningen gav. Den manuella 

sökningen genomfördes i Google scholar efter fyra stycken artiklar som författarna hittat 

manuellt i referenslistan i de två översiktsstudierna. De fyra artiklarna lästes igenom och tre 

av dem valdes ut då en av artiklarna inte svarade mot inklusionskriterierna i studien. Enligt 

Friberg (2012) är manuella sökningar viktiga då allt material inte finns på databaserna.  

 

Slutligen gjordes en bedömning om vilka artiklar som skulle användas utifrån syftet med 

litteraturöversikten. När författarna hade genomfört den systematiska samt den manuella 

sökningen så hade författarna funnit 14 artiklar.  Författarna läste igenom alla 14 artiklar 

noggrant för att kunna göra en bedömning av artiklarna. Tre av artiklarna valdes bort eftersom 

artiklarnas innehåll inte motsvarade inklusionskriteriet att personerna i studien hade någon 

form av demenssjukdom. De elva artiklarna lästes igenom än en gång och författarna 

diskuterade om alla elva artiklarna passade in på syftet med litteraturöversikten och till slut 

valdes alla elva artiklarna ut, se bilaga två för sammanställning av artiklarna.  När författarna 

senare hade valt ut aktuella artiklar visade det sig att alla de valda artiklarna var kvantitativa 

och författarna kände att det behövdes ytterligare tyngd i litteraturöversikten och det var 

lämpligt att även se på effekterna av de arbetsterapeutiska interventionerna. 

Författarnas syfte är att se vilka olika interventioner som används för personer med 

demenssjukdom samt att beskriva effekten och bevisvärdet av interventionerna.  
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Analys av data 

I ett litteraturbaserat arbete så är det enligt Friberg (2012) texten som används som material 

och i denna litteraturöversikt så består texten av vetenskapliga artiklar som visar publicerad 

forskning kring ett ämne.  

 

Författarna har gemensamt läst igenom titel på alla artiklar och sedan även abstraktet på de 

artiklarna som hade aktuell titel. Analysen av insamlad data börjades med att författarna först 

läste igenom de valda artiklarna flera gånger enskilt för att sedan tillsammans diskutera 

gemensamt om de svarar mot syftet i studien. Analysen och bearbetningen av artiklarna 

genomfördes utifrån Fribergs (2012) modell för litteraturbaserade examensarbeten.  

Författarna har under tiden som artiklarna lästs igenom hela tiden tänkt på att undvika 

feltolkningar genom att ha ett kritiskt förhållningssätt. För att analysera och underlätta 

sammanställningen av insamlad data har författarna haft fokus på syftet med studien och valt 

att använda sig av Fishers (2009) klassificeringar av interventionsformer. De sex 

interventionsformerna används som ett raster i analysen av insamlad data för att få ett tydligt 

resultat av de arbetsterapeutiska interventionernas fokus och se om interventionerna var på 

aktivitetsnivå eller funktionsnivå. Författarna tog hjälp av Britton (2000) för att se på 

bevisvärdet på studierna. Författarna har under arbetets gång även gått tillbaka till 

dataanalysen för att diskutera och säkerställa att alla interventioner var i rätt interventionsform 

samt gått igenom så att bedömningsinstrumenten var placerade rätt under funktionsnivå eller 

aktivitetsnivå 

 

Etiska aspekter 

Författarna har baserat litteraturöversikten på publicerade artiklar som är tillgängliga för 

allmänheten. Artiklarna är studier gjorda på personer med demens, där personerna är helt 

anonyma i studierna. Materialet i artiklarna är behandlat av författarna och författarna har 

försökt bevara innehållet utan att tolka eller förvränga materialet. Det finns en liten risk att 

författarna omedvetet har tolkat materialet eftersom alla artiklar är skrivna i engelska. Kritik 

som har riktats mot den här typen av litteraturöversikter är att de har för begränsad mängd 

med relevant forskning som grund för översikten och att det även finns en risk för selektivt 

urval där författaren kan välja studier som stödjer den egna ståndpunkten. Därför är det viktigt 

att ha ett kritiskt förhållningssätt i urvalet av studierna, vid läsningen av artiklarna och även i 

skrivprocessen (Friberg, 2012). Som författarna skrivit tidigare så är demens en av de största 

folksjukdomarna i Sverige och studien har valts att göra med förhoppningar om att öka 
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kunskapen om arbetsterapeutiska interventioner för personer med demens. Studien hoppas 

författarna att både arbetsterapeuter samt vårdpersonal och anhöriga ska ha nytta av.  

 
Resultat  
Resultatet är uppdelat tre delar, i den första delen beskrivs arbetsterapeutiska interventioner 

utifrån Fishers (2009)  interventionsformer där kategorierna är ordnade i kronologisk ordning 

där den vanligaste interventionsformen kommer först. Flera av artiklarna återkommer under 

olika kategorier då de innehåller mer än en interventionsform.  I den andra delen beskrivs 

artiklarnas bevisvärde utifrån Britton (2000) och de arbetsterapeutiska interventionernas 

effekt. I den tredje delen beskrivs alla instrumenten som har använts för att bedöma 

interventionernas effekt. 

 

Arbetsterapeutiska interventioner 

Adaptive occupation 

Interventionsformen ”adaptive occupation” är den vanligaste interventionsformen för 

personer med demens, där tio av de elva artiklarna i studien innehöll denna interventionsform. 

Olika interventioner som förekommit under denna kategori är olika interventioner i den 

fysiska miljön i hemmet där arbetsterapeuten identifierar hinder i miljön och tar bort dessa 

hinder för att underlätta för personen att utföra aktivitet. Personer med demens har ofta 

svårigheter att utföra aktiviteter i sin hemmiljö och därför är anpassning och förändring av 

miljön den vanligaste interventionen under denna kategori som görs i hemmet. 

Bostadsanpassning har förekommit i sju av studierna i form av att ta bort föremål från 

arbetsytan som distraherar personen med demenssjukdom och alla föremål som ska användas 

ska vara synliga för personen vid aktivitetsutförandet. Arbetsterapeuten har även kommit med 

anpassnings- och problemlösande förslag för både personer med demens och deras 

vårdgivare, till exempel att ta in hjälpmedel och använda almanacka och anteckningsblock, 

dörrlarm och en påminnelselåda för medicin (Spector, Thorgrimsen, Woods, Royan & Davies, 

2003). Även interventioner som förberedelse av aktivitet i form av att arbetsterapeuten före en 

aktivitet visar miljön och föremålen som ingår i aktiviteten. Till exempel att visa duschen, 

schampo, tvål och handduk före personen med demenssjukdom ska duscha. Interventioner 

som dessa har använts i studier för att minska bördan hos vårdgivare och anhöriga till 

personer med demens (Buettner, Lundgren, Lago, Farrell & Smith, 1996; Dooley & Hinojosa, 

2004; Josefsson, Bäckman, Borell, Nygård & Bernsprång, 1995; Gitlin, Winter, Earland, 

Herge, Chernett, Piersol & Burke, 2009; Gitlin, Hauck, Dennis & Winter, 2005; Gitlin, 
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Corcoran, Winter, Boyce & Hauck, 2001; Graff, Vernooij-Dassen, Thijssen, Dekker, 

Hoefnagels & Rikkert, 2006; Nobili, Riva, Tettamanti, Liscio, Petrucci & Salvini, 2004; 

Rogers, Holm, Burgio, Granier, Hsu, Harding & McDowell, 1999).  
 

Restorative occupation 

Interventionsformen “restorative occupation” förekom i fem av de elva artiklarna i studien. 

Interventioner som förekommit under denna kategori är olika typer av aktiviteter som bingo, 

sång och musik som är vanliga aktiviteter som människan gör. Aktiviteterna bidrar till att 

personen kan bibehålla förmågor och förbättrar beteendestörningar och aggresivt beteende 

hos personerna med demenssjukdom och de får ett ökat välbefinnande (Gitlin, Winter, 

Earland, Herge, Chernett, Piersol & Burke, 2009; Rusted, Sheppard, Waller, 2006; Graff, 

Vernooij-Dassen, Thijssen, Dekker, Hoefnagels & Rikkert, 2006; Buettner, Lundgren, Lago, 

Farrell & Smith, 1996; Spector, Thorgrimsen, Woods, Royan & Davies, 2003). 

 

Aquistional Occupation 

Interventionsformen "Aquistional Occupation" förekom i fyra av de elva artiklarna i studien.  

Interventionen som förekommit under denna kategori var aktivitetsträning. Arbetsterapeuten 

arbetade med personer med demenssjukdom genom att träna olika dagliga aktiviteter utifrån 

tidigare vanor, roller och intressen som att baka, handla mat eller promenera, laga enkla 

maträtter, bädda sängen, duka bordet, påklädning och duscha (Dooley & Hinojosa, 2004; 

Gitlin, Winter, Earland, Herge, Chernett, Pierson & Burke, 2009; Gitlin, Hauck, Dennis & 

Winter, 2005; Rogers, Holm, Burgio, Granier, Hsu, Harding & McDowell, 1999). 

 

Rote practice/exercise 

Interventionsformen ”rote practice/exercise” har funnits i en av de elva artiklarna i studien. 

Interventionen som förekommit under denna kategori är gripträning för att förbättra 

handstyrkan (Buettner, Lundgren, Lago, Farell, & Smith, 1996). 

 

Preparation 

Interventionsformen "Preparation´´ förekom inte i någon av artiklarna i studien. 

 

Simulated Occupation 

Interventionsformen "Simulated occupation" förekom inte i någon av artiklarna i studien. 
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Artiklarnas bevisvärde och de arbetsterapeutiska interventionernas effekter  

Författarna har valt att beskriva artiklarnas bevisvärde och de arbetsterapeutiska 

interventionernas effekt. Tabell 1visar interventionernas effekt och artiklarnas bevisvärde. 

 

Tabell 1 

Arbetsterapeutiska interventionernas effekt och artiklarnas bevisvärde 
 

 Författare  Design Effekt Bevisvärde 
1  Dooley & Hinojosa  (2004) Pretest-

posttest 
design med 
kontroll 
grupp 

Signifikant skillnad på vårdgivarens 
börda och tre komponenter av livs 
kvaliteter som positiva effekter, 
aktivitetsnivå och självständighet. 
 
Interventioner på aktivitetsnivå  
 

Medel 
bevisvärde 

2 Josephsson; Bäckman; Borell; Nygård; 
Bernsprång (1995) 

Kvantitativ 
studie 
 
Fall studie 

Signifikant skillnad på vissa 
processfärdigheter under 
interventionerna och assistans 
behovet minskade. 
 
Interventioner på aktivitetsnivå  
 

Lågt 
bevisvärde 

3 Gitlin; Winter; 
Earland ; 
Herge; 
Chernett; 
Piersol ; 
Burke (2009) 

RCT-studie Signifikant skillnad på aktivitetsnivå 
och minskade beteendestörningar. 
 
 
Interventioner på aktivitetsnivå  

Högt 
bevisvärde 

4 Gitlin, Corcoran;Winter; Boyce; 
Hauck (2001) 

RCT-studie Signifikant skillnad på aktivitetsnivå, 
störande beteende minskade. 
 
Interventioner på aktivitetsnivå 
 

Högt 
bevisvärde 

5 Rusted;  
Sheppard; 
Waller. 
(2006) 
 

RCT-studie Signifikant positiv effekt på beteende 
och kognitivförmåga. 
 
Interventioner på aktivitetsnivå 

Högt 
bevisvärde 

6 Rogers; 
Holm; 
Burgio; 
Granier; 
Hsu; 
Harding; 
McDowell (1999) 

Pre-post 
design utan 
kontrollgrupp 
 
 

Signifikant skillnad på ökad 
självständighet i vissa moment inom 
adl, störande beteenden minskade. 
Rehabiliterande vården visade sig 
vara mer tidskrävande än vanlig 
omvårdnad. 
 
Interventioner på aktivitetsnivå  
 

Lågt 
bevisvärde 

7 Graff; 
Vernooij-Dassen; 
Thiijssen; 
Dekker; 
Hoefnagels; 
Olde Rikkert (2006) 

RCT-studie Signifikant förbättring i vardagliga 
aktiviteter samt minskad börda för 
vårdgivaren. Uppföljning vid 6 och 
12 veckor och förbättringen höll i sig. 
 
Interventioner på aktivitetsnivå  

Högt 
bevisvärde 

8 Nobili; 
Riva; Tettamanti; 
Petrucci; 
Salvini Porro (2004) 

RCT-studie Signifikant minskning på 
vanföreställningar, ingen förbättring 
på kognitiv och funktionell förmåga. 
 
Interventioner på aktivitetsnivå 

Högt 
bevisvärde 

9 Buettner; Lundgren; Lago; 
Farrell and 

Kvantitativ 
Studie 

Signifikant förbättring på 
beteendeproblem, styrka, agitation, 

Lågt 
bevisvärde 
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Smith (1996)  
Quasi-
experimental 
design 

flexibilitet och funktion. 
 
Interventioner på aktivitetsnivå och 
funktionsnivå 
 

10 Spector; 
Woods; 
Royan; 
Davies; 
Butterworth and 
Orrell (2003) 

RCT-studie Signifikant förbättring på kognitiva 
förmågan och livskvaliten. 
 
 
Interventioner på aktivitetsnivå 
 

Högt 
bevisvärde 

11 Gitlin; 
Hauck; 
Dennis; 
Winter (2005) 

RCT-studie Signifikant förbättring på färdigheter, 
minskat hjälpbehov, minskade 
beteende problem 
 
Interventioner på aktivitetsnivå  
 

Högt 
bevisvärde 

 

Analysen av artiklarna enligt Britton (2000) visade att sju av artiklarna har ett högt bevisvärde 

och det är sju stycken RCT studier (Gitlin et. al., 2009; Gitlin et. al., 2005; Gitlin et. al., 2001; 

Graff et. al., 2006; Nobili et. al., 2004; Rusted et. al., 2006; Spector et. al., 2003).  Tre av 

artiklarna hade lågt bevisvärde och de var kvantitativa studier och de får ett lågt bevisvärde på 

grund av att de inte har någon kontrollgrupp i studien (Buettner et al., 1996; Josephsson et.al., 

1995; Rogers et. al., 1999 ). Endast en artikel hade medel i bevisvärde (Dooley & Hinojosa, 

2004). Alla elva artiklarna hade interventioner på aktivitetsnivå (Dooley & Hinojosa, 2004; 

Gitlin et. al., 2009; Gitlin et. al., 2005; Gitlin et. al., 2001; Graff et. al., 2006; Josephsson et. 

al., 1995; Nobili et. al., 2004; Rogers et. al., 1999; Rusted et. al., 2006; Spector et. al., 2003). 

En artikel innehöll interventioner på aktivitetsnivå och funktionsnivå. Den enda 

interventionen på funktionsnivå var gripträning (Buettner et. al., 1996). 

 

Effekter av interventionerna visade positiva förändringar hos personer med demenssjukdom 

och var bland annat ökad självständighet, minskade vanföreställningar, minskat hjälpbehov, 

minskade beteendeproblem, förbättring i vardagliga aktiviteter samt ökad aktivitetsnivå. 

Resultatet visar att arbetsterapeuten samarbetar med anhöriga i nio av de elva artiklarna i 

studien och det minskade hjälpbehovet och andra positiva effekter från interventionerna hos 

vårdtagaren gjorde att bördan för anhörig/ vårdgivare blev mindre. 

 

Bedömning av arbetsterapeutiska interventioner 

Tabell två innehåller en översikt på alla använda bedömningsinstrument och är kategoriserade 

utefter om de bedömer det medicinska tillståndet, funktionsnivå objektivt, aktivitetsnivå 

objektivt eller funktionsnivå och aktivitetsnivå objektivt. Till det medicinska tillståndet hör 
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bedömningsinstrument som bedömt tillstånd relaterat till demenssjukdomen som depression, 

ångest, livskvalité och beteendestörningar. 

 

Tabell 2 

Bedömning av arbetsterapeutiska interventionerna 
Bedömningsinstrument Medicinska  

tillståndet  

Aktivitetsnivå 

Objektivt 

Funktionsnivå och 

Aktivitetsnivå 

Objektivt 

The Physical Self Maintenance Scale (PSMS)  1  

Assessment of Motor and Process Skills 

(AMPS) 

 2, 7  

Frequence of Support (FS)                                  2 

Functional Independence Meassure (FIM)   4 

Mini Mental State test (MMSE) 5, 6, 7, 8, 10, 11   

Cornell Scale for Depression in Dementia   5 

The Rivermead Behavioural Memory test 5   

Test of Everyday Attention 5   

Benton Fluency Task    

Bond-Lader Mood Scale 5   

Senile Dementia of the Alzheimer Type 

Screening Interview      

6   

Interview of deterioration in daily activities 

in dementia        

 7  

Cohen-Mansfield Agitation Inventory          6   

Canadian Occupational Performance 

Meassure (COPM) 

 7  

Time Manual Performance     9   

Barthel self-care Rating Scale   6 

Agitation Behavior Mapping Instrument         9   

Modified Wells Sit and Reach test  9  

The Multi Observational Scale for the Elderly 5   

The Holden Communication Scale           10   
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The Clifton Assessment Procedures for the 

Elderly – Behavior The Clinical dementia 

Rating Scale Rating Scale     

10   

The Cornell Scale for Depression in 

Dementia            

10   

Rating Anxiety in Dementia      10   

Dementia Rating Scale-2 3   

The Affect and Activity Limitation-

Alzheimer Disease 

1 1  

Total 9 4 4 

 

Alla artiklarna utvärderade effekten av interventionerna och resultatet av analysen visade 

signifikanta positiva effekter av de arbetsterapeutiska interventionerna. Resultatet av 

artiklarna har visat att alla elva studier har bedömt arbetsterapeutiska interventioners effekt 

med olika bedömningsinstrument. Tabell 2 visar alla bedömningsinstrument som använts för 

att bedöma de arbetsterapeutiska interventionernas effekt utifrån medicinska tillståndet, 

objektivt på aktivitetsnivå samt subjektivt på aktivitets- och funktionsnivå. Resultatet visar att 

fem av artiklarna har mätt interventionernas resultat genom att kombinera bedömningarna av 

det medicinska tillståndet med bedömningar av aktivitet och funktion. Två av artiklarna mätte 

utfallet endast med medicinska aspekter och två av artiklarna har inte använt något 

bedömningsinstrument för att bedöma medicinska aspekter. Resultatet av artiklarna visade att 

de flesta av bedömningsinstrumenten har använts för att mäta det medicinska tillståndet som 

depression, ångest, livskvalité och beteendestörningar. Det var 15 bedömningsinstrument som 

har använts för att bedöma det medicinska tilståndet och dessa var MMSE, The Rivermead 

Behavioural Memory test, Test of everyday attention, Bond- Lader Mood Scale, Cohen- 

Mansfield agitation Inventory, Time Manual Performance, Agitation behavioral Mapping 

Instrument, The multi observational Scale for the Elderly, The Holden Communication Scale, 

The Clifton Assessment Procedures for the Elderly- Behavior Rating Scale, Senile Dementia 

of the Alzheimer Type Screening Interwiev, The Cornell Scale for Depression in Dementia, 

Rating Anxiety in Dementia, Dementia Rating Scale, AAL-AD (Buettner et al., 1996; Dooley 

& Hinojosa 2004; Gitlin et al., 2005; Gitlin et al., 2009; Graff et al., 2006; Nobili et al., 2004; 

Rogers et al., 1999; Rusted et al., 2006; Spector et al., 2003).  Bedömninsginstrumenten som 

använts för att mäta effekten av interventionerna på aktivitetsnivå och funktionsnivå har mätts 

objektivt (Gitlin et al., 2009; Rusted et al., 2006; Rogers et al., 1999; Graff et al., 2006; Nobili 

et al., 2004; Buettner et al., 1996; Spector et al., 2003; Gitlin et al., 2005). I fyra av artiklarna 
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användes objektivt bedömningsinstrument på aktivitetsnivå dessa var PSMS, AAL-AD, 

AMPS, IDDD, COPM, Modified Wells Sit and Reach test (Dooley & Hinojosa 2004; 

Josephsson et al., 1995; Gitlin et al., 2001; Rusted et al., 2006; Graff et al., 2006; Buettner et 

al., 1996). I fyra av artiklarna användes objektivt bedömningsinstrument på både aktivitets- 

och funktionsnivå dessa instrument var Barthel Self-care Rating Scale, Cornell Scale for 

Depression in Dementia, FIM, FS (Josephsson et al., 1995; Rusted et al., 2006; Rogers et al., 

1999; Spector et al., 2003). Ingen av de elva artiklarna bedömde interventionernas effekt på 

aktivitetsnivå subjektivt och funktionsnivå objektivt. I nio av de elva artiklarna har 

arbetsterapeuten tagit hjälp av vårdgivare och/eller närstående när denne har använt 

bedömningsinstrumenten.  

   

Diskussion 
Resultatdiskussion 

Resultatet av analysen har visat att ”adaptive occupation” är den interventionsform som 

använts mest i de olika studierna som är en interventionsform på aktivitetsnivå. Interventioner 

som använts under denna interventionsform är förändringar i den fysiska och sociala miljön 

för personer med demens, vilket underlättade för både personen med demens och deras 

vårdgivare/anhöriga. Den näst vanligaste interventionsformen är ”restorative occupation” och 

även den är en interventionsform på aktivitetsnivå. Interventioner som har använts under 

denna interventionsform innehåller aktiviteter som bingo, sång och musik.  ”Aquistional 

occupation” var den interventionsform som är den tredje vanligaste och innehåller även 

interventioner på aktivitetsnivå. Resultatet visar att sålunda sammanlagt de arbetsterapeutiska 

interventionerna i studien är på aktivitetsnivå och visar att arbetsterapeuter arbetar i enlighet 

med Fishers (2009) rekommendationer med fokus på interventioner på aktivitetsnivå och även 

i likhet med andra arbetsterapeutiska modeller som Model of Human Occupation. MOHO 

som visar på vikten av fokus på aktivitet (Kielhofner, 2008). Arbesman och Lieberman (2011) 

bekräftar att det finns evidens för att interventioner på aktivitetsnivå ger positiva effekter för 

personer med demenssjukdom.  

 

Resultatet visade att arbetsterapeuter arbetar med interventioner på aktivitetsnivå och 

författarna anser att genom att arbetsterapeuten arbetar på aktivitetsnivå så säkerställs då 

klientcentreringen som har en central roll inom arbetsterapi. Det stämmer överens med Fisher 

(2009) som menar att arbetsterapeuter ska arbeta ur ett top-down perspektiv där 
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arbetsterapeuten inriktar sig på att observera när klienten utför uppgifter som denne 

identifierat som problem och ser då vilka handlingar som är effektiva samt ineffektiva och 

kan sedan gå vidare tillsammans med klienten och formulera mål. Det är ett arbetssätt som är 

klientcentrerat i motsats till att arbeta ur ett bottom-up perspektiv.  

 

Författarna anser också att personer med demenssjukdom är en grupp där det på grund av 

deras kommunikationssvårigheter är viktigt att möjliggöra klientcentrering genom att 

samarbeta med anhöriga i arbetet för att kunna ta reda på tidigare vanor, roller och intressen. I 

resultatet framkommer det att arbetsterapeuter har kopplat in anhöriga i nio av de elva 

artiklarna i studien men det framkommer inte tydligt varför arbetsterapeuten har kopplat in 

dem. Anhöriga verkar ha varit delaktiga i form av att de har fått utbildning om 

demenssjukdomen och har även fått information om hur de kan stötta personen med 

demenssjukdom i utförandet av aktiviteter. Anhörigas kunskap om demens och deras 

delaktighet anser författarna kan vara en förutsättning för arbetsterapeuten att kunna 

genomföra interventioner på aktivitetsnivå. Även studier styrker vikten av att samarbeta med 

anhöriga i arbetet med personer med demenssjukdom. Clare & Woods (2004), Crepeau, Cohn, 

& Schell (2008) och Edberg (2011) menar att personer med demenssjukdom ofta har svårt att 

kunna kommunicera och själva förmedla sin vilja och önskemål. Det beror på svårigheter att 

redogöra för sin situation eller för att de psykiskt inte har en klar bild av sin situation och de 

har också svårt att förmedla vilka aktiviteter som är meningsfulla för dem. Edberg (2011) 

menar att arbetsterapeuten behöver söka information från andra än direkt från personen med 

demenssjukdom som till exempel anhöriga. Även Socialstyrelsen (2010) lägger stor vikt på att 

vårdpersonal ska ta kontakt och engagera anhöriga i arbetet med personer med 

demenssjukdom och deras vård. De anhöriga är en viktig del i arbetet då de kan berätta om 

personen med demenssjukdom och dennes liv, meningsfulla aktiviteter, tidigare vanor och 

roller. Om kommunikationen sker via anhörig/ vårdpersonal medför det att klientcentreringen 

till viss del kan behållas och arbetsterapeuten kan arbeta enligt sitt etiska ansvar.  

 

Resultatet visade att en stor del av interventionerna gav en positiv effekt och visade att största 

delen av interventionerna bedömdes objektivt utifrån det medicinska tillståndet. Författarna 

anser att det kan ge en negativ bild på hur arbetsterapeuter ser på effekten av interventioner på 

grund av att det då enbart är en objektiv mätning där arbetsterapeuten bedömer personens 

tillstånd vilket var i motsats till Fishers (2009) teori. Eftersom Fisher (2009) menar att det 

efter insatta interventioner ska göras bedömning på personens aktivitetsnivå både subjektivt 



 

22	  
 

och objektivt så valde författarna att söka orsaker till varför största delen av interventionerna 

bedömdes  utifrån det medicinska tillståndet genom effekter på en objektivt på funktionsnivå. 

De bedömningarna genomfördes för att se om interventionerna även hade påverkat andra 

aspekter för personerna med demenssjukdom som är relaterade till det medicinska tillståndet 

som depression, ångest, livskvalité och beteende störningar. Författarna ser också en orsak till 

att ingen av de elva artiklarna bedömde interventionernas effekt på aktivitetsnivå subjektivt 

eftersom personer med demenssjukdom oftast har en mycket låg kognitivförmåga och inte 

kan genomföra bedömningen själv. 

 

Av artiklarna som har använts i studien så är sju av artiklarna RCT studier med högt 

bevisvärde och tre av artiklarna är kvantitativa med lågt bevisvärde på grund av att det saknas 

kontrollgrupper i studierna och en artikel har medel högt bevisvärde. Det finns tillräckligt 

med forskning inom det valda området för litteraturöversikten som gjorde det möjligt för 

författarna att till största del hitta RCT studier med ett högt bevisvärde vilket författarna anser 

till viss del styrker trovärdigheten i arbetet. Författarna anser att om än det går att hitta gott 

om RCT studier som har ett högt bevisvärde så innebär det inte att bevisvärdet för varje 

enskild interventionsform är högt. Därför anser författarna att det fortfarande finns behov av 

forskning på enskilda interventioner inom området.    

 

Metoddiskussion 

Till denna litteraturöversikt valde författarna metod utifrån Friberg (2012) som är lämplig för 

att få en översikt av forskning inom ett visst område. När författarna startade arbetet med att 

söka aktuella artiklar inom området så söktes artiklar som innehöll arbetsterapeutiska 

interventioner för personer med demenssjukdom. När författarna senare valt ut aktuella 

artiklar visade det sig att alla de valda artiklarna var kvantitativa och författarna kände att det 

behövdes ytterligare tyngd i litteraturöversikten och det var lämpligt att även se på effekterna 

av de arbetsterapeutiska interventionerna. Inklusionskriterier som författarna har använt sig av 

känns relevanta och författarna har tillsammans kommit fram till dem. Artiklarna fick vara 

skrivna på engelska för att författarna behövde ha ett tillräckligt brett material att utföra 

litteraturöversikten på samt vara skrivna efter 1995 för att innehålla relevant forskning. 

Artiklarna fick innehålla olika typer av demenssjukdomar vilket författarna känner är relevant 

då det inte funnits tillräckligt med material där personerna haft samma typ av 

demenssjukdom. I urvalet av artiklarna har författarna gemensamt läst igenom titel på alla 

artiklar och sen även abstraktet på de artiklarna som hade aktuell titel. Därefter har utvalda 
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artiklar lästs igenom av båda författarna enskilt och sen diskuterats gemensamt om de svarar 

mot syftet med studien och elva artiklar valdes ut. Genom tillvägagångssättet så har 

författarna minskat risken att felaktiga artiklar har valts ut och studien kan anses vara 

tillräckligt stor för att ge en bra översikt av aktuell forskning. 

 

Författarna har använt sig av Fishers (2009) klassificeringar av interventionsformer som ett 

raster i analysen av insamlad data för att få ett tydligt resultat av interventionernas fokus och 

för att se om interventionerna var på aktivitetsnivå eller funktionsnivå.  Det finns en risk att 

författarna har tolkat interventionerna fel då det i vissa interventioner inte tydligt beskrivs vad 

de innebär och då varit svåra att placera under någon av de olika interventionsformerna. 

Författarna har efter bästa förmåga försökt att avgöra om bedömningen av de 

arbetsterapeutiska interventionerna varit på funktionsnivå eller aktivitetsnivå men haft 

svårigheter med detta. För att se på bevisvärdet på studierna så har författarna använt sig av 

Britton (2000) där artiklarna kan ha högt, medel eller lågt bevisvärde. Sju av artiklarna var 

RCT studier och där har författarna enbart sett på artiklarnas design då RCT studier har ett 

högt bevisvärde. Resterande fyra artiklar var kvantitativa studier där författarna hade 

svårigheter med att bedöma de olika kriterierna för låg, medel samt högt bevisvärde på grund 

av att författarna inte har någon erfarenhet av området och inte tillräckliga kunskaper för att 

avgöra bevisvärdet på studier. Författarna har använt sig av Friberg (2012) genom hela 

metoddelen i litteraturöversikten, det för att säkerställa validiteten.  Alla moment har 

författarna utfört tillsammans, vissa delar är till en början utförda enskilt för att sedan kunna 

diskuteras och genomföras tillsammans. Författarna har under arbetets gång gått tillbaka till 

dataanalysen för att diskutera och säkerställa att alla interventioner är i rätt interventionsform 

samt om bedömningsinstrumenten är på funktionsnivå eller aktivitetsnivå. Detta arbetssätt 

anser författarna styrka trovärdigheten i studien.  

 
Slutsats  

Resultatet av studien visar att arbetsterapeutiska interventioner för personer med demens 

genomförs främst på aktivitetsnivå. Studien visar även att de arbetsterapeutiska 

interventionerna visar positiva effekter på medicinska tillstånd, på aktivitets och 

funktionsnivå. En av slutsatserna från studien är att arbetsterapeuter arbetar på aktivitetsnivå 

och därmed följer Fisher (2009) teori och andra arbetsterapeutiska modeller som MOHO 

framhåller att arbetsterapeuten bör arbeta på aktivitetsnivå. Utifrån Fishers (2009) sex 
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interventionsformer var "adaptive occupation" var den vanligaste interventioner för personer 

med demenssjukdom. De flesta av interventionerna var en anhörig eller vårdpersonal 

inblandad. Av resultatet tyddes att sju av de elva granskade artiklar hade ett högt bevisvärde. 

De vanligaste bedömningsinstrumenten användes för att bedöma medicinska tillstånd 

kopplade till demenssjukdomen samt för att bedöma interventioner på aktivitets och 

funktionsnivå objektivt. Resultatet visar att det finns mycket arbetsterapeutisk forskning inom 

detta område som kan stödja arbetsterapeuters arbete. Författarna anser ändå att det 

fortfarande finns behov av ytterligare forskning för personer med demenssjukdom. 
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Bilaga 1 
 
Sammanställning av databaser, sökord, artiklar 
 
Databas     Sökordskombinationer                       Antal         Lästa         Lästa         Valda  
                                                                                 Träffar     abstrakt     artiklar      artiklar 
 
Cinahl Dementia AND intervention AND occupational 

therapy 
30 30 10 6 

PsycINFO Dementia AND intervention AND occupational 
therapy 

15 15 3 0 

AMED Dementia AND intervention AND occupational 
therapy 

12 12 4 0 

Medline Dementia AND intervention AND occupational 
therapy 

19 19 8 3 

Google 
Scholar 

 4 4 4 3 
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Bilaga 2 
 
Sammanställning av artiklar 
 

 Artikel Författare Metod Syfte Interventioner Resultat 
1 Improvning quality 

of Life for persons 
with Alzheimers 
Disease and their 
family caregivers: 
Brief Occupational 
Therapy 
Intervention 
(2004). 
 
(Medline) 

Dooley & 
Hinojosa 

Kvantitativ 
studie med 
pretest-
posttest 
kontroll 
grupp design. 
 
40 deltagare 

Syfte med studien 
var att visa vilket 
sätt arbetsterapi 
ökar livskvaliten 
för personer med 
Alzheimers och 
deras vårdgivare. 

Miljöinriktade 
interventioner som 
anpassning av 
miljön. 
Interventioner i 
hemmiljö som 
förenkling av 
aktivitet. 

Studien visade att 
en signifikant 
effekt erhölls för 
vårdgivares börda 
och på 
livskvaliten, 
positiv inverkan 

2 Effectiveness of an 
Intervention to 
improve 
occupational 
performance in 
dementia. 
(1995).  
 
(CINAHL) 

Josephsson; 
Bäckman; 
Borell; Nygård; 
Bernsprång 

Kvantitativ 
studie 
 
4 deltagare 

Syftet med studien 
var att utvärdera 
interventioner som 
stödjer aktivitet 
snarare än att 
förbättra kognitiva 
förmågor i demens 

Fysiskt och socialt 
miljöinriktade 
interventioner, 
aktivitetsinriktade. 
Utbildning, 
vägledning och 
anpassning av 
miljön.  

Färdigheter 
visade sig öka 
parallellt. 
Deltagarna 
förbättrade 
process-
färdigheter under 
studiens gång. 

3 The tailored 
activity program to 
reduce behavioral 
symptoms in 
individuals with 
dementia:  
Feasibility, 
acceptability, and 
replication 
potential 
 
(2009).   
 
(Google Scholar) 

Gitlin; Winter; 
Earland ; 
Herge; 
Chernett; 
Piersol ; 
Burke. 

RCT studie 
 
60 deltagare 

Syfte med studien 
att minska 
beteende symptom 
och minska 
vårdgivarens 
börda. 

Hembaserade  
interventioner som 
förenkling av 
aktivitet och 
förberedelse av 
aktivitet. 
 

Studien visade 
sig ha en 
signifikant effekt 
på beteende 
symptom och en 
positiv effekt på 
engagemang i 
aktiviteter. 

4 A randomized, 
cotrolled trial of a 
home 
environmental 
intervention: Effekt 
on efficacy and 
upset in caregivers 
and on daily 
function of persons 
with dementia. 
(2001). 
 
(CINAHL) 

Gitlin, 
Corcoran;Winte
r; Boyce; 
Hauck. 

RCT studie 
  
171 
deltagare. 

Syftet med studien 
var att fastställa 
kortsiktiga effekter 
av interventioner i 
hemmiljö på self-
efficacy och daglig 
funktion för 
patienter med 
demens. Att 
fastställa effekt av 
behandling 
varierade för 
vårdgivare, kön, 
ras och patienten.  

Interventioner  i 
hemmet. 
Socialt 
miljöinriktade 
interventioner som 
förenkling av 
aktivitet och 
förberedelse av 
aktivitet. 

Studien visade 
sig i mindre grad 
försämrades 
IADL och 
personligvård i 
interventions 
grupp samt 
minskade 
störande beteende 
på vårdtagarna. 
 

5 A multi-centre 
Randomized 
control group trial 
on the use of art 
therapy for older 
people with 
dementia 
 
(2006). 
 
(Google Scholar) 

Rusted;  
Sheppard; 
Waller. 
 
 

RCT studie 
 
45 deltagare 

Syfte med studien 
var att utvärdera 
snabba och 
långsiktiga 
effekter av 
bildterapi för 
personer med 
demens. 

Aktivitetsinriktade 
interventioner, 
Interventionerna 
inriktade på 
social miljö som 
bildträning och 
gruppträning. 

Studien visade 
positiv effekt 
under de första 
10-20 veckornas 
program men 
efter 40 veckor 
visade sig en 
signifikant 
negativ effekt. 



 

31	  
 

6 Improving morning 
care routines of 
nursing home 
residents with 
dementia. 
 
(1999) 
 
(Medline) 

Rogers; 
Holm; 
Burgio; 
Granier; 
Hsu; 
Harding; 
McDowell. 

Kvantitativ 
studie. 
 
84 deltagare 

Syfte med studien 
var att undersöka 
effektivitet av 
beteende 
rehabilitering, 
interventioner för 
att förbättra 
utförande av 
dagliga morgon-
aktiviteter på ett 
särskilt boende för 
dementa. 

Interventioner 
inriktade på social 
miljön. 
Aktivitetsinriktade 
interventioner som 
ADL-träning. 

Studien visade att 
interventionerna 
gav deltagarna 
ökad 
självständig-het i 
utförandet av 
på/av klädning. 
Deltagarnas 
behov av hjälp 
från vårdgivarna 
minskade. 
Studien visade 
även att den 
rehabilitera-de 
vården var mer 
krävande än icke 
rehab-iliterande. 

7 Community based 
occupational 
therapy for patients 
with dementia and 
their caregivers 
randomized 
controlled trial. 
 
(2006) 
 
(CINAHL) 

Graff; 
Vernooij-
Dassen; 
Thiijssen; 
Dekker; 
Hoefnagels; 
Olde Rikkert. 

RCT studie 
 
135 deltagare 

Syfte med studien 
var att undersöka 
effektiviteten av 
samhälls-baserade 
interventioner på 
daglig funktion för 
patienter med 
demens och deras 
vårdgivare. 

Interventioner 
i hemmet, socialt 
miljöinriktade 
interventioner, 
Aktivitetsinriktade 
interventioner, 
Fysiskt 
miljöinriktade 
interventioner. 

Studien visade att 
värdena för 
AMPS-IDDD och 
SCQ förbättrades 
signifikant under 
6 veckor. 
Förbättringar höll 
i sig vid 
uppföljning efter 
12 veckors tid. 

8 The effect of a 
structured 
intervention on 
caregivers of 
patients with 
dementia and 
problem behaviors. 
 
(2004). 
 
(Google Scholar). 

Nobili; 
Riva; 
Tettamanti; 
Petrucci; 
Salvini Porro. 

RCT studie 
 
69 deltagare. 

Syfte med studien 
var att bedöma 
effekten av 
strukturerade 
interventioner på 
vårdgivarnas stress 
och institution-
aliseringen för 
patienter med 
demens och 
beteende problem. 

Socialt och 
miljö inriktade 
interventioner som 
anpassning av 
miljön och 
arbetsterapeuten ger 
råd och nya 
strategier. 
  

Studien visade 
ingen skillnad 
mellan grupperna 
och vårtagarnas 
kognitiva och 
funktionella 
förändringar 
under 12 
månaders tid. 
Det visade sig en 
signifikant 
skillnad gällande 
vårdtagarnas 
vanföreställninga
r. 

9 Therapeutic 
recreation as an 
intervention for 
persons with 
dementia and 
agitation: An 
efficacy study. 
 
(1996). 
 
(CINAHL) 

Buettner; 
Lundgren; 
Lago; 
Farrell and 
Smith. 

Kvantitativst
udie. 
 
 
 
36 deltagare 

Syftet med studien 
var att utvärdera 
effekter av 
interventionerna 
och hur länge 
effekten av 
flexibilitet, 
övergripande 
funktion och 
agitation varade. 
Studien pågick 8 
veckor. 

Aktivitetsbaserade 
interventioner som 
förenkling av 
aktivitet, 
aktivitetsträning 
som gripträning och 
bingo. 

Studien visade en 
signifikant 
förbättring av 
greppstyrka, 
flexibilitet. 

10 Efficacy of an 
evidence-based 
cognitive 
stimulation 
therapy 
programme for 
people with 
dementia 
 
(2003) 
 
(CINAHL) 

Spector; 
Thorgrimsen; 
Woods; 
Royan; 
Davies; 
 
 

RCT studie 
 
201 deltagare 

Syfte med studien 
var att prova 
Kognitiv 
stimulering terapi 
(CST) för personer 
med demens. 
Terapi ska gynna 
kognition och 
livskvalitet. 

Interventionerna 
inriktade på sinnes-
stimulering som 
terapiprogram i 
grupp som bingo, 
musik och hantverk. 

Studien visade en 
signifikant 
förbättring för 
interventionsgrup
pen jämfört med 
kontrollgruppen 
på Mini-mental 
test.  
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11 Maintenance of 
effects of the 
home 
environmental 
skill-building 
program for 
family caregivers 
and individuals 
with Alzheimer’s 
Disease and 
related disorders 
 
(2005) 
 
(Medline) 
 
 

Gitlin; 
Hauck; 
Dennis; 
Winter. 

RCT studie 
 
127 deltagare 

Syfte med studien 
var att undersöka 
om behandlings-
effekten finns efter 
6 och 12 månader 
s aktiv behandling. 
 

Socialt och 
miljöinriktade 
interventioner i 
hemmiljö som 
problemlösande 
förslag, förenkling 
av aktivitet och 
anpassning av 
aktivitet. 

Studien visade att 
vid 6 månader 
förbättrades 
vårdtagarens 
färdigheter och 
de hade mindre 
behov av hjälp. 
Vårdgivaren 
behövde ge 
mindre stöd. 
Jämförelse vid 12 
månaders kontroll 
visade en 
förbättring. 
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Bilaga 3 
 
Fishers interventionsformer 
                                               

Interventioner 
 

Restorative 
occupation 

Rote 
Practice/ 
Exercise 

Aquistional 
occupation 

Adaptive 
occupation 

Strategier i aktivitet 
 

   3, 4, 7, 8, 11 

Förslag om förenkla/ 
anpassa aktvitet 

   1, 3, 4, 9, 11 

Bildträning 5    

Arbetsterapeuten utbildar och vägleder    2, 3, 4, 6, 7, 8, 
10, 11 

Anpassning av miljön    1, 2, 3, 4, 7, 8, 11 

Träning i aktivitet 3     

Kognitiva hjälpmedel    1, 7 

Hantverk, konst 9, 10     

Sång och musik 3, 9, 10    

Förberedelse av aktivitet    6 

Problemlösande  förslag    3, 7, 10, 11 

Träning utifrån tidigare roller, vanor och 
intressen 

  3, 6  

Kognitivstimulerande träning 3, 7, 9, 10    

Träning med lekar 3, 9    

Bingo 9, 10    

Träning av ADL   1, 6, 11  

Gripträning  9   

 
 
 


