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Abstrakt 
 

Syftet med studien var att beskriva anhörigas erfarenheter av arbetsterapeutiska 
insatser i vården av dementa personer i hemmet. En kvalitativ metod valdes med 
öppna intervjufrågor och undersökningsgruppen bestod av elva anhöriga. 
Intervjuutskrifterna analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Det slutliga 
resultatet presenteras i tre kategorier ”Förskrivning av hjälpmedel och 
bedömningar”, ”Personligt stöd till anhöriga” samt ”Informatör och samordnare”. 
Resultatet visar på skillnader mellan de arbetsterapeutiska insatserna, både i 
omfattning och i form. En slutsats av resultatet visar att arbetsterapeutens 
klientcentrerade arbetssätt bör vidgas att även innefatta den anhörige. De 
arbetsterapeutiska insatsernas målsättning bör vara aktivitetsfrämjande för den 
demente personen och handledande för den anhörige. Det är viktigt med ett 
fungerande samarbete med andra professioner för att på bästa sätt tillgodose de 
dementa personerna och deras anhöriga i den komplexa livssituation de befinner sig 
i.  

 
Nyckelord: Arbetsterapi, aktivitet, demens, anhöriga
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De äldre blir fler och fler och många drabbas av olika demenssjukdomar. Vårdplatser dras ned 

och fler vårdas i hemmet en längre tid vilket innebär att anhöriga utsätts för en stor belastning. 

Många anhöriga behöver stöd och hjälp av olika professioner för att klara av vården av den 

demente i hemmet. Vilken hjälp får anhöriga och de dementa personerna av arbetsterapeuten? 

Frågan väcktes under vår utbildning eftersom båda författarna har mött dementa och deras 

anhöriga och förstått vilken problematisk situation de kan vara i. Studien kommer därför att 

inrikta sig mot anhörigas erfarenheter av arbetsterapeutiska insatser i vården av dementa 

personer i hemmet. 

 

Det har skett en kraftig ökning av antalet dementa senaste tio åren (Äldreuppdraget, 2000:14). 

Demens är en fortskridande degenerativ sjukdom där symptomen kommer smygande. Först 

kommer problem med närminnet, därefter kommer tilltagande svårigheter att utföra praktiska 

moment (dyspraxi) inom vardagliga aktiviteter. Sjukdomen ger ökande 

koncentrationssvårigheter, kropps och rumsuppfattningen (visuospatiala) försämras och i takt 

med att sjukdomen utvecklas får de ett allt svårbegripligare språk (dysfasi). Denna sjukdom 

gör att dementa personer ofta reagerar med osäkerhet, ängslan och irritabilitet (Marcusson, 

Blennow, Skoog & Wallin, 1995). Vidare beskriver Marcusson et al. att sjukdomstiden kan 

variera mellan ca ett till 15 år och att symptomen är mycket individuella under sjukdomens 

gång. Enligt Äldreuppdraget (2000:11) dras den offentliga hjälpen ned; exempelvis hemtjänst, 

och det har medfört att närstående får ta ett allt större ansvar för vård och omsorg. Marcusson 

et al (1995) menar att den anhörige får hela sitt liv förändrat under en period av några till flera 

år och därför är det viktigt med kunskap om demenssjukdomar och dess yttringar. 

 

Vid sjukdom eller skada i hjärnan är det episodiska minnet som störs tidigast och lättast. 

Episodminnet kräver samverkan mellan flera olika regioner i hjärnan för att fungera bra. Den 

består av alla de dagliga och tillfälliga händelser som inträffat, exempelvis var lade jag 

glasögonen, vad heter personen jag hälsade på nyss. Vid specifika skador kan det semantiska 

minnet påverkas. Det semantiska minnet styr ordflöde, ordkunskap och faktakunskap. 

Individen kan få svårigheter att benämna föremål; så kallad anomi, trots att föremålet korrekt 

kan identifieras och hanteras. Det kan bero på svårigheter med ordproduktion, svårigheter att 

välja ord eller att förstå innebörden av ordet. Procedurminnet är det motoriska minnet eller 

färdighetsminne. I procedurminnet lagras alla förvärvade motoriska och kognitiva färdigheter 

exempelvis att cykla samt mentala rutiner, det vill säga hur något skall utföras. Kunskaperna 

är omedvetna och automatiskt tillgängliga för personen. Procedurminnet tycks vara oberoende 
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av andra typer av minnen och vid exempelvis Alzheimer sjukdom finns en klar störning av 

episodminnet men ingen framträdande störning av procedurminnet, åtminstone inte i det 

tidiga förloppet av sjukdomen (Almkvist, 2000). 

 

Anhöriga upplever det ofta svårt och okontrollerbart att vårda en dement person. De har så 

fullt upp med vårdandet att de känner sig helt slut och upplever att de får så lite tid för sig 

själva. De utvecklar en känsla av skuld och hjälplöshet och för många känns det som en 

börda. Stressnivån är hög för anhöriga och en stor del känner sig deprimerade. Många erfar 

även en förändrad livsroll under vårdtiden (Ching-ching Chung, 1997; Ziff & Schaffner, 

2000; Maddox & Burns, 1997). Vården av en dement person kan även medföra social 

isolering, ekonomiska svårigheter och dålig fysisk hälsa för den som vårdar (Mitchell, 2000).  

 

Ett antal studier (Ching-ching Chung, 1997; Maddox & Burns, 1997; Corcoran & Gitlin, 

2001) visar att anhöriga upplevde att den demente kan vandra runt, vara desorienterad, uppe 

på nätterna, rastlös och kan ha ett beteende som inte är socialt passande. Den demente 

personen är beroende av hjälp med sina dagliga aktiviteter och kan med tiden bli inkontinent. 

Det finns alltid en säkerhetsrisk att de kan skada sig i aktiviteter när hans/hennes kognitiva 

förmåga minskar. Vid aggressivitet och känslomässiga utbrott finns risk att den anhörige kan 

skadas vid konfrontationer men även en anhörig som har blivit utbränd kan bruka våld mot 

den demente. Enligt Corcoran et al. (2002) kan aggressivitet och känslomässiga utbrott av de 

dementa personerna bero på externa faktorer, vilket kan vara en begäran om att utföra en 

aktivitet eller i ett försök att ge vård. Även interna faktorer kan starta aggressivitet på grund 

av frustration och misslyckanden i aktiviteter.  

 

Arbetsterapeuten är en av flera professioner som har en roll i vården av dementa. De 

arbetsterapeutiska insatserna som är riktade mot en dement person är till för att reducera oro, 

öka aktivitetsförmågan och fördröja dysfunktion (Maddox & Burns, 1997). Enligt Kielhofner 

(2004) skall arbetsterapi vara klient centrerad, vilket innebär att fokus skall ligga på den som 

upplever dysfunktion. I vården av en dement person måste arbetsterapeutens roll vidgas anser 

Evans (1988) och fokus måste läggas på att hjälpa både klienten och den anhörige. Insatser 

mot anhöriga kan bestå i att lära ut hur de skall assistera den sjuke så denne kan behålla sina 

funktioner så länge som möjligt. Familjemedlemmar som har en bra metodik i sitt sätt att 

hjälpa sin demenssjuke får ökat självförtroende och en ökad tillfredsställelse i sitt vårdarbete 

(Maddox & Burns, 1997). 
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I den arbetsterapeutiska teorin utgår man från tre allmänna antaganden, att människan är till 

sin natur aktiv och att människan kan uppleva dysfunktion i aktivitet samt att aktivitet kan 

användas som terapeutiskt redskap. Aktivitet har en grundläggande roll när det gäller att 

skapa, bekräfta och uppleva mening i livet. När en människa deltar i aktivitet och använder 

sina fysiska och mentala krafter kan det påverka deras biologiska och psykologiska tillstånd. 

För att utföra dagliga aktiviteter finns det fler faktorer än de fysiska funktionerna som 

påverkar ett aktivitetsutförande (Kielhofner, 2004). 

 

Enligt Kielhofner (2002) identifieras tre olika subsystemen som påverkar individens utförande 

av aktiviteter, de beskrivs i MoHO - A Model of Human Occupation. Det första subsystemet 

är viljesystemet som består av personens självkännedom, värderingar och intressen, det 

påverkar individens vilja och motivation att delta eller inte delta i aktiviteter. Det andra är 

vanesystemet som består av individens mönster av beteenden genom vanor och roller. Det 

sista är individens utförandesystem som består av olika utförandekomponenter inom 

motoriska-, process-, kommunikations- och interaktionsfärdigheter. Modellen tar även upp 

miljöns inverkan på aktivitetsutförandet. De olika subsystemen och miljön är beroende av 

varandra, händer det något i ett av områdena så påverkas de andra delarna. Miljön innefattar 

både den fysiska och sociala aktivitetsmiljön och kan både möjliggöra och hindra i 

aktivitetsutförande. En välkänd och invand miljö ger trygghet och stöd samt ger en person 

möjlighet att fungera trots nedsatt funktion.  

 

Kielhofner (2002) tar även upp den kulturella aspekten, som består av en persons tro och 

antaganden, värderingar och normer, vanor och beteenden som är skapade av en grupp eller 

ett samhälle. Corcoran & Gitlin (2001) anser att det är viktigt för en arbetsterapeut att veta 

familjens kulturella bakgrund för att kunna utarbeta behandlingsstrategier. Alla anhöriga har 

utarbetat ett eget sätt att utföra rutiner som återspeglar deras tro och värderingar som passar 

deras familj.  

 

Anhöriga till dementa personer är ofta en förbisedd grupp och i ett stort behov av 

arbetsterapeutiska insatser (Toth-Cohen, 2000; Josephsson, Bäckman, Nygård & Borell, 

2000; Maddox & Burns, 1997; Ziff & Schaffner, 2000). Många anhöriga har stått inför många 

svåra situationer som de försökt lösa. Det gäller för arbetsterapeuten att lyssna på vad de 

anhöriga har att säga för att nå en framgångsrik behandling. Arbetsterapeuten skall tydliggöra 

att vårdaren är experten och arbetsterapeuten skall vara en medarbetare i vårdgivarens egen 



5 

ansträngning att lösa problem istället för en expert som presenterar en färdig lösning anser 

Toth-Cohen (2000). Många anhöriga har påbörjat effektiva strategier i de dagliga 

aktiviteterna, men inte märkt dess betydelse förrän arbetsterapeuten påtalat det. På liknande 

sätt menar Josephsson et al. (2000) att arbetsterapeuten skall lyssna på anhörigas livshistorier 

för att förstå strategin de använder i vården av den sjuke. Enligt Toth-Cohen (2000) har 

arbetsterapeuten även en uppgift att återspegla vårdgivarens situation och påtala att det är 

tillåtet och även önskvärt att de tar tid för sig själva och kanske delta i någon stödgrupp. Om 

den anhörige har för stora krav på sig själv och den demente personen, bör arbetsterapeuten 

försöka få den anhöriga att släppa förväntningarna på dem själva och den demente och få dem 

att omvärdera sin levnadsnivå. 

 

Ett fåtal behandlingar har utvecklats för att stödja vårdare av dementa. En av behandlingarna 

riktar sig mot tre frågor som framkommit vid anhörig- och hälsovårdsforskning (Corcoran & 

Gitlin, 1992). Det är behovet av att utbilda anhöriga, att utveckla strategier för dagliga 

aktiviteter i hemmet och för att klara av beteenden som uppkommer av demens sjukdomar. 

Den arbetsterapeutiska strategin var att förändra miljön så den inte negativt påverkade den 

demente personens aktivitetsmöjligheter. För att möta anhörigas behov utformades 

instruktioner i tekniker för att klara av vården så att den anhörige inte drabbades av fysiskt 

och psykosocialt nedåtgående hälsa. Arbetsterapeuten hjälpte den anhörige att upprätta rutiner 

för dagliga aktiviteter och visade hur uppgifter kunde brytas ned för att bli enklare att utföra. 

Fortlöpande stöd och utbildning gavs om demens och sekundära beteenden samt hur det kan 

bemötas, de informerades även om stödgrupper och de resurser som kommunen 

tillhandahåller. Arbetsterapeuten påtalade att en lugn miljö bör skapas för att den demente 

skall fungera. Känslomässiga utbrott är ett stort problem (Corcoran et al., 2002) och kräver ett 

mångfacetterat närmande. Genom att förändra den direkta kontakten mellan vårdaren och 

mottagaren kan beteenden ändras genom att visa den anhörige ett icke hotande arbetssätt som 

leder till ett accepterande och lugnande av den dementa personen.  

 

Även Sheldon och Teaford (2002) påtalar anhörigas behov av undervisning i 

demenssjukdomens yttringar och att de anhöriga behöver ta ledigt genom att använda sig av 

avlastning för att orka med den dagliga vården. Skillnaden mot Corcoran och Gitlin (1992) är 

att Sheldon och Teaford inriktar sig på en mer kompensatorisk behandlingsform. 

Arbetsterapeuten kan hjälpa anhöriga och den demente personen genom att föreslå 

rekommendationer för förändringar i hemmet för att skapa en mer säker och stödjande miljö 
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så den demente kan fungera på sin högsta möjliga nivå. Det kan vara att i badrummet 

installera en duschstol och stödhandtag för att ge mer stabilitet och säkerhet i duschen. Lösa 

mattor och sladdar som ligger efter golvet plockas bort för att förhindra fall samt att räcken 

monteras vid trappor. I köket kan knoppar på spisen plockas bort för att förhindra att spisen 

sätts på. För dem som vill vandra ut kan säkerhetslock installeras på dörrens lås så att den inte 

kan öppnas.  

 

I litteraturgenomgången fann vi inte några empiriska studier av anhörigas erfarenheter av 

arbetsterapeutiska insatser i vården av dementa personer i hemmet. Det finns även väldigt lite 

forskning kring arbetsterapeutiska insatser mot dementa och deras anhöriga, den forskning 

som finns handlar mycket om sjukdomens uppkomst och medicinska behandlingsmöjligheter. 

Därför är det betydelsefullt att anhöriga får komma till tals och berätta om sina erfarenheter. 

Det kan bli till hjälp för andra anhöriga och arbetsterapeuter. Syftet med denna studie var att 

beskriva anhörigas erfarenheter av arbetsterapeutiska insatser i vården av dementa personer i 

hemmet. 

 

Metod 
Design 

Med utgångspunkt från syftet har en kvalitativ studie med en semistrukturerad intervju 

genomförts (Kvale, 1997). Intervjun började med inledande öppna frågor och därefter ställdes 

följdfrågor (bilaga 1). Enligt Kvale är syftet med den kvalitativa forskningsintervjun att få en 

beskrivning av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening. 

 

Undersökningspersoner 

I denna studie har data insamlats genom intervjuer med elva anhöriga till dementa personer. 

Av dem är en make, sju makar och tre döttrar och de bor inom olika kommuner i Norrbotten. 

De dementa personerna var mellan 58 och 86 år och hade varit sjuka mellan ca två och tio år 

och var i behov av allt från tillsyn till total omvårdnad. Urvalet utgick ifrån kriterierna: 

 

1. Den sjuke är dement och den anhörige är den primära vårdgivaren  

2. Anhöriga har varit i kontakt med en arbetsterapeut och att någon form av arbetsterapeutisk 

insats har skett i hemmet  

3. Att den demente personen och den anhörige är bosatta i Norrbotten.  
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Procedur och datainsamling 

Först kontaktades distriktsarbetsterapeuter inom en kommun i Norrbotten via mail och telefon 

för att informera om studien och för att undersöka om de hade någon kontakt med anhöriga 

som vårdar dementa i hemmet. Efter positivt svar av tre arbetsterapeuter skickades 

informationsbrev (bilaga 2) om studien till dem. Med detta informationsbrev bifogades brev 

till tänkta intervjupersoner (bilaga 3a). Dessa brev innehöll information och förfrågan om 

deltagande i studien. Breven innehöll även en svarstalong (bilaga 3b) och ett frankerat 

svarskuvert. En vecka efteråt kontaktades arbetsterapeuterna per telefon för att höra hur 

möjligheten var att få tag på deltagare till studien. Av de tre arbetsterapeuterna hade en 

skickat ut två brev till anhöriga vilka svarade nej tack till förfrågan att delta i studien.  

 

Eftersom inga anhöriga hade tackade ja till studien utvidgades sökområdet och proceduren 

upprepades. Kontakt togs med ytterligare två kommuners distriktsarbetsterapeuter, vilket 

resulterade till fyra positiva och fyra negativa svar. Alla anhöriga som svarat positivt kom 

från samma kommun. För att få större underlag kontaktades kommunanställda 

arbetsterapeuter inom två kommuner som arbetade med arbetstekniska hjälpmedel gentemot 

ordinärt boende, dagverksamheter inom två kommuner, avlastningsenheter inom två 

kommuner, en demenssamordnare, en arbetsledare för anhörigvårdare samt en lokalavdelning 

till Demensförbundet. Detta resulterade i två positiva svar och tre negativa. I detta skede 

kontaktades författarna av en distriktsarbetsterapeut per telefon från en tidigare kontaktad 

kommun med tre namn på anhöriga som var positiva till att delta i studien. Senare tillkom två 

anhöriga som tackade ja och en som tackade nej från övriga tillfrågade. Totalt resulterade det 

i elva anhöriga som tackade ja och tio anhöriga som tackade nej.  

 

Adress och telefonuppgifter till arbetsterapeuter och övriga som förmedlat 

undersökningspersoner har hämtas från telefonkatalogen. Författarna till studien fick inte 

vetskap om vilka de tillfrågade personerna var förrän de meddelat sitt intresse att delta i 

studien. Efter positivt svar till medverkan i studien kontaktades de anhöriga via telefon för 

bokning av tid och plats för intervjun. Intervjuerna genomfördes av båda författarna 

tillsammans och spelades in på band. Vid intervjusituationerna turades författarna om att vara 

den aktiva intervjuaren respektive den passive medverkande. Vid intervjutillfället tillfrågades 

deltagarna om författarna fick återkomma vid behov av komplettering av intervjun, vilket 

accepterades. Nio av intervjuerna skedde via högtalartelefon och två genomfördes i hemmet. 
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De inspelade intervjuerna skrevs ned ordagrant och banden såväl som de nedskrivna 

intervjuerna kodades för att inte röja personuppgifter på deltagarna i studien.  

 

Analys av data 

Materialet har bearbetats utifrån Burnards (1991) riktlinjer för innehållsanalys. Metoden 

består av 14 steg, men i denna studie har 13 steg använts. Steg 11 valdes bort därför att 

anhöriga inte kontaktades ytterligare. Målet för innehållsanalysen är att systematiskt koda det 

huvudsakliga mönstret som finns i data och sammanföra dem till ett kategorisystem. Samtliga 

intervjutexter lästes flera gånger var för sig av författarna för att få ett helhetsperspektiv på 

datamaterialet. En ”öppen kodning” skedde det vill säga rubriker skrevs i marginalen för att 

beskriva alla aspekter utifrån syftet. Utifrån koderna formade författarna var för sig en 

temporär kategorilista. Författarna jämförde sedan kategorilistorna med varandra för att se om 

liknande eller samma kodning uppstått. Författarna konstaterade att en hög samstämmighet 

förelåg. Kategorilistan diskuterades och antalet temporära kategorier minskades ner genom att 

sammanföra exempelvis kategorierna ”Arbetsterapeuten informerar om sjukdomen”, 

”Arbetsterapeuten förmedlar till annan profession”, ”Arbetsterapeuten informerar vart de 

anhöriga kan vända sig för att söka hjälp” till kategorin ”Informatör och samordnare”. För att 

skapa ytterligare validitet analyserade handledaren fyra intervjutexter och utarbetade en egen 

kategorilista. Kategorilistorna jämfördes och överensstämmelsen var god. Intervjutexterna 

lästes igen och jämfördes med den färdiga kategorilistan för att se om ytterligare justeringar 

behövde göras. Analysarbetet resulterade i tre slutliga kategorier som redovisas i resultatet. 

 

Etiska aspekter 

Anhöriga som medverkade i studien informerades både skriftligt och muntligt om syftet, om 

hur undersökningen var upplagd i stort och att de deltog frivilligt. De informerades om att de 

hade rätt att avbryta när som helst utan att motivera orsaken och att de inte blir missgynnade i 

den framtida vården av den demente om de valde att avbryta. Materialet har behandlats 

konfidentiellt vilket innebär att privat data som kunde identifiera undersökningspersonerna 

inte har redovisats. De anhöriga har fått välja hur och när intervjun skulle ske, vilket 

minimerat problemet att inte kunna tala fritt om den dementa personen var närvarande. Annat 

som kunde ha uppstå var att de anhöriga kunde få skamkänslor om den demente betedde sig 

på ett annorlunda sätt vid intervjutillfället. För att minimera risken för detta talade författarna 

om både i brevet och vid intervjutillfället att båda författarna har erfarenhet av att arbeta med 

dementa. Om problem uppstått hade den passive av författarna vid intervjutillfället kunnat 
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ägna sig åt den demente, detta problem uppstod dock aldrig. De anhöriga som vårdar en 

dement person genomgår en sorgeprocess och studien kunde väcka känslor för den 

deltagande, men det kunde även innebära en lättnad att få prata med en utomstående person 

om sin situation. En annan konsekvens av studien kunde vara att den väckte frågor om 

arbetsterapeutiska insatser, vilket hände och författarna fick hänvisa dem till behandlande 

arbetsterapeut. 

 

Resultat  
Analysen av materialet beskriver anhörigas erfarenheter av arbetsterapeutiska insatser i 

vården av dementa i hemmet. Detta avspeglas i kategorierna ”Förskrivning av hjälpmedel och 

bedömningar”, ”Personligt stöd till anhöriga” samt ” Informatör och samordnare”. Dessa 

kategorier presenteras nedan och illustreras med valda citat. 

 

Förskrivning av hjälpmedel och bedömningar. 

Denna kategori handlar om anhörigas erfarenhet av arbetsterapeutiska insatser riktade mot 

den demente personen i form av bedömningar samt förskrivning av hjälpmedel som 

underlättar de dagliga aktiviteterna för den demente personen och anhöriga. 

 

Alla anhöriga hade vetskap om att arbetsterapeuten var den som förskrev hjälpmedel. 

Anhöriga kontaktade arbetsterapeuten när de dementa personerna började få problem med att 

exempelvis förflytta sig; i första hand utomhus och längre sträckor. Arbetsterapeuterna 

förskrev rollatorer, men några anhöriga hade erfarenhet av att den dementa inte alltid ville 

använda den. Orsaken beskrevs som att den demente klagade på ont i ryggen eller att de inte 

ville använda den på grund av stolthet. En anhörig sade: 

”Ja, jag har tagit med mig rollatorn innan snön kom, jag tog den för att 
lura honom att försöka använda den. Det har hänt att han nästan stupat 
över tröskeln när han kommer hem, när han inte har använt rollatorn, han 
var då så trött i benen” 

Ett flertal anhöriga hade erfarenhet av andra hjälpmedel beroende på hur mycket sjukdomen 

hade fortskridit för den demente personen. En erfarenhet många anhöriga beskrev var att 

arbetsterapeuten förskrev toastolsförhöjningar och duschstolar för att underlätta för den 

demente och den anhörige vid personlig vård. De anhöriga berättade att de hjälpmedel som 

blivit förskrivna inte alltid användes regelbundet. Allteftersom den demente personen 
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förlorade funktioner hade de anhöriga erfarenhet av att fler hjälpmedel förskrevs utav 

arbetsterapeuten. Det kunde vara olika former av uppresningsstöd från sängen och mobila 

hjälpmedel när den demente slutat att gå. En del anhörigas första kontakt med en 

arbetsterapeut var då den demente personen var i behov av en spistimer i hemmet för dennes 

säkerhet. Arbetsterapeuten skrev ett bostadsanpassningsintyg för att den anhörige skulle 

kunna söka bostadsanpassningsbidrag för åtgärden. Flera anhöriga hade erfarenhet av andra 

typer av bostadsanpassningar som arbetsterapeuten gett förslag på; exempelvis 

tröskelborttagning, ramper, iordningställande av duschplats, för att underlättade det dagliga 

livet. Av de anhöriga som intervjuats var det endast en som hade motsatt sig arbetsterapeutens 

förslag till bostadsanpassning. Det visade sig att ett fåtal anhöriga upplevde att den demente 

fortfarande var fysiskt aktiv och rörlig men att de var medvetna om att det kunde bli aktuellt 

med hjälpmedel allt eftersom sjukdomen fortskred.  

 

Gällande arbetsterapeutiska bedömningar var det endast ett fåtal anhöriga som hade upplevt 

detta. Av dessa anhöriga bodde några i samma kommun och de hade erfarenhet av att 

arbetsterapeuten varje halvår under några års tid kommit hem till bostaden och utfört 

intervjuer och testat den demente. De anhöriga beskrev att arbetsterapeuten först intervjuade 

den demente personen och därefter fick den demente rita cirklar, kvadrater och klockan. 

Arbetsterapeuten jämförde resultaten med föregående test och bedömde om sjukdomen hade 

förändrats från föregående gång. En anhörig beskrev sin upplevelse att det var bra att dessa 

tester gjordes, vilket kan illustreras med följande citat  

”det var ju bra att han fick, så man fick se hurdant det var, i början var det 
ju bättre men det har ju avtagit undan för undan”. 

Övrig anhöriga som hade erfarenhet av bedömningar kom från en annan kommun och deras 

erfarenhet var att vid ansökan om dagverksamhet hade en arbetsterapeut utfört en kognitiv 

bedömning på den demente personen i hemmet. En av dessa anhöriga undrade varför inte 

arbetsterapeuten utfört bedömningar tidigare. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att nästan alla anhöriga hade erfarenhet av hjälpmedel men att 

det i de flesta fall kommer in senare i sjukdomsbilden. En dement kan klara sig utan 

hjälpmedel under en lång period. Allteftersom funktioner försvinner för den demente 

förskrivs hjälpmedel som kompensation för funktionsbortfallet. Vad som kom fram i 

intervjuerna var att många anhöriga hade vetskap om att möjligheten fanns att ringa till en 
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arbetsterapeut om det uppstod ett behov av hjälpmedel. Anhöriga som varit med om att 

arbetsterapeuten utfört bedömningar i hemmet tyckte att de fick en bekräftelse på vad de 

själva upplevde att den demente hade blivit sämre i sin sjukdom.  

 

Personliga stöd till anhöriga 

Denna kategori handlar om arbetsterapeutiska insatser riktat mot den anhörige genom att 

stötta dem i vården av den demente personen och ge muntlig och praktisk handledning.  

 

Av alla anhöriga var det ett fåtal som hade erfarenhet av att arbetsterapeuten fungerade som 

ett personligt stöd och dessa anhöriga kom från samma kommun. Vid de återkommande 

hembesöken för bedömning pratade arbetsterapeuten med de anhöriga om hur de mådde 

fysiskt och psykiskt. En av dessa anhöriga hade även telefonkontakt med arbetsterapeuten 

varje månad. Ovanstående anhöriga hade ett stort förtroende för arbetsterapeuten och kände 

att de kunde ringa dem om vilka problem som helst. En kvinna beskrev det som: 

”Men annars så är det terapeuten, jag har en väldigt trevlig terapeut som 
jag känner förtroende för och kan ringa. Hon är så vänlig och snäll och alla 
delar och hon tar itu med de jag frågar om. Det känns nästan som en dotter, 
jag kan alltid prata med henne” 

Personligt stöd för de anhöriga kunde även innebära handledning av arbetsterapeuten i form 

av att främja den dementes aktivitetsutförande. Endast en anhörig hade denna erfarenhet. Vid 

hembesök pratade den anhörige och arbetsterapeuten om problem som uppstått i 

aktivitetsutföranden, arbetsterapeuten gav sen förslag på hur aktiviteter kunde förändras för 

att möjliggöra för den demente att utföra dem. Arbetsterapeuten gav råd till den anhörige att 

aktivera den demente personen mer under dagen för att minska oro genom att låta den 

demente vara med vid enkla göromål i hemmet. Detta resulterade även i att den anhörige 

införskaffade en dator som den demente nu kunde sitta långa stunder vid och lägga patiens, 

samt att det möjliggjordes för den demente att kunna medverka i en organiserad fysisk 

aktivitet med hjälp av stödpersoner.  

 

Ett antal anhöriga tyckte sig inte ha behov arbetsterapeutiska insatser för att främja 

aktivitetsutförandet eftersom den demente fortfarande klarade av de flesta av sina dagliga 

aktiviteter även om de fick hjälp i vissa situationer exempelvis vid dusch. Några anhöriga 

tyckte att det var enklare att utföra aktiviteter själva eftersom det gick fortare och de slapp 

tjata. Enligt anhöriga var flertalet av de dementa personerna passiva och deltog inte i dagliga 
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aktiviteter. Handledning kunde även innebära att arbetsterapeuten undervisade i bra 

arbetsställningar samt förflyttningsteknik för den anhörige. En anhörig hade den erfarenheten 

då den demente personen försämrats mycket i sin sjukdom och tappat många av sina 

funktioner. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att ett fåtal av de anhöriga hade erfarenhet av att 

arbetsterapeuten fungerade som ett psykologiskt och praktiskt stöd och dessa var nöjda med 

de arbetsterapeutiska insatserna. Studien visade att behovet av arbetsterapeutiska insatser var 

beroende på i vilket stadium den demente personen befann sig i sin sjukdom. Utöver 

hjälpmedel hade flera anhöriga inte kunskap om vad en arbetsterapeut kunde hjälpa dem med. 

Detta resulterade i att de inte tog kontakt med en arbetsterapeut när problem uppstod i 

aktivitetsutförande för den demente personen. 

 

Informatör och samordnare. 

Denna kategori handlar om att arbetsterapeuten utöver arbetsterapeutiska insatser kunde 

fungera som en rådgivare och informatör till de anhöriga angående sjukdomen, stödinsatser 

som exempelvis avlastning och hemtjänst samt att arbetsterapeuten kunde fungera som en 

koordinator i samspelet mellan olika professioner.  

 

Erfarenheten hos några anhöriga var att arbetsterapeuten frågade om exempelvis behov av 

hemtjänst eller avlastning hade uppstått i vården av den demente personen eller om insatserna 

behövde utökas. De som inga insatser hade sen tidigare fick råd och information av 

arbetsterapeuten om vilka möjligheter som fanns att söka hjälp samt till vilken instans de 

kunde vända sig. En anhörig som själv var gammal och glömsk efterlyste en förteckning över 

de personer de kunde kontakta. Av de anhöriga som fått information om vart de kunde vända 

sig för att söka avlastning var det en som efterlyste information om hur det såg ut och vilka 

aktiviteter som förekom på avlastningsenheterna. Den anhörige beskrev det som: 

”Vad jag egentligen skulle vilja veta är hur det ser ut på de olika 
avlastningsstationerna, jag skulle vilja ha en ciceron så att jag själv kan se 
hur det ser ut och hur dom arbetar på dom ställena, det är man ju så väldigt 
osäker om hur det går till där”. 

”Det är sådana där saker jag skulle vilja få gå runt och titta på dom olika 
ställena där dom håller på med sådana där aktiviteter just för demenser 
innan jag sätter honom dit där jag tror att han skulle passa, jag vill inte 
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bara slänga dit honom en dag och lämna honom, utan jag vill se vad dom 
gör där och hur lokalerna är”  

De anhöriga som inte fått information av arbetsterapeuten om vart de kunde vända sig för att 

söka hjälp, hade på egen hand införskaffat den information de ansåg sig vara i behov av. 

Beträffande information angående demenssjukdomar var det ett fåtal som fått informationen 

via arbetsterapeuten. De övriga hade informerats av läkaren eller via anhöriggrupper där olika 

professioner informerat. Många anhöriga sökte information om sjukdomen via litteratur bl.a. 

Demensförbundets bok och via Internet. 

Ett antal anhöriga påpekade att de saknade någon form av samarbete mellan läkaren och 

arbetsterapeuten, de menade att efter en demensutredning stannade resultatet hos läkaren. De 

anhöriga efterfrågade en remiss till arbetsterapeuten för att denne skulle få vetskap om att 

personen har fått diagnosen demens och att insatser då kunde komma igång i ett tidigare 

skede. De anhöriga menade att detta skulle underlätta för dem i vården av den demente 

personen. 

 

Ett fåtal anhöriga hade erfarenhet av att arbetsterapeuten hade ett samarbete med läkaren. När 

anhöriga varit i kontakt med arbetsterapeuten rapporterade denne vidare till läkaren om den 

anhörige exempelvis ansåg att den demente var i behov av en medicinjustering. En annan 

erfarenhet dessa anhöriga hade var att de kunde ringa till arbetsterapeuten för att få 

exempelvis hjälpmedel som var utanför arbetsterapeutens förskrivningsområde. En anhörig 

beskrev hur hon gick tillväga då ett problem uppstod i hemmet: 

”Då ringde jag terapeuten och han ringde distriktsköterskan och sen kom 
det såna där lakan på en gång”  

Dessa anhöriga tyckte det var bra att ha arbetsterapeuten som kontaktperson för att denne hade 

god kunskap om den demente personen och den anhörige. Detta gjorde att den anhörige slapp 

ha kontakt med olika professioner och vara tvungna att berätta om deras situation varje gång 

de skulle ha något uträttat. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det varierade mellan de anhörigas erfarenhet av insatser 

från arbetsterapeuten rörande information om avlastning och demens sjukdomen. Ett fåtal 

anhöriga hade erfarenhet av att arbetsterapeuter fungerade som den person de kunde ringa till 
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för att slippa ha kontakt med flera olika professioner och detta upplevdes som positivt, de 

övriga anhöriga hade inte denna erfarenhet. 

 

Diskussion 
Syftet med denna studie var att med ett inifrån perspektiv beskriva anhörigas erfarenheter av 

arbetsterapeutiska insatser i vården av dementa i hemmet. Resultatet visar på skillnader 

mellan de arbetsterapeutiska insatserna, både i omfattning och i form. Insatserna skiljer sig 

mellan kommuner och beroende på i vilket stadium av sjukdomen den demente personen 

befann sig i. 

 

Stödinsatser som riktar sig till demenssjuka i ordinärt boende är mycket olika utvecklade i 

kommunerna (Ds 2003-47) och liknande resultat framkom av studien. Demensarbetsgruppen 

(Ibid.) framhåller att i en del kommuner finns en medveten planering och strategi för hur 

kommunen skall bemöta och ge individuellt anpassad omsorg. Men i många kommuner är 

kunskapen otillräcklig både om de demenssjukas och anhörigas behov, samt vilka 

verksamheter och resurser som finns. Det viktigaste är en medveten planering och strategi för 

hur demenssjuka och deras anhöriga skall bemötas och stödjas under hela 

sjukdomsutvecklingen anser Demensarbetsgruppen, detta stöds även i litteraturgenomgången 

(Corcoran & Gitlin, 1992; Toth-Cohen, 2000; Josephsson et al., 2000; Maddox & Burns, 

1997; Ziff & Schaffner, 2000). Resultatet i denna studie visade att det bara var i en kommun 

som arbetsterapeuterna hade en medveten planering och strategi i arbetet med dementa och de 

hade ett bra samarbete med de dementa personerna och deras anhöriga. Kan det vara så att 

arbetsterapeuterna i denna kommun följde prioriteringsordningen (SOU 2001:8) vars riktlinjer 

har en etisk plattform och fyra breda prioriteringsgrupper. Personer med demenssjukdomar 

har en kronisk sjukdom (Ds 2003-47) som förkortar livet, ger en nedsatt autonomi och ger ett 

beroende av andra. Detta gör att demenssjukdomar uppfyller de kriterier som nämns i 

prioriteringsgrupp ett. En fråga som kan ställas är, varför arbetar inte alla arbetsterapeuter 

efter prioriteringsordningen eller enligt forskningen? Förklaringen till detta kan vara 

okunskap, att ingen medveten planering finns eller ointresse eftersom det i denna studie bara 

verkade vara en kommun där en medveten planering fanns. 

 

Resultatet i denna studie visade att det bara var en anhörig som hade erfarenhet av att 

arbetsterapeuten arbetade utifrån ett aktivitetsperspektiv för den demente personen. Aktivitet 
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kan fördröja dysfunktion, genom aktivitet förebyggs funktionsnedsättningar och 

aktivitetsförmågan vidmakthålls. Arbetsterapins mål är att främja individens möjlighet att 

leva ett värdefullt liv. De arbetsterapeutiska åtgärderna skall vara klientcentrerade, individ- 

och/eller miljöinriktade och avse aktiviteter i individens dagliga liv (FSA, 1998). Även 

Kielhofner (2004) framhåller aktivitetens betydelse för ett meningsfullt liv. Frågan som kan 

ställas är varför arbetar inte alla arbetsterapeuter efter arbetsterapins mål och teorier? 

Resultatet visade att många anhöriga hade kämpat själva för att få den demente personen att 

utföra aktiviteter och flera gav upp och utförde aktiviteterna själva vilket innebar att många av 

de dementa blev passiva och de anhörigas börda blev större. Studien visar på angelägenheten 

att arbetsterapeuterna behöver komma in i ett tidigt skede för att undervisa anhöriga, detta 

stöds av Evans (1998) som anser att arbetsterapeuten måste rikta insatserna både mot klienten 

och den anhörige. Undervisningen kan bestå i att lära ut strategier som möjliggör för den 

demente att kunna bevara sin aktivitetsförmåga och för att underlätta för anhöriga. Varför 

arbetsterapeuten inte kommer in tidigare i vården av en dement person i hemmet kan 

diskuteras. I stort sett verkar ingen uppsökande verksamhet förekomma och flertalet anhöriga 

har inte kunskap om vad en arbetsterapeut kan hjälpa dem med förutom hjälpmedel. En 

anledning kan vara dålig marknadsföring från arbetsterapeuterna eller dålig information från 

vårdcentraler och sjukhus. Det framkommer i Ds 2003-47 att en majoritet av anhöriga som 

vårdar en dement i hemmet inte själva fått information om att de i sin tur kan få hjälp. 

 

Arbetsterapeuterna har under de senaste årtionden arbetat efter ett bottom-up perspektiv vilket 

innebar att behandlingar har fokuserat på funktionsbortfall. Dagens synsätt på 

arbetsterapeutiska insatser bör vara enligt ett top-down perspektiv. Insatser skall utgå från 

uppgifter och roller som individen värderar. Fokus på top-down perspektivet ligger i 

möjligheten att anpassa aktiviteterna och miljön för aktivitetsutförandet istället för att se på 

funktionsbortfallet (Neistadt & Bledsell Crepeau, 1998). Vad som framkom i denna studie var 

att arbetsterapeuter bedömde den kognitiva förmågan men att det stannade vid denna 

bedömning och inga insatser gjordes för att undersöka vilka konsekvenser den nedsatta 

kognitiva förmågan hade på aktivitetsutförandet för den demente personen och deras 

anhöriga. Det finns ett antal arbetsterapeutiska instrument som bedömer aktivitetsförmågan 

inom dagliga aktiviteter men enligt Ds 2003-47 är det bara 17 landsting som använder ADL 

instrument vid utredning av dementa personer men inte heller där inom alla 

sjukvårdsområden. Det positiva med de kognitiva bedömningarna i studien var att de 

genomfördes i hemmet som var en välkänd och invand miljö för den demente personen. Det 
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styrks av Kielhofner (2002) att miljön har en stor inverkan på aktivitetsutförandet. En dement 

person som byter miljö kanske inte fungerar som de gör i hemmet, de känner inte igen sig och 

kan bli förvirrade. Vid bedömning i en främmande miljö kan resultatet bli felaktigt. 

 

Det framkom i studien att i de fall som arbetsterapeuten fungerade som en kontaktperson för 

de anhöriga, upplevdes det som positivt. De anhöriga menade att det underlättade att ha en 

kontaktperson som kan svara på frågor och sköta förmedlingen till andra professioner för att 

minska antalet inblandade runt dem. Tidigare forskning av Andersson, Karlsson och 

Brännström (2001) styrker att de anhöriga är i behov av en kontaktperson redan när personen 

med demenssjukdom har fått sin diagnos. De anhöriga ansåg sig behöva hjälp i ett tidigt skede 

och de uttryckte önskemål om att bli kontaktade direkt efter demensdiagnosen så att de redan 

i detta skede hade någon att vända sig till. De anhöriga ansåg att kontaktpersonen skall vara 

någon som jobbar inom vården och känner till sjukdomen och kan ge svar på frågor. 

Kontaktpersonen skall även fungera som ett moraliskt stöd för den anhörige och informera 

om hjälp som avlastning och dagverksamhet anser Andersson et al. (2001). Med anledning av 

detta ställs frågan, vilken profession är mest lämpad som kontaktperson? Eftersom den 

demente personens dilemma är utförande av aktivitet talar detta indirekt för att en 

arbetsterapeut kan vara lämplig, men inom vården finns många professioner och kanske 

någon annan är mer lämpad. 

 

Resultaten i denna studie visar att det finns brister i det arbetsterapeutiska arbetet med 

dementa och bristerna skiftar mellan de olika kommunerna. Vad som är viktigt att framföra är 

att arbetsterapeuter har mycket att erbjuda dementa personer och deras anhöriga, men att i 

dagsläget finns det inte några fastslagna riktlinjer för arbetsterapeuter att följa. Arbetsterapi 

kan hjälpa personer med demenssjukdomar att återfå eller bibehålla meningsfulla färdigheter 

anser Rogers (1986). The American Occupational Therapy Association - AOTA (1994) har 

utarbetat ett program om insatser mot dementa personer och deras anhöriga. Josephsson et al. 

(1995) menar att det finns få arbetsterapiprogram dokumenterade för demenser och studien 

stödjer således Josephsson et al. och talar indirekt för att ett svenskt arbetsterapiprogram för 

svenska förhållanden snarast behöver utarbetas. Ett program kan vara ett stöd för 

arbetsterapeuter i de olika kommunerna att komma igång med insatser mot dementa personer 

och deras anhöriga.  
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Studien kan vara intressant att läsa för arbetsterapeuter, anhöriga och politiker. Den visar på 

att det finns mycket en arbetsterapeut kan göra men också på att det finns brister. Dementa är 

en ständigt växande grupp, anhöriga blir utarbetade och måste få hjälp i vården av dementa 

för att orka eftersom samhällets resurser hela tiden krymper. Fortsatt forskning är nödvändigt 

inom demensvården för att hjälpa de dementa personerna och deras anhöriga till ett drägligare 

liv. För att få till stånd ett bra arbetsterapiprogram riktat mot dementa och deras anhöriga vore 

det intressant att undersöka arbetsterapeutiska insatser som mätbart har fördröjt dysfunktion 

hos dementa personer och underlättat vården för anhöriga. 

 

Metoddiskussion 
För att undersöka de anhörigas erfarenheter av arbetsterapeutiska insatser i vården av dementa 

personer i hemmet valdes en kvalitativ intervjustudie enligt Kvale (1997) och en intervjuguide 

med öppna frågor framarbetades. Denna metod gav möjlighet att förändra frågornas form och 

ordningsföljd då det behövdes för att svara mot syftet samt möjliggjorde för de anhöriga att 

öppet berätta om sina erfarenheter. En öppen intervju är en lämplig datainsamlingsmetod 

(Kvale, 1997) att använda för att ge intervjupersonerna möjlighet att återge sina erfarenheter 

ur sina egna perspektiv. Då de anhöriga inte styrdes av bestämda intervjufrågor kan 

validiteten sägas vara god. Validitet hänför sig till den utsträckning en metod undersöker vad 

den är avsedd att undersöka (Kvale, 1997)  

 

En begränsning i intervjuförfarandet kan ha varit att författarna inte hade så stor vana att 

intervjua, vilket kan ha medfört att vissa aspekter i de anhörigas berättelser inte följdes fullt 

ut. En annan aspekt som kan ha påverkat resultatet var att författarna bara intervjuade de 

anhöriga vid ett tillfälle. Dessa aspekter begränsades genom att båda författarna var med vid 

intervjuerna och kunde diskutera med varandra om intervjuerna uppfattats lika. 

 

Kvale (1997) framför betydelsen av känslighet för och kunskap om ämnet för studien. Det har 

betydelse att forskarna har kunskaper i det ämne som ska undersökas för att kunna tränga 

djupare in i frågan och få en nyanserad beskrivning av ämnet. Känsligheten bildar motsats 

mot den förespråkade förutsättningslösheten och innebär att intervjuaren ska använda sin 

kunskap men inta en medveten kritisk ställning mot sina egna antaganden och hypoteser. 

Författarna till studien har erfarenhet som undersköterskor och studerande inom arbetsterapi 
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av att arbeta med dementa personer och har utnyttjat kunskapen vid intervjuerna för att fånga 

det efterforskade temats alla nyanser och dimensioner.  

 

De anhöriga som intervjuades fick välja var och när intervjuerna skulle ske. Alla utom två 

valde att intervjuas via högtalartelefon vid för dem ett lugnt tillfälle. Vid intervjuer i hemmet 

märktes att de anhöriga inte kunde tala fritt när den demente var närvarande. Författarna 

upplevde att det gick lättare att prata med de anhöriga över telefonen, nackdelen var att inte se 

de anhöriga för att kunna registrera eller tolka deras kroppsspråk. Fördelen för de anhöriga 

kan ha varit att inte behöva sitta ansikte mot ansikte vid intervjutillfället då det är ett mycket 

känsloladdat ämne.  

 

Innehållsanalysen genomfördes utifrån Burnads (1991) riktlinjer. Författarna analyserade och 

kodade materialet var för sig och om något var oklart kunde författarna återgå till det 

inspelade materialet, detta bör ha stärkt validiteten. Ytterligare validitet bör ha uppnåtts då 

handledaren läste, kodade och upprättade en egen kategorilista. Författarna diskuterade och 

jämförde kategorilistorna med handledaren och en hög samstämmighet förelåg. 

 

En sak att notera i denna studie var svårigheten att få tag på undersökningspersoner och sedan 

att förmå dem att ställa upp i studien. Vid kontakt med distriktsarbetsterapeuter fick 

författarna ibland svaret att ”vi har inga” eller ”vi skriver bara om spistimers” eller ”det var 

inte intressant”. Orsaker till att anhöriga inte ville eller kunde delta i studien var enligt 

arbetsterapeuter att det känslomässigt var för jobbigt, några anhöriga började gråta vid 

förfrågan om deltagande. En andra orsak var enligt en anhörig som velat vara med, att det 

uppstått en konflikt mellan makarna. Den demente var rädd att klassas som dum. Det kanske 

hade varit lättare att få anhöriga att delta i studien om kriterierna för undersökningspersonerna 

hade ändrats till att även inkludera anhöriga som överlämnat vården av den demente till 

institution eller att den avlidit. Om kriterium ett som inledningsvis var Alzheimer, varit 

demens från början hade det kanske varit lättare att få tag på undersökningspersoner. 

 

Syftet med studien var inte bara det vetenskapliga värdet utan också att få en insikt i vilka 

insatser arbetsterapeuterna ger idag. Resultatet är inte generaliserbart på grund av att 

undersökningsgruppen är liten. En förhoppning är att resultatet skall leda till fortsatt forskning 

kring arbetsterapeutiska insatser mot dementa personer och deras anhöriga, som i sin tur kan 
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leda till att ett arbetsterapeutiskt behandlingsprogram upprättas. En önskan är att studien 

väcker en debatt för att förbättra situationen för de dementa personerna och deras anhöriga. 
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Tillkännagivande 
Vi vill tacka alla anhöriga som ställt upp och gjort studien genomförbar. Vi vill även rikta ett 

stort tack till alla arbetsterapeuter och andra yrkeskategorier som hjälpt oss att komma i 

kontakt med de anhöriga. Ett stort tack till vår handledare Ulrica Lundström för välbehövd 

hjälp, uppmuntran och trevliga diskussioner som har lett oss till slutförandet av 

examensarbetet. Ett stort tack riktas även till Ann-Mari McMillen för hjälp i examensarbetets 

början. 
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Bilaga 1  

Inledningsfrågor samt följdfrågor till intervjun 

 

Kan du berätta om vilken sorts stöd du fått för att vårda den sjuke i hemmet? (Denna 

fråga är en inledning för att få igång samtalet) 

 

Kan du berätta om vilka arbetsterapeutiska insatser du har varit med om i vården av 

den sjuke? 

– Kan du berätta om när/var du träffade en arbetsterapeut? 

– Kan du ge exempel? Vad handlade det om? 

– Är det länge sen eller nyligen ni fått insatserna? 

– Har ni haft flera kontakter eller håller ni kontakt ännu. Sker insatserna 

kontinuerligt? 

 

 

Kan du berätta om vilka erfarenheter du har av de arbetsterapeutiska insatserna? 

 

– Vilken upplevelse hade du av de arbetsterapeutiska insatserna? 

– Har insatserna inneburit någon förändring för er i vården av den sjuke? 

 

Andra frågor kan uppkomma under intervjuns gång som kan ge svar på vårt syfte! 

 



 

Bilaga 2 

Förfrågan om förmedling av undersökningspersoner till vår studie 

 
Vi är två arbetsterapeutstuderande vid Institutionen för Hälsovetenskap i Boden. I vår 
utbildning ingår det att skriva ett examensarbete som omfattar 10 poäng. Vårt syfte är att ta 
reda på vilka erfarenheter anhöriga har av arbetsterapeutiska insatser i vården av dementa i 
hemmet. Intervjufrågorna utgår från de arbetsterapeutiska insatser som skett i hemmet mot 
den sjuke och vilka erfarenheter de anhöriga har av detta. För att få svar på vår fråga kommer 
personliga intervjuer att göras vid besök eller per högtalartelefon, med sex till åtta anhöriga 
och intervjuerna beräknas ta ca 45 minuter till en timme. 
 
Vi vänder oss till er; då vi tror att ni har kontakt med anhöriga som vårdar en person med 
demens i hemmet. Vår förfrågan är om ni har möjlighet att förmedla kontakt med anhöriga 
som uppfyller våra kriterier.  
 
Urvalskriterier är att: 
1. Den sjuke är dement och att den anhörige är den primära vårdgivaren.  
2. Anhöriga har varit i kontakt med en arbetsterapeut och någon form av arbetsterapeutiska 

insatser har skett i hemmet  
3. Den sjuke och den anhörige bor inom Norrbotten.  
 
Cirka en vecka efter att vi skickat detta brev till er kommer vi att kontakta er per telefon och 
höra hur möjligheterna ser ut att få tag på deltagare till vår studie. Vi vore tacksamma om ni 
kunde skicka de färdigfrankerade breven med svarstalong som bifogats till detta brev till de 
anhöriga ni eventuellt har inom ert distrikt som skulle kunna vara aktuella som 
intervjupersoner i vår studie. 
 
 
 
Vid eventuella frågor kan du kontakta någon av oss  
 
Ulla Lampa Hermansson Hem: 0920-266 242  Mobil: 070-362 91 64  E.post: ulla.h@ktv.nu 
Birgitta Palo                  Hem: 0920-228 437  Mobil: 073-055 61 33  E-post: b.palo@brevet.se 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
 
_____________________                                                    __________________ 
Ulla Lampa Hermansson                                                       Birgitta Palo 
 
 
 
Handledare: Ulrica Lundström, lärare vid arbetsterapeutprogrammet Institutionen för 
Hälsovetenskap i Boden, Luleå Tekniska Universitet.  

 



 

Bilaga 3a 
 
Förfrågan om medverkan i en studie 
 
Idag vårdas allt fler dementa av anhöriga i hemmet och ett flertal arbetsterapeutiska studier 
visar att de anhöriga är i stort behov av stöd. Syftet med studien är att undersöka vilka 
erfarenheter anhöriga har av arbetsterapeutiska insatser i vården av dementa i hemmet. De 
frågor intervjun utgår ifrån berör de arbetsterapeutiska insatser som skett i hemmet mot den 
sjuke och vilka erfarenheter Du som anhörig har av dessa insatser. 
 
Vi som genomför studien är två arbetsterapeutstuderande vid Institutionen för Hälsovetenskap 
i Boden. Studien kommer att utgöra vårt examensarbete och det färdiga arbetet kommer att 
finnas tillgängligt from höstterminen –04 på institutionens hemsida www.hv.luth.se under 
länken examensarbete. 
 
Vår förfrågan till Dig är nu om Du vill deltaga i en intervju. Den kommer att ta ca 45 minuter 
till en timme och spelas in på band. Om det finns möjlighet kommer intervjun att ske i Ditt 
hem men om det skulle passa Dig bättre kan annan plats ses ut eller så kan intervjun ske via 
telefon. Vi har båda arbetat med dementa inom vårt tidigare yrke som undersköterskor och är 
medvetna om att det ibland kan vara svårt att få prata ostört.  
 
Ditt deltagande är frivilligt och Du kan avbryta när Du vill utan någon anledning. Du kommer 
inte att bli missgynnad i den framtida vården av Din demente anhöriga om Du skulle välja att 
avbryta. I studiematerialet och vid redovisningen är Du och den Du vårdar garanterade 
konfidentialitet dvs all  privat data som kan identifiera er är borttagna.  
 
Vi är tacksamma om Du returnerar ifylld svarstalong så snart som möjligt i de bifogade 
svarskuvertet som är frankerat. Om Du är intresserad av att delta kommer vi att kontakta Dig 
via telefon för bokning av tid och plats för intervjun enligt Ditt önskemål. 
 
Vid eventuella frågor kan Du kontakta någon av oss 
 
 
Ulla Lampa Hermansson Hem: 0920-266 242 eller Mobil: 070-362 91 64 
Birgitta Palo                     Hem: 0920-228 437 eller Mobil: 073-055 61 33 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
_____________________                                                    __________________ 
Ulla Lampa Hermansson                                                       Birgitta Palo 
 
 
 
Handledare: Ulrica Lundström, lärare på arbetsterapeutprogrammet vid Institutionen för  
Hälsovetenskap i Boden, Luleå Tekniska Universitet.  

 



 

Bilaga 3b 
 
 

 

SVARSTALONG 
 
 
 

Ja, Jag vill delta i studien 
 
Namn: 
 
Adress: 
 
 
Telefon: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om du inte vill delta i studien är vi ändå tacksamma om ni returnerar svarstalongen i det 
frankerade kuvertet. Ni behöver då inte uppge några personuppgifter. 
 
 
 Nej, Jag vill inte delta i studien  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adress till student:  
 
Birgitta Palo 
Stationsgatan 20B 
972 38 Luleå 

 


