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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att genom en litteraturöversikt kartlägga 
och beskriva arbetsterapeutiska åtgärder som främjar delaktighet i 
dagliga aktiviteter hos personer med demenssjukdom som bor i 
hemmet. Datainsamling har skett genom att systematiskt välja ut och 
kvalitetsgranska publicerade vetenskapliga artiklar genom 
datorbaserade och manuella sökningar. De åtta artiklar som 
inkluderades i denna studie har analyserats genom kvalitativ 
innehållsanalys. Vid analys av data nyttjades även OTIPM med 
beskrivningar av arbetsterapeutiska modeller för åtgärder som raster. 
Analysen av de vetenskapliga artiklarna resulterade i ett huvudtema 
och tre underteman som beskriver arbetsterapeutiska åtgärder som 
främjar delaktighet i dagliga aktiviteter hos personer med 
demenssjukdom som bor i hemmet. Huvudtema är ”Anpassa aktivitet 
genom kompensatoriska åtgärder” och underteman är ”Modifiering av 
den fysiska och sociala miljön”, ” Anpassad utrustning och tekniska 
hjälpmedel” samt ”Anpassade/alternativa metoder av 
aktivitetsutförande”. Övervägande del av de arbetsterapeutiska 
åtgärderna som resultatet beskriver återfinns inom att modifiera 
miljön, framför allt i den sociala miljön, desto mindre inom de andra 
två åtgärdsområdena. Anhöriga återfinns som viktiga nyckelpersoner 
vid arbetsterapeutiska åtgärder. Studiens resultat påvisar att de 
kompensatoriska åtgärderna medför många positiva effekter för 
personer med demenssjukdom och dennes möjligheter till delaktighet i 
dagliga aktiviteter.  
 
Sökord: arbetsterapeutiska åtgärder, delaktighet i dagliga aktiviteter, 
personer med demenssjukdom, anhöriga. 
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Abstract 
The purpose of this study was to map and describe occupational 
therapy interventions that promote participation in daily activities 
among persons with dementia living at home. The study was 
accomplished through a literature review. Data were collected by 
systematically selection and quality inspection of published scientific 
articles through computer based and manually search techniques. The 
eight articles included in this study were analysed through a qualitative 
content analysis. The analysis continued with an interpretation built on 
OTIPM’s descriptions of occupational therapy intervention models. 
The analysis of the scientific articles resulted in one main theme and 
three sub-themes. The main theme is “Adapt activity through 
compensatory interventions” and the sub-themes are “Modification of 
the physical and social environment”, “ Adapted equipment and 
technical aids” and “Adapted/alternative methods for occupational 
performance”. A predominate part of the result include to modify the 
environment, above all in the social environment, less in the other two 
intervention areas. Relatives are seen as important key persons in 
occupational therapy interventions. The result of this study shows that 
compensatory interventions bring many positive effects for the persons 
with dementia and its possibilities to participate in daily activities.  
 
Keywords:  occupational therapy interventions, participation in daily 
activities, people with dementia, relatives 
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Enligt uppgifter från Statistiska centralbyrån (2007) ökar andelen äldre i den svenska 

befolkningen. Stigande ålder är en betydande riskfaktor för att utveckla en demenssjukdom 

och till följd av en ökad andel äldre i befolkningen förväntas det därigenom även ske en 

ökning av antal personer med demenssjukdom. I dagsläget finns omkring 140 000 personer i 

Sverige som har någon form av demenssjukdom. Alzheimers sjukdom är den vanligaste 

formen, följt av vaskulär demens (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2006). 

I Sverige råder en kvarboendepolitik, det vill säga att äldre personer ska kunna bo kvar 

hemma i längsta möjliga mån. Detta har medfört att antalet platser inom särskilt boende 

minskat med efterföljande konsekvenser att anhöriga tvingas ta ett större ansvar samt att vård 

och omsorg i hemmet ökar (Socialstyrelsen, 2006). Den totala kostnaden för demensvården är 

omfattande och uppgår mot 40 miljarder kronor per år, en kostnad som förväntas öka. 

Omkring hälften av alla personer med demenssjukdom bor dessutom kvar hemma och vårdas 

av anhörig som exempelvis barn, maka eller make. Detta innebär att ”dolda” kostnader till 

följd av anhörigas arbete tillkommer (SBU, 2006). En demenssjukdom inverkar på det dagliga 

livet hos såväl personen med demenssjukdom som dennes anhöriga (Armanius Björlin et al., 

2004; Maddox & Burns, 1997; Persson & Zingmark, 2006; SBU, 2006). En arbetsterapeut 

arbetar med aktivitetsproblem i vardagen och är därmed en profession som har en central roll i 

demensvården (AOTA, 1994; Maddox & Burns, 1997). Utifrån sjukdomens inverkan på det 

dagliga livet, arbetsterapeutens roll och den rådande kvarboendepolitiken menar författarna att 

det är betydelsefullt att kartlägga och beskriva rådande kunskapsläge om effektiva 

arbetsterapeutiska åtgärder för personer med demenssjukdom som bor i hemmet. 

 

Bakgrund  

Om demenssjukdomar och dess inverkan på aktiviteter i dagliga livet 

En demenssjukdom (lat. de mens = utan själ) innebär en förvärvad övergripande störning av 

hjärnans intellektuella funktioner. Det finns olika former av demenssjukdomar, exempelvis 

Alzheimers sjukdom, frontallobsdemens och vaskulär demens. Demenssjukdomar har ett 

varierat men också ofta ett långdraget förlopp. Problemen kommer ofta smygande men 

symtomen fördjupas gradvis och uppenbarliga störningar utvecklas som till sist gör det svårt 

att klara dagliga göromål och behovet av hjälp i vardagen ökar (Armanius Björlin et al., 2004; 

Larsson & Rundgren, 2003). Demenssjukdomar klassificeras enligt DSM-IV1 som 

nedsättningar i minnesfunktioner samt minst en kognitiv störning såsom; språkstörningar 

                                                 
1 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edition. 
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(afasi), oförmåga att utföra målmedvetna rörelser och handlingar (apraxi), oförmåga att förstå 

sinnesintryck (agnosi) och nedsatt förmåga att planera och organisera (exekutiva störningar) 

(American Psychiatric Association, 1994). Störningar i minnesfunktioner och kognitiva 

funktioner sker till följd av en progredierande nervcellsdöd i hjärnan. Därtill är det även 

vanligt med personlighetsstörningar och emotionella störningar hos personer med 

demenssjukdom (Armanius Björlin et al., 2004; Larsson & Rundgren, 2003). En 

demenssjukdom indelas kliniskt i olika stadier, vanligt betecknat som mild, medelsvår och 

svår. Till följd av störningarna av hjärnans funktioner och i takt med att demenssjukdomen 

fortskrider förvärvar personen praktiska svårigheter i att klara vardagssysslor, vanligen 

benämnt som aktiviteter i dagliga livet (ADL). Åtskillnad brukar göras mellan personlig ADL 

(PADL) och instrumentell ADL (IADL). PADL innefattar aktiviteter som äta, förflyttning, 

toalettbesök, hygien samt på- och avklädning. IADL inbegriper aktiviteter som matlagning 

och skötsel av hushållet. Därtill finns även arbets- och fritidsaktiviteter. Gemensamt för 

aktivitetsområdena är att en demenssjukdom förorsakar betydande svårigheter inom samtliga. 

Vanligen drabbas mer komplexa områden som arbete först, men sedermera drabbas även mer 

basala aktivitetsområden och hjälpbehovet ökar (Armanius Björlin et al., 2004). 

 

Att leva med en demenssjukdom 

Att fortsätta vara aktiv och ha möjlighet att göra så mycket som möjligt är något som 

Phinney, Chaudhury och O’Connor (2007) belyser som den viktigaste drivkraften hos 

personer med demenssjukdom. Studier av Nygård (1996) samt Nygård och Öhman (2002) 

belyser hur personer med demenssjukdom upplever sin situation och hur de hanterar 

vardagen. För att hantera sjukdomen och dess konsekvenser samt för att kunna bibehålla 

känslan av kontroll över vardagen är det vanligt att personer med demenssjukdom använder 

sig av olika adapterande och kompensatoriska strategier, detta innebär att vanliga 

tillvägagångssätt/strategier vid aktivitetsutförande ersätts med alternativa. Nygård och Öhman 

(2002) visar på att personer med demenssjukdom använder strategier baserade på miljö, vanor 

samt kognition. I miljön kan det handla om att söka ledtrådar i omgivningen eller stöd från 

andra personer. Att följa vanemönster och rutiner är en annan strategi för att hantera vardagen 

och genom kognitiva strategier kan en person medvetet kontrollera och planera aktiviteter i 

vardagen.  Nygård (1996) visar dock på att kompensatoriska strategier kan skapa ytterligare 

bekymmer för personen med demenssjukdom. Strategierna kan vara otillräckliga eftersom de 

kompenserar för vissa oförmågor samtidigt som de ställer krav på färdigheter hos personen, 

vilka kan vara påverkade av sjukdomen. Strategier för att adaptera och kompensera för 
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svårigheter i vardagen är individuella och detta anges som viktigt att uppmärksamma vid 

arbetsterapeutiska åtgärder.  

 

Att vara anhörig och vårdare till en person med demenssjukdom 

En demenssjukdom brukar även omnämnas som en anhörigsjukdom och det finns ett flertal 

studier som skildrar detta perspektiv. Ching-Ching Chung (1997), Josephsson, Bäckman, 

Nygård och Borell (2000), Maddox och Burns (1997), Persson och Zingmark (2006) och 

Phinney (2006) beskriver att anhöriga till personer med demenssjukdom upplever det som 

mycket påfrestande och det kan ofta vara mödosamt att få vardagen att fungera. Den anhöriga 

lever i en ständig förändringsprocess där vardagslivet och deras roller förändras i takt med att 

den vårdade personens demenssjukdom fortskrider och försvåras. Enligt Persson och 

Zingmark (2006) är det av stor betydelse att de anhöriga får ha ett eget liv och vårda sina 

meningsfulla aktiviteter samt att försöka upprätthålla en normalitet i vardagen. Problematiken 

i detta är påtaglig till följd av den förändringsprocess anhöriga befinner sig i (Ibid). Eftersom 

en demenssjukdom inverkar på det dagliga livet hos såväl personen med demenssjukdom som 

dennes anhöriga är det vanligt att arbetsterapeuten kontaktas för att få till stånd mer 

fungerande aktiviteter i vardagen (Maddox & Burns, 1997; SBU, 2006). Anhöriga har inte 

bara en betydelsefull roll i omvårdnaden utan även vid implementering av åtgärder för 

personer med demenssjukdom som bor i hemmet. Därför är det viktigt att beakta anhöriga när 

arbetsterapeutiska åtgärder aktualiseras (Ching-Ching Chung, 1997; Josephsson et al., 2000; 

Persson & Zingmark, 2006). Arbetsterapeuten måste vara lyhörd och åtgärderna måste vända 

sig till både personen med demenssjukdom och dennes anhöriga, det vill säga såväl till 

gemensamma som individuella behov (Ching-Ching Chung, 1997; Persson & Zingmark, 

2006; Toth-Cohen, 2000). Därtill betonar Toth-Cohen (2000) betydelsen av att samarbeta och 

att betrakta anhöriga som experter.  

 

Arbetsterapi, aktivitet och delaktighet 

Inom arbetsterapeutisk teori finns grundläggande antaganden om att människan har ett 

primärt behov av att vara aktiv, att människan kan uppleva dysfunktion i aktivitet samt att 

aktivitet kan användas som ett terapeutisk redskap (Kielhofner, 2004). Arbetsterapi utgörs av 

kunskap om mänskligt görande liksom kunskap om hur meningsfulla aktiviteter kan främja 

och upprätthålla hälsa, välbefinnande och livstillfredsställelse. Arbetsterapeuter har i sin 

yrkesprofession ett unikt fokus på aktivitet, det används både som medel och mål  (American 

Occupational Therapy Association [AOTA], 2002; Blesedell Crepeau, Cohn, & Boyt Schell, 
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2003; Canadian Association of Occupational Therapists [CAOT], 1997; Kielhofner, 2002). 

Kielhofner (2002) framhåller att människan skapar och utvecklar sin identitet och kompetens 

genom engagemang i aktiviteter. Aktiviteter i dagliga livet bidrar även till att skapa en 

struktur i vardagen. Genom aktiviteter organiserar och formar människor sin tid till mönster, 

vanor och rutiner. Aktiviteter organiserar även människors beteende vilket genererar 

innehavande av roller såsom att vara make/maka, förälder, pensionär. Med bakgrund till detta 

ses aktivitet som en betydelsefull del i människans vardag och en grundförutsättning för att 

individen ska känna mening och stimulans i livet (AOTA, 2002; CAOT, 1997; Kielhofner, 

2002). 

 

Aktivitetsutförande sker genom ett dynamiskt samspel mellan person, miljö och aktivitet. 

Miljön är det kontext i vilket aktivitetsutförande äger rum och utgörs av olika dimensioner 

såsom fysisk, social och kulturell. Den fysiska dimensionen utgörs av rum och objekt, såväl 

naturliga som av människan konstruerade. Den sociala dimensionen innefattar de personer 

som individen har kontakt med och utgör nätverk av relationer. Den kulturella dimensionen 

består av övertygelser, värderingar, normer samt seder och bruk som delas av en grupp eller 

ett samhälle. Miljön kan fungera både som stöd eller hinder vid aktivitetsutförande genom att 

antingen utgöra en främjande eller försvårande part i det dynamiska samspelet (AOTA, 2002; 

CAOT, 1997; Hagedorn, 1995; Kielhofner, 2002). Om det inträffar förändring i någon eller 

några av parterna i aktivitetsutförandet, exempelvis hos personen till följd av sjukdom, 

förändras även samspelet mellan dem. Detta leder till att aktivitetsutförandet påverkas och 

tillfredsställelse med aktivitet kan likaså påverkas (CAOT, 1997; Kielhofner, 2002). När 

person, miljö och aktivitet interagerar på ett balanserat sätt genom det dynamiska samspelet 

grundas stimulans till delaktighet. Delaktighet handlar om involverande i sin livssituation 

samt om engagemang i dagliga meningsfulla aktiviteter. Delaktighet i aktivitet har en positiv 

inverkan på hälsan, det utgör ett viktigt villkor hos människan och leder till tillfredsställelse i 

livet (Desrosiers, 2005; Kielhofner, 2002; Law, 2002). Delaktighet i aktivitet påverkas av 

personen och miljön. Förekomst av funktionshinder är exempel på en aspekt hos personen 

som Desrosiers (2005) och Law (2002) beskriver påverkar delaktighet. Miljön influerar också 

delaktighet på ett flertal sätt; i likhet med aktivitetsutförande utgör miljön en part som såväl 

kan stötta som hindra delaktighet i aktivitet. Personer i den sociala miljö belyses som en 

betydelsefull länk mellan en person med funktionshinder och dennes delaktighet i aktivitet 

(Ibid.).  
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Arbetsterapeutiska åtgärder 

Arbetsterapeutiska åtgärder kan vara såväl individ- som miljöinriktade och är till för klienter 

som riskerar att få eller har nedsatt aktivitetsförmåga. Åtgärder kan ges i förebyggande, 

förbättrande och/eller bibehållande syfte (AOTA, 2002). Arbetsterapeutiska åtgärder för 

personer med demenssjukdom handlar generellt om att bibehålla, återuppbygga eller förbättra 

funktionella kapaciteter, att främja delaktighet i aktivitet samt underlätta vården för anhöriga 

(AOTA, 1994; Maddox & Burns, 1997). Att arbeta utifrån en klientcentrerad praxis, det vill 

säga att samarbeta med klienten liksom att utgå från dennes behov och önskemål, är centralt 

inom professionen (AOTA, 2002; Blesedell Crepeau et al., 2003; CAOT, 1997; Fisher 1998; 

Hagedorn, 1995; Kielhofner 2002). 

 

Occupational Therapy Intervention Process Model (OTIPM) är en modell utarbetad av Fisher 

(1998) som beskriver en åtgärdsprocess i arbetsterapi. Modellen syftar till att ge en struktur 

för hur arbetsterapeuter kan arbeta med klienter i praxis där aktivitet är i fokus. Fisher och 

Nyman (2007) beskriver terapeutisk aktivitet som ett grundläggande koncept för åtgärder, ett 

uttryck för alla former av meningsfulla aktiviteter som är avsedda att ha ett terapeutiskt värde. 

I OTIPM framställs fyra olika modeller för åtgärder som arbetsterapeuter kan använda i 

praxis. Modell för kompensation innebär att anpassa aktivitet genom att modifiera fysisk och 

social miljö, anpassa utrustning och tekniska hjälpmedel samt lära ut alternativa metoder för 

aktivitetsutförande. Modell för aktivitetsträning inbegriper att utforma aktivitet för att 

möjliggöra förvärvning eller utveckling av aktivitetsförmåga hos klienten. Modell för 

förbättring av personliga faktorer och kroppsfunktioner innefattar att utforma aktivitet för att 

underlätta återställande av förlorade kroppsfunktioner eller utveckla kroppsfunktioner som en 

klient aldrig har haft. I dessa tre modeller ingår konsultation och pedagogiska metoder 

relaterat till respektive modells aktiviteter. Den fjärde modellen, Pedagogisk modell, handlar 

om aktivitetsbaserade informations- och undervisningsprogram för större grupper med fokus 

på diskussion kring dagligt liv och relaterade aktiviteter (Ibid.). 

 

Sammanfattande bakgrund 

Sammanfattningsvis påvisar ovan beskriven litteratur och forskning att en demenssjukdom 

inverkar på det dagliga livet och dess aktiviteter hos såväl personer med demenssjukdom som 

dennes anhöriga i hemmet. Personer med demenssjukdom liksom anhörigas perspektiv är väl 

beforskade områden. Arbetsterapeuten är en av hälso- och sjukvårdens professioner som har 

en central roll i vården av personer med demenssjukdom som bor i hemmet. Den 
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kvarboendepolitik som råder i Sverige medför att anhöriga tvingas ta ett allt större ansvar 

samt att vård och omsorg i hemmet ökar. Detta ställer i sin tur högre krav på att de 

professioner som arbetar med demensvård i hemmet såsom arbetsterapeuter, tillämpar 

effektiva åtgärder. Syftet med denna studie var därför att genom en litteraturöversikt kartlägga 

och beskriva arbetsterapeutiska åtgärder som främjar delaktighet i dagliga aktiviteter hos 

personer med demenssjukdom som bor i hemmet. 

 

Metod 

Design  

För att uppnå syftet har denna studie genomförts i form av en litteraturöversikt. Detta är en 

metod som i enlighet med Friberg (2006) kan anses som lämplig för att beskriva 

kunskapsläget inom ett specifikt kunskapsområde. Datainsamling har skett genom att 

systematiskt välja ut publicerade vetenskapliga artiklar som kvalitetsgranskats (Friberg, 

2006). Insamlad data har analyserats genom kvalitativ innehållsanalys, vilket använts för att 

beskriva det karaktäristiska i data (Graneheim & Lundman, 2004). Vid analys av data har 

därtill OTIPM’s beskrivningar av arbetsterapeutiska modeller för åtgärder (Fisher & Nyman, 

2007) nyttjats som raster för att tolka data mot en arbetsterapeutisk teori.  

 

Litteratursökning 

Datainsamling för denna studie har skett genom datorbaserade sökningar av vetenskapliga 

artiklar i databaser via Luleå universitetsbiblioteks hemsida. Datainsamlingen utfördes under 

februari 2008. För att erhålla ett så bra sökresultat som möjligt har såväl osystematiska som 

systematiska sökmetoder nyttjats i enlighet med Friberg (2006). Detta innebär att 

datainsamlingen inleddes med osystematiska sökningar som sedan utvecklades till 

systematiska sökningar. De osystematiska sökningarna gjordes utan planering och användes i 

huvudsak för experimentering. De systematiska sökningarna utgick däremot från en 

arbetsplan som upprättats av författarna, tillvägagångssätt för sökningar dokumenterades och 

olika söktekniska möjligheter nyttjades. De databaser som användes vid datainsamling var: 

Academic Search, AMED, Cinahl, OT-seeker, PsycINFO och PubMed. Dessa ansågs som 

relevanta databaser eftersom de inrymmer tidskrifter inom arbetsterapi. De sökord som 

användes utgick från syftet och var: occupational therap*, intervention*, dement*, 

Alzheimer*, participat* och activit*. Trunkering (*) efter sökorden har nyttjats eftersom detta 

möjliggör träffar på ordens alla olika böjningsformer (Friberg, 2006). Sökningarna var 
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begränsade till att vara skrivna på svenska eller engelska, inledningsvis även begränsade till 

artiklar publicerade mellan åren 1998 och 2008 men till följd av begränsat antal sökträffar 

utökades begränsningen till artiklar publicerade mellan åren 1990 och 2008. Utöver de 

datorbaserade sökningarna har även manuella sökningar i sökträffars referenslistor 

genomförts. Detta påtalar Friberg (2006) som viktigt då alla referenser inte finns i elektronisk 

form. Inklusionskriterier för denna studie var vetenskapliga artiklar som motsvarade studiens 

syfte att beskriva arbetsterapeutiska åtgärder som främjar delaktighet i dagliga aktiviteter hos 

personer med demenssjukdom som bor i hemmet. Till följd av ett begränsat antal sökträffar 

valde författarna dock att bredda inkusionkriterierna till artiklar som även beskrev studier som 

utförts i en annan miljö exempelvis äldreboende. Detta under förutsättning att författarna 

bedömde att de åtgärder som beskrevs var överförbara till hemmet. 

 

Samtliga abstrakt som uppkom vid de datorbaserade sökningarna lästes av båda författarna. 

Utifrån detta exkluderades de artiklar som inte uppfattades motsvara studiens syfte. De 

kvarvarande artiklarna lästes därefter i sin helhet, vartefter ytterligare artiklar exkluderades 

för att de inte motsvarade studiens syfte. De artiklarna som därefter återstod genomgick en 

kvalitetsgranskning för att säkerställa att kvaliteten på artiklarna var gängse med vetenskaplig 

praxis. Kvalitetsgranskningen utfördes av båda författarna och skedde utifrån Fribergs (2006) 

förslag till frågor för kvalitetsgranskning. En sammanställning av databaser, 

sökordskombinationer, sökträffar och urval återfinns i bilaga 1. Det bör observeras att samma 

artiklar har återkommit i flera databaser och i flera sökordskombinationer men att artiklar 

dock endast tagits ut ur en databas. I realiteten har totalt 30 artiklar lästs i sin helhet, nio 

artiklar har kvalitetsgranskats och sju artiklar har analyserats utifrån databassökningarna. 

Genom de manuella sökningarna i referenslistor påträffades ytterligare artiklar, vilka har 

behandlats enligt samma procedur som ovan. Utifrån de manuella sökningarna tillkom en 

artikel som lästes i sin helhet, som vidare även kvalitetsgranskades och analyserades. 

Sammantaget ingick därmed åtta artiklar i denna litteraturöversikt. 

 

Analys 

Insamlad data har bearbetats och analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys. I enlighet 

med Graneheim och Lundman (2004) är denna analysmetod användbar för att beskriva det 

karaktäristiska i data. Innehållsanalys är en process där det primära mönstret identifieras, 

kodas och kategorieras (Ibid.). Analysmetoden lämpar sig därigenom till studiens syfte att 

beskriva arbetsterapeutiska åtgärder som främjar delaktighet i dagliga aktiviteter hos personer 
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med demenssjukdom som bor i hemmet. Detta innebär att insamlad data har lästs igenom 

flera gånger för att få god översyn och förstå helheten i innehållet. Med utgångspunkt från 

studiens syfte har därefter meningsenheter markerats, det vill säga viktiga fraser, ord och 

andra enheter. Författarna genomförde detta enskilt för att senare jämföra och diskutera fram 

till en enig sammanställning. Meningsenheterna har därefter gemensamt kondenserats och 

därefter kodats. Koderna kategoriserades sedermera samman i teman. I detta skede av 

analysen nyttjades OTIPM´s indelning av arbetsterapeutiska modeller för åtgärd som raster 

(Fisher & Nyman, 2007). Att lägga ett raster över analysen ansågs som fördelaktigt för att 

tolka analysens resultat till en arbetsterapeutisk teori. Detta medförde att analysen övergick 

från ett manifest till ett latent innehåll eftersom författarna med hjälp av rastret kunde 

analysera och tolka underliggande betydelse i data (Graneheim & Lundman, 2004). Hur 

meningsenheter kondenserats, kodats och kategoriserats i teman exemplifieras i tabell 1. 

Författarnas handledare har sedan tidigare erfarenhet av kvalitativ innehållsanalys och för att 

stärka analysens trovärdighet har därför handledaren analyserat två texter och sedan jämfört 

detta med författarnas analys, vilket påvisade god samstämmighet. Utifrån analysen av de åtta 

vetenskapliga artiklarna som ingick i föreliggande studie framkom ett övergripande mönster 

där fokus för åtgärder återfanns inom ”Modell för kompensation” varpå resultatet presenteras 

i huvudtemat ”Anpassa aktivitet genom kompensatoriska åtgärder”. Utifrån detta huvudtema 

bildades tre underteman; ”Modifiering av den fysiska och sociala miljön”, ”Anpassad 

utrustning och tekniska hjälpmedel” samt ”Anpassade/alternativa metoder av 

aktivitetsutförande”. En översikt av de artiklar som analyserats i denna studie finns 

presenterade i bilaga 2. 

 
Tabell 1 Exempel på meningsenheter, kondenseringar, koder och teman 
Meningsenhet Kondensering Kod Undertema Huvudtema 
Providing external 
guidance as well as 
verbal and physical 
support. 

Utomstående 
guidning och 
muntligt och fysiskt 
stöd. 

Miljömässig 
guidning 

Modifiering av den 
fysiska och sociala 
miljön  

Anpassa aktivitet 
genom 
kompensatoriska 
åtgärder 

Adaptive equipment 
(e.g., commode or 
grab bars) were 
recommended. 

Hjälpmedel 
rekommenderades. 

Hjälpmedel Anpassad utrustning 
och tekniska 
hjälpmedel 

Anpassa aktivitet 
genom 
kompensatoriska 
åtgärder 

Train himself to first 
look around for cues 
and aids and then try 
to figure out and solve 
problems before 
asking his wife for 
help. 

Träning i att söka 
och använda 
ledtrådar i miljön 
som kompensation 
för kognitiva 
oförmågor. 

Träning i att söka 
och använda 
ledtrådar i miljön 

Anpassade/alternativa 
metoder för 
aktivitetsutförande 

Anpassa aktivitet 
genom 
kompensatoriska 
åtgärder 
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Etiska reflektioner  

När det gäller urvalet av artiklar har en viktig utgångspunkt varit att urvalet skulle utföras på 

ett relevant sätt och utifrån de förutbestämda inklusionskriterierna, inte utifrån författarnas 

intressen. Eftersom denna studie utgörs av artiklar som publicerats i vetenskapliga tidskrifter, 

kan det anses som troligt att etikgranskning är gjord där det varit erforderligt. Artiklarna som 

ingått i denna studie har därtill kvalitetsgranskats där hänsyn till etiska resonemang beaktats. 

Hur artiklarna därefter har hanterats och analyserats har inte medfört några etiska dilemman.  

 

Resultat 

Analysen av de vetenskapliga artiklarna resulterade i ett huvudtema och tre underteman som 

beskriver arbetsterapeutiska åtgärder som främjar delaktighet i dagliga aktiviteter hos 

personer med demenssjukdom som bor i hemmet. Huvudtemat är ”Anpassa aktivitet genom 

kompensatoriska åtgärder” och de tre undertemana är ”Modifiering av den fysiska och sociala 

miljön”, ” Anpassad utrustning och tekniska hjälpmedel” samt ”Anpassade/alternativa 

metoder av aktivitetsutförande”. Samtliga temanamn utgår från OTIPM’s beskrivningar av 

åtgärder (Fisher & Nyman, 2007). Nedan följer en beskrivning av resultatets fyra teman. 

  

Anpassa aktivitet genom kompensatoriska åtgärder 

Detta huvudtema redogör för det övergripande mönstret i åtgärder som beskrivs i de 

analyserade artiklarna. Inriktningen på samtliga beskrivna åtgärder handlar om att 

kompensera för nedsatta förmågor och ineffektivt aktivitetsutförande. Detta kan enligt de 

analyserade artiklarna ske genom kompensatoriska åtgärder som modifiering av den fysiska 

och sociala miljön, anpassning av utrustning och utprovning av tekniska hjälpmedel samt lära 

ut anpassade/alternativa metoder av aktivitetsutförande (se figur 1). Viktiga utgångspunkter 

för kompensatoriska åtgärder beskrivs i detta huvudtema.  

 

I artiklarna avspeglas att arbetsterapeutiska åtgärder för personer med demenssjukdom 

handlar om att stödja aktivitetsutförandet istället för att förbättra kognitiva förmågor 

(Josephsson et al., 1993; Josephsson, Bäckman, Borell, Nygård & Bernspång, 1995). 

Gemensamt för artiklarna i denna studie är att de beskriver att anpassning av aktiviteter 

utifrån individuella förmågor kan förbättra aktivitetsutförande samt öka delaktighet i aktivitet 

hos personer med demenssjukdom. Kompensatoriska åtgärder som modifieringar i miljön, 

anpassad utrustning och tekniska hjälpmedel och/eller lära ut anpassade/alternativa metoder 
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av aktivitetsutförande är därför centralt. Samtliga åtgärder förutsätter att arbetsterapeuter 

använder konsultation och pedagogiska metoder. Artiklar beskriver att viktiga utgångspunkter 

för arbetsterapeutiska åtgärder för personer med demenssjukdom är klientcentrering och att 

åtgärderna bör vara individualiserade (Gitlin, Corcoran, Winter, Boyce & Hauck, 2001; Graff 

et al., 2003; Graff, Vernooij-Dassen, Thijssen, Dekker, Hoefnagels & Olde Rikkert, 2006a; 

Graff, Vernooij-Dassen, Zajec, Olde-Rikkert, Hoefnagels & Dekker, 2006b; Josephsson et al., 

1993; Josephsson et al., 1995; Nygård & Johansson, 2001; Rogers et al., 1999). Därtill är det 

av betydelse att åtgärderna riktas till både personen med demenssjukdom och dennes anhöriga 

samt att de utgår från meningsfulla aktiviteter (Graff et al., 2003; Graff et al., 2006a; Graff et 

al., 2006b; Nygård & Johansson, 2001) som beaktar klientens motivation och vanor 

(Josephsson et al., 1993; Josephsson et al., 1995; Nygård & Johansson, 2001). För att främja 

aktivitetsutförande och därigenom delaktighet i aktivitet hos personer med demenssjukdom är 

en annan viktig utgångspunkt vid arbetsterapeutiska åtgärder att ta hänsyn till och nyttja de 

färdigheter som är bevarade hos personen med demenssjukdom för att bibehålla dessa i 

längsta möjliga mån (Graff et al., 2003; Graff et al., 2006b; Josephsson et al., 1993; 

Josephsson et al., 1995; Rogers et al., 1999). 

 

 

Figur 1 Att anpassa aktivitet genom kompensatoriska åtgärder. 
 

Modifiering av den fysiska och sociala miljön 

Detta undertema beskriver hur arbetsterapeuter genom åtgärder som modifiering av den 

fysiska och sociala miljön kan förbättra färdigheter, förbättra aktivitetsutförande, öka 

initiativförmågan, minska behovet av assistans och öka delaktighet i dagliga aktiviteter hos 

personer med demenssjukdom som bor i hemmet. 
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Ett flertal artiklar beskriver arbetsterapeutiska åtgärder i form av anpassning och modifiering 

av den omgivande miljön. Anpassning kan både ske i den fysiska miljön samt genom 

handledning och utbildning av anhöriga som utgör en del av den sociala miljön. 

Arbetsterapeuten använder konsultation och pedagogiska metoder i relation till dessa 

åtgärder. Artiklarna beskriver att det är möjligt att förbättra aktivitetsutförande genom att 

anpassa den fysiska miljön till personens förmågor, det vill säga minska de miljömässiga 

kraven (Gitlin et al., 2001; Graff et al., 2003; Graff et al., 2006a; Graff et al., 2006b; 

Josephsson et al., 1993; Josephsson et al., 1995; Rogers et al., 1999). Att minska 

miljömässiga krav kan ske genom att skapa en tydlig struktur i den fysiska miljön exempelvis 

genom att minska mängden vilseledande och distraherande föremål (Gitlin et al., 2001; 

Josephsson et al., 1995). Anpassning i den fysiska miljön kan även ske genom 

implementering av visuella ledtrådar som exempelvis skyltning på skåp, lådor och garderober 

som informerar om innehåll (Graff et al., 2006b; Josephsson et al., 1993; Josephsson et al., 

1995). Gitlin et al. (2001), Graff et al. (2006b), Josephsson et al. (1995) och Rogers et al. 

(1999) beskriver att strukturering av den fysiska miljön kan ske genom tillrättaläggande av 

föremål och objekt exempelvis att förbereda aktiviteten påklädning genom att lägga ut kläder 

i rätt sekvens. Gemensamt för de arbetsterapeutiska åtgärderna i den fysiska miljön är att det 

syftar till att skapa en miljö som stödjer aktivitetsutförande istället för att distrahera och ställa 

krav (Gitlin et al., 2001; Graff et al., 2003; Graff et al., 2006a; Graff et al., 2006b; Josephsson 

et al., 1993; Josephsson et al., 1995; Rogers et al., 1999).  

 

Flertalet artiklar belyser relationen mellan den fysiska och sociala miljön vid 

arbetsterapeutiska åtgärder för personer med demenssjukdom. För att kunna åstadkomma 

anpassningar i den fysiska miljön utgör personer i den sociala miljön såsom anhöriga en 

viktig länk. Många artiklar beskriver att implementering av anpassningar i den fysiska miljön 

sker genom personer i den sociala miljön. Dessa personer kan därtill även fungera som ett 

verbalt och fysiskt stöd vid aktivitetsutförande för personer med demenssjukdom. Därför är 

det av betydelse att handleda personer i den sociala miljön för att skapa god struktur (Gitlin et 

al., 2001; Graff et al., 2003; Graff et al., 2006a; Graff et al., 2006b; Josephsson et al., 1993; 

Josephsson et al., 1995; Rogers et al., 1999). Arbetsterapeutiska åtgärder kan bestå i att ge 

utbildning till anhöriga som exempelvis att informera om demenssjukdomen och dess 

konsekvenser och miljöns inverkan på aktivitetsutförande, informationen bör ges både 

skriftligt och muntligt (Gitlin et al., 2001; Graff et al., 2006b). Ett flertal artiklar beskriver att 

arbetsterapeutiska åtgärder i form av handledning till personer i den sociala miljön består i att 
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handleda och utbilda de anhöriga, exempelvis att förstärka deras färdigheter genom att 

instruera i lämpliga strategier för att guida personen med demenssjukdom på bästa möjliga 

sätt (Gitlin et al., 2001; Graff et al., 2003; Graff et al., 2006a; Graff et al., 2006b; Nygård & 

Johansson, 2001). Rogers et al. (1999) redogör för hur personer i den sociala miljön kan 

använda ett system av hierarkiskt byggda strategier för att gradvis stötta personen med 

demenssjukdom i aktivitetsutförande för att inte ta över aktiviteten mer än nödvändigt. 

Exempelvis inleda med verbal guidning och utifrån personen med demenssjukdoms respons 

eventuellt ge fysisk assistans i aktivitet. Gitlin et al. (2001) belyser att fastän handledning och 

utbildning ges till anhöriga om hur åtgärderna ska implementeras förblir de klientcentrerade 

då åtgärderna riktas till personen med demenssjukdom.  

 

Flertalet artiklar beskriver att åtgärder som modifiering av miljön kan medföra positiva 

effekter som förbättrade färdigheter, förbättrat aktivitetsutförande samt minskat behov av 

assistans vid aktivitetsutförande hos personer med demenssjukdom (Graff et al., 2003; Graff 

et al., 2006a; Graff et al., 2006b; Josephsson et al., 1993; Josephsson et al., 1995). Även 

upplevd tillfredsställelse i aktivitetsutförande kan förbättras genom detta (Graff et al., 2003; 

Graff et al., 2006b). Modifieringar i miljön kan likaså medföra ökad initiativförmåga (Graff et 

al., 2003; Graff et al., 2006a; Graff et al., 2006b) och det är även möjligt att uppnå ett 

effektivare, säkrare och bekvämare aktivitetsutförande hos personer med demenssjukdom 

(Graff et al., 2006b). Utöver detta visar Graff et al. (2006a) att det föreligger evidens för att de 

arbetsterapeutiska åtgärderna i fysisk och social miljö förbättrar daglig funktion hos personer 

med demenssjukdom. Josephsson et al. (1995) visar på att modifiering av den fysiska miljön 

genom lämpligt stöd i aktivitet kan öka motivation till att delta i dagliga aktiviteter. Rogers et 

al. (1999) påvisar därtill att genom modifikation av den sociala miljön kan ett större aktivt 

deltagande i aktivitet uppnås. Genom detta kan självständighet i aktivitetsutförande öka 

medan behovet av assistans minska. Genom att modifiera den sociala miljön påvisar Rogers et 

al. (1999) att det även är möjligt att öka delaktighet i hjälpsituationer och att personer med 

demenssjukdom efter implementering av åtgärder i miljön ställer fler relevanta frågor om 

hjälp i aktivitetsutförande. 

 

Anpassad utrustning och tekniska hjälpmedel 

Detta undertema redogör för arbetsterapeutiska åtgärder i form av anpassad utrustning och 

tekniska hjälpmedel som kompenserar för kognitiva nedsättningar och främjar 

aktivitetsutförande i dagliga aktiviteter hos personer med demenssjukdom som bor i hemmet. 
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I artiklar beskrivs hjälpmedelsförskrivning som en arbetsterapeutisk åtgärd till personer med 

demenssjukdom, konsultation och pedagogiska metoder används i relation till detta (Gitlin et 

al., 2001; Graff et al., 2003; Graff et al.2006b; Nygård & Johansson, 2001; Rogers et al., 

1999). Graff et al. (2006b) samt Nygård och Johansson (2001) beskriver åtgärder som att 

förskriva och uppmuntra användning av tidshjälpmedel som kompensation för kognitiva 

nedsättningar. Nygård och Johansson (2001) exemplifierar tidshjälpmedel som anpassade 

klockor, medicindosetter och kalendrar med utvalda egenskaper som enkelhet och tydlighet. 

Några artiklar beskriver även förskrivning av enklare hjälpmedel för mer basala aktiviteter 

(Gitlin et al., 2001; Graff et al.2006b; Rogers et al., 1999), exempelvis toalettförhöjning och 

stödhandtag (Gitlin et al., 2001) eller enkla hjälpmedel vid påklädning (Graff et al.2006b; 

Rogers et al., 1999).  

 

Arbetsterapeutiska åtgärder som tidshjälpmedel kan enligt Graff et al. (2006b) medföra 

effekter som större känsla av kontroll och ökad känsla av autonomi för personen med 

demenssjukdom. Nygård och Johansson (2001) påvisar att tidshjälpmedel kan kompensera för 

temporala (dvs. tidsmässiga) svårigheter i att veta när en aktivitet ska utföras men dock inte 

för hur länge den ska pågå. Tidshjälpmedel kan därigenom endast kompensera för vissa 

svårigheter i vardagen för personer med demenssjukdom. Anpassad utrustning och enklare 

hjälpmedel för mer basala aktiviteter kan enligt Graff et al. (2006b) främja aktivitetsutförande 

och kompensera för kognitiva nedsättningar hos personen med demenssjukdom. 

 

Anpassade/alternativa metoder av aktivitetsutförande 

Detta undertema beskriver arbetsterapeutiska åtgärder i form av implementering och guidning 

i användning av anpassade eller alternativa metoder för aktivitetsutförande för att förbättra 

färdigheter, öka initiativ- och problemlösningsförmågor och minska behovet av assistans i 

dagliga aktiviteter hos personer med demenssjukdom som bor i hemmet. 

 

I artiklarna framkom att åtgärder i form av anpassade eller alternativa metoder för 

aktivitetsutförande används i liten utsträckning, då endast ett fåtal artiklar beskriver sådana 

åtgärder. Konsultation och pedagogiska metoder används frekvent av arbetsterapeuten vid 

implementering av dessa åtgärder (Graff et al., 2003; Graff et al.2006b). Graff et al. (2003) 

beskriver att en åtgärd kan vara att lära klienten att använda så kallade interna och externa 

kompensatoriska strategier i aktivitetsutförande. Exempel på detta är visuella, muntliga eller 

auditiva minnesstrategier och strategier för logiskt tänkande. Arbetsterapeuter kan även lära ut 
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strategier i att söka ledtrådar och hjälp i omgivningen för att kompensera för kognitiva 

oförmågor som begränsar aktivitetsutförande. Att arbetsterapeuten ger tips om strategier för 

att planera vardagen exempelvis planera tiden för hur länge en aktivitet ska utföras innan det 

är dags för paus är en annan åtgärd som har betydelse för att personen med demenssjukdom 

ska orka vardagens aktiviteter (Graff et al., 2006b).  

 

Genom att lära personen med demenssjukdom att söka ledtrådar i miljön visar Graff et al. 

(2006b) effekter såsom ökade initiativ- och problemlösningsförmågor, därigenom även 

minskat behov av assistans i aktivitet. Även kompensatoriska strategier och strategier för 

planering i vardagen medför förbättrade färdigheter och behov av assistans vid 

aktivitetsutförande minskar (Ibid.). 

 

Slutsatser 

De artiklar som analyserats i föreliggande studie beskriver arbetsterapeutiska åtgärder för 

personer med demenssjukdom. Viktiga utgångspunkter för åtgärderna som beskrivs i 

artiklarna är att arbeta utifrån en klientcentrerad praxis; att utgå från klienten, dennes behov, 

värderingar, motivation och vanor. Det är också viktigt att ta tillvara de färdigheter som finns 

hos personen med demenssjukdom. Det kan konstateras att det i åtgärdsbeskrivningarna ligger 

ett övergripande fokus på kompensation eftersom åtgärderna syftar till att främja 

aktivitetsutförande, inte att förbättra underliggande kapaciteter som kognition. 

Kompensatoriska åtgärder används för att kompensera för nedsatta förmågor och ineffektivt 

aktivitetsutförande. Åtgärderna kan delas in i tre områden; modifiering av den fysiska och 

sociala miljön, anpassad utrustning och tekniska hjälpmedel samt att lära ut strategier i att 

använda anpassade eller alternativa metoder för utförande. Inom samtliga åtgärdsområden 

använder arbetsterapeuten konsultation och pedagogiska metoder. Övervägande del av 

resultatet utgörs av åtgärder som handlar om att modifiera den fysiska och sociala miljön, 

desto mindre om de andra två åtgärdsområdena. Ett annat tydligt mönster är att anhöriga lyfts 

fram som betydelsefulla nyckelpersoner vid implementering av de arbetsterapeutiska 

åtgärderna. Åtgärderna medför förbättrade färdigheter och ett förbättrat aktivitetsutförande, 

ökar initiativförmågan, minskar behov av assistans och ökar delaktighet vid dagligt 

aktivitetsutförande hos personer med demenssjukdom.  
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att genom en litteraturöversikt kartlägga och beskriva 

arbetsterapeutiska åtgärder som främjar delaktighet i dagliga aktiviteter hos personer med 

demenssjukdom som bor i hemmet. Resultatet i denna studie visar att åtgärderna handlar om 

att genom en kompensatorisk ansats anpassa aktivitet där modifiering av den fysiska och 

sociala miljö, anpassning av utrustning och tekniska hjälpmedel samt anpassade/alternativa 

metoder av aktivitetsutförande är de huvudsakliga åtgärdsområdena. Artiklarna beskriver 

åtgärdseffekter som förbättrade färdigheter, förbättrat aktivitetsutförande, ökad 

initiativförmåga och minskat behov av assistans, vilket författarna sammantaget menar kan 

tolkas främja delaktighet i dagliga aktiviteter hos personer med demenssjukdom som bor i 

hemmet. Färdigheter kan ses som byggstenar för aktivitetsutförande och delaktighet handlar 

om engagemang i dagliga meningsfulla aktiviteter (Kielhofner, 2002). När färdigheter 

förbättras kan även aktivitetsutförandet främjas som i sin tur leder till ökad delaktighet. 

Eftersom ett flertal av artiklarna beskriver åtgärder inriktade på meningsfulla aktiviteter och i 

övrigt syftande till att öka engagemang i aktivitet, tolkar författarna med bakgrund till detta 

att åtgärderna även främjar delaktighet i dagliga aktiviteter hos personer med demenssjukdom 

som bor i hemmet. Således menar författarna att studiens syfte har besvarats i stor 

utsträckning. I figur 2 illustreras resonemanget som lett fram till dessa slutsatser. 

 

 

Figur 2 Illustration av delaktighet i dagliga aktiviteter. 
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Resultatet visar utifrån artiklarnas beskrivningar att arbetsterapeutiska åtgärder utgår från 

klientcentrering där klientens situation och behov är i fokus. Detta är även något som 

framställs som viktigt inom arbetsterapeutiska teorier som The Canadian Model of 

Occupational Performance (CMOP) (CAOT, 1997), Model of Human Occupation (MOHO) 

(Kielhofner, 2002), OTIPM (Fisher, 1998; Fisher & Nyman, 2007) och Occupational Therapy 

Practice Framework Process (AOTA, 2002), varpå föreliggande studies resultat i detta 

avseende visar på enighet med professionens grundläggande teorier. Ett viktigt synsätt inom 

arbetsterapi är att utgå från holism det vill säga att se till hela personen, dennes omgivning 

och alla delar av livsvärlden (Kielhofner, 2002). I en studie av Corcoran och Gitlin (2001) 

belyses betydelsen av detta, de beskriver att det är svårt att ge en generell lösning på ett 

problem då varje klient är unik med olika karaktäristiska och befinner sig i olika omgivning. 

Detta förhållningssätt kan även tydas i studiens resultat eftersom viktiga utgångspunkter vid 

arbetsterapeutiska åtgärder beskrivs som att utgå från hela klienten, dennes motivation och 

vanor, beakta och ta tillvara på de färdigheter som finns samt uppmärksamma de fysiska och 

sociala miljödimensionerna som omger personen. Att se möjligheter och förstå personen i 

termer av förmågor istället för hinder är något som även Pratt, Clare och Kirchner (2006) 

belyser. 

 

De tre åtgärdsområdena som belyses i studiens resultat (modifiering av den fysiska och 

sociala miljön, anpassad utrustning och tekniska hjälpmedel, anpassade/alternativa metoder 

av aktivitetsutförande) anser författarna har tydlig koppling till grundläggande 

arbetsterapeutisk teori om det dynamiska samspelet mellan person, miljö och aktivitet som 

sker vid aktivitetsutförande. De arbetsterapeutiska åtgärderna skapar eller medför förändring i 

någon eller några av dessa parter, vilket även skapar förändring i samspelet mellan dem. Att 

lära ut anpassade/alternativa metoder av aktivitetsutförande skapar förändringar hos personen. 

Att anpassa utrustning och prova ut tekniska hjälpmedel kan såväl handla om att förändra i 

aktivitet som i viss utsträckning i miljön. Åtgärder som modifiering av den fysiska och sociala 

miljön handlar i huvudsak om att skapa förändringar i miljön och delvis om att minska kraven 

i aktivitet. Genom dessa åtgärder menar författarna att samspelet mellan parterna i det 

dynamiska samspelet kan ske på ett mer balanserat sätt och därigenom även främja 

delaktighet i aktivitet. Att på detta sätt skapa delaktighet i aktivitet är något som AOTA 

(2002), CAOT (1997) och Kielhofner (2002) beskriver.  
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Resultatet belyser anhöriga som betydelsefulla för att kunna implementera arbetsterapeutiska 

åtgärder som främjar delaktighet i dagliga aktiviteter för personer med demenssjukdom. De 

flesta åtgärderna som återfinns i resultatet är visserligen riktade till personen med 

demenssjukdom men är beroende av anhöriga i den sociala miljön för att kunna realiseras. Ett 

exempel på detta är att förbereda eller tillrättalägga aktivitet vilket utan anhörig eller annan 

person i den sociala miljön inte vore möjligt. Tidigare forskning av Ching-Ching Chung 

(1997), Josephsson et al. (2000), Persson och Zingmark (2006) samt Toth-Cohen (2000) 

belyser även att anhöriga har en central roll för att möjliggöra implementering av åtgärder för 

personer med demenssjukdom. Föreliggande studie påvisar att konsultation och pedagogiska 

metoder i relation till de kompensatoriska åtgärderna används i stor utsträckning. Information 

och handledning omkring och i samband med arbetsterapeutiska åtgärderna ges i viss 

utsträckning till personen med demenssjukdom men främst till anhöriga. Andra studier av 

Toth-Cohen (2000) samt Corcoran och Gitlin (2001) visar likaså på att mycket av det 

arbetsterapeutiska arbetet med åtgärder för personer med demenssjukdom sker på detta sätt. 

Resultatet i föreliggande studie visar på att anhöriga i den sociala miljön inte bara är 

betydelsefulla vid implementerande av åtgärder utan även för att nå effekter som ökad 

delaktighet i dagliga aktiviteter, liknande förhållande belyses även av Desrosiers (2005) och 

Law (2002). 

 

Resultatet som presenterats utifrån OTIPM’s beskrivningar av arbetsterapeutiska åtgärder 

påvisar att åtgärder för personer med demenssjukdom hamnar inom ”Modell för 

kompensation” eftersom åtgärderna utgår från en kompensatorisk ansats som handlar om att 

anpassa aktivitet för att kompensera för nedsatt aktivitetsförmåga. Eftersom resultatet visar att 

åtgärder för personer med demenssjukdom utgår från en kompensatorisk ansats beskrivs 

därför inte åtgärder inom vare sig ”Modell för aktivitetsträning”, ”Modell för förbättring av 

personliga faktorer och kroppsfunktioner” eller ”Pedagogisk modell”. Författarna funderar på 

om detta kan bero på att en demenssjukdom är en fortskridande sjukdom med progredierande 

nervcellsdöd i hjärnan och därigenom ej är möjligt att använda åtgärdsmodeller för att 

förvärva eller utveckla aktivitetsförmåga eller inrätta åtgärder för att återställa förlorade 

kroppsfunktioner eller utveckla kroppsfunktioner som en person aldrig har haft? Författarna 

föreställer sig även på grund av detta att det är svårt att anordna informations- och 

undervisningsprogram. Att utgå från en kompensatorisk ansats vid en fortskridande och 

försvårande sjukdom som en demenssjukdom är något som återkommer i andra teorier och 

annan forskning (AOTA, 1994; Corcoran & Gitlin, 1992; Kielhofner, 2002; Kielhofner, 
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2004). Resultatet visar även att arbetsterapeutiska åtgärder för personer med demenssjukdom 

till största del handlar om modifiering av den fysiska och sociala miljön, desto mindre om att 

anpassa utrustning och tekniska hjälpmedel eller lära ut anpassade/alternativa metoder av 

aktivitetsutförande. Detta förhållande är även något som AOTA (1994) belyser. Att lära ut 

anpassade/alternativa metoder av aktivitetsutförande kan exempelvis röra sig om att lära ut 

olika strategier till personer med demenssjukdom för att kompensera för praktiska svårigheter 

i dagliga aktiviteter. Nygård (1996; 2004) föreslår att arbetsterapeuter behöver vara 

uppmärksamma i att se och stödja egna påkomna strategier hos personen med 

demenssjukdom. Det kan även vara svårt att få strategierna att fungera då de ställer krav på 

färdigheter som efterhand minskar. Att endast en liten andel av åtgärderna handlar om att 

anpassa utrustning och tekniska hjälpmedel eller lära ut anpassade/alternativa metoder för 

aktivitetsutförande, har författarna funderat på om även det kan bero på att en demenssjukdom 

med medföljande minnessvårigheter begränsar för personens möjligheter att lära sig använda 

dessa tekniker och strategier?  

 

Studiens resultat påvisar att de arbetsterapeutiska åtgärderna inom den kompensatoriska 

ansatsen medför många positiva effekter för personer med demenssjukdom och dennes 

möjligheter till delaktighet i dagliga aktiviteter. Genom de arbetsterapeutiska åtgärderna ökar 

initiativförmågor samtidigt som behov av assistans vid dagligt aktivitetsutförande minskar. 

De arbetsterapeutiska åtgärderna påvisar effekter som förbättrade färdigheter och förbättrat 

aktivitetsutförande vilket ökar engagemanget och främjar delaktighet i dagliga aktiviteter. 

Enligt studiens resultat har de arbetsterapeutiska åtgärderna goda effekter på individnivå hos 

personer med demenssjukdom men författarna reflekterar om det även kan vara så att 

åtgärderna medför positiva effekter för de anhöriga i den sociala miljön då de dagliga 

aktiviteterna fungerar bättre för personen med demenssjukdom. Författarna reflekterar vidare 

om detta kan medföra verkan på en samhällelig nivå? Utifrån de effekter som de 

arbetsterapeutiska åtgärderna påvisar förmodar författarna att det kan utgöra en bra grund för 

arbetsterapeuters medverkan i att arbeta för den kvarboendepolitik som råder i samhället.  

 

Sammanfattningsvis belyser resultatet i föreliggande studie arbetsterapeutiska åtgärder som är 

effektiva för att främja delaktighet i dagliga aktiviteter för personer med demenssjukdom som 

bor i hemmet. Författarna anser att studien har kartlagt och beskrivit rådande kunskapsläge 

inom problemområdet. Denna översikt bidrar genom kartläggning av forskning till ökade 

kunskaper om hur arbetsterapeuter genom åtgärder kan främja delaktighet i dagliga 
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aktiviteter. Detta är en betydelsefull kunskap för personer som har intresse för 

problemområdet exempelvis arbetsterapeutstudenter och yrkesverksamma arbetsterapeuter. 

Aktuell forskning inom problemområdet bedrivs på en övergripande nivå nära anknuten till 

arbetsterapeutisk teoribildning. För att få tydligare förklaringar med mer exemplifiering 

menar författarna att det behövs mer forskning inom problemområdet. Förslag till vidare 

forskning är därför empiriska studier som bedrivs närmare praxis, interventionsstudier eller 

liknande. 

 

Metoddiskussion 

Föreliggande studie har genomförts i form av en litteraturöversikt eftersom författarna sökte 

att kartlägga och beskriva arbetsterapeutiska åtgärder som främjar delaktighet i dagliga 

aktiviteter hos personer med demenssjukdom som bor i hemmet. Metodvalet är i enlighet med 

Friberg (2006) lämpligt för att skapa en översikt av kunskapsläget inom ett specifikt 

kunskapsområde. Utifrån den inledande litteratursökningen fann författarna att 

problemområdet är väl beforskat, varpå författarna menar att det skulle vara betydelsefullt att 

sammanställa befintlig forskning för att skapa en utgångspunkt för fortsatt forskning. 

 

Forskning behöver vara så trovärdig som möjligt och det är av största betydelse att en studie 

värderas i relation till metoden som använts. Trovärdighet är ett begrepp inom kvalitativ 

forskning som i enlighet med Graneheim och Lundman (2004) inrymmer kvalitetskriterierna; 

tillförlitlighet, pålitlighet och överförbarhet. Tillförlitlighet  handlar om forskningsfokus och 

vänder sig i förtroende till hur väl data- och analysprocesser vänder sig till den valda fokusen. 

Det handlar om att verifiera en studie med andra sakkunniga inom ämnet (Ibid.). I detta fall 

har det skett genom seminarier tillsammans med andra kursdeltagare och examinator samt 

genom handledningstillfällen tillsammans med författarnas handledare. Pålitlighet handlar 

enligt Graneheim och Lundman (2004) om att datainsamling och analys sker enligt 

vedertagna regler och bestämmelser för att en studie ska kunna upprepas. Pålitlighet har i 

föreliggande studie säkrats genom upprättande av ett PM2 samt en arbetsplan för 

datainsamling som guidat arbetet med studien. Därtill har författarna sökt att stärka 

pålitligheten genom att jämföra en del av analysen med handledarens analys. Författarnas 

handledare har sedan tidigare erfarenhet av kvalitativ innehållsanalys och eftersom 

jämförelsen påvisade god samstämmighet kan det sägas att pålitligheten av analysen kunnat 

                                                 
2 Promemoria, kortfattad redogörelse av metodologi 
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styrkas. Överförbarhete förklarar Graneheim och Lundman (2004) handla om att det som 

avses undersökas har undersökts, att resultaten är sanningsenliga samt i vilken utsträckning 

resultaten kan överföras till andra områden. Detta är något som ligger i läsarens beslut att 

avgöra men beslutet kan underlättas av författarnas utförliga metodbeskrivningar. 

 

Datainsamling för denna studie har skett på ett strukturerat sätt utifrån en arbetsplan och 

förutbestämda inklusionskriterier. Inledningsvis begränsade författarna de datorbaserade 

sökningarna till artiklar publicerade de senaste tio åren men då urvalet från denna sökning 

blev tunt utökades sökningen för att få ett större urval. De sökord som användes utgick från 

begrepp i syftet och tekniska sökmöjligheter som trunkering och operatorer AND och OR 

nyttjades. Dessa söktekniska möjligheter är något som Friberg (2006) beskriver som viktigt 

för att få så många sökträffar som möjligt. Hade andra sökord och söktekniska möjligheter 

använts skulle antagligen sökträffarna ha sett annorlunda ut. Författarna menar dock att med 

utgångspunkt från syftet och utifrån sina engelska språkkunskaper har bästa tänkbara sökord 

och söktekniska möjligheter använts. Utifrån Fribergs (2006) rekommendationer valde 

författarna även att komplettera de datorbaserade artikelsökningarna med manuella sökningar 

utifrån sökträffarnas referenslistor. Denna manuella sökning resulterade i att ännu en artikel 

inkluderades i föreliggande studie men författarna utesluter dock inte att relevanta artiklar 

missats eftersom enbart artiklarnas titlar har lästs i referenslistorna. Ett stort antal artiklar 

exkluderades vid det första urvalet utifrån abstraktläsningen. Till följd av mängden sökträffar 

kan det anses som möjligt att anta att någon relevant artikel har missats, fastän författarna har 

försökt undkomma detta genom att båda har läst samtliga abstrakt och diskuterat artiklar för 

urval. Samtliga artiklar som påträffats var skrivna på engelska vilket även försvårat urvalet 

trots relativt goda engelska språkfärdigheter hos författarna.  

 

I föreliggande studie inkluderades endast åtta artiklar vilket kan uppfattas som något få. Trots 

att författarna inledningsvis uppfattade det som att det finns mycket publicerat inom 

problemområdet visade det sig att få artiklar kunde motsvara studiens syfte. Författarna valde 

dock att bredda urvalskriterierna under arbetets gång för att motarbeta en undermåttlig studie. 

Det kan dock poängteras att de artiklar som ingår i denna studie återkommer i flertal artiklars 

referenslistor vilket påvisar att en slags mättnad i urvalet uppnåtts. Dessutom återfinns ett 

enhetligt resultat vilket talar för trovärdighet. Det kan samtidigt noteras att det är få författare 

till de åtta artiklarna vilket kan tyda på ett smalt område. 
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Insamlad data har analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys utifrån Graneheim och 

Lundmans (2004) beskrivningar för att beskriva det karaktäristiska i insamlad data. Metoden 

har använts som ett strukturerat arbetssätt för analys och genom att meningsbärande enheter 

har markerats enskilt av författarna för att senare enas till gemensamma enheter har 

pålitligheten stärkts. Därefter gemensamt diskutera fram koder och kategorisering i teman 

samt att handledare har gjort en samstämmig analys har vidare stärkt studiens pålitlighet. 

Backman (1998) varnar för att litteraturbaserade studier inte analyserar data tillräckligt utan 

leder till en ytlig granskning av litteratur utan syntes eller integration. Författarna menar dock 

att detta undvikts genom att tillämpa den strukturerade innehållsanalysen. Därutöver valde 

författarna att lägga ett raster över analysen med hjälp av OTIPM’s beskrivningar av 

arbetsterapeutiska åtgärder (Fisher & Nyman, 2007) för att kunna tolka och abstrahera 

ytterligare. Detta anser författarna har stärkt studiens trovärdighet. Valet av teori grundar sig 

på att det i OTIPM finns tydliga åtgärdsbeskrivningar (Fisher & Nyman, 2007). Endast 

åtgärder inom ”Modell för kompensation” identifierades i de analyserade artiklarna. Detta 

motiverar ytterligare valet av OTIPM som raster eftersom den framhåller detta fokus som ett 

av arbetsterapeuters huvudområden i praxis (Fisher, 1998; Fisher & Nyman, 2007). 

Författarna tror inte att resultatet har påverkats av det valda rastret, men hur resultatet 

presenterats skulle däremot kunnat se annorlunda ut om en annan teori använts som raster.  

 

Författarna anser att studiens syfte är besvarat i stor utsträckningen, om än dock ej 

fullständigt. Beskrivningar av arbetsterapeutiska åtgärder i de analyserade vetenskapliga 

artiklar var inte så detaljerade som författarna hade hoppats på. De åtgärder som beskrivs i de 

vetenskapliga artiklarna har snarare förklarats på ett övergripande sätt där tydlig 

exemplifiering ofta saknats. Valet av metod kan ha påverkat och begränsat resultatet i detta 

avseende. Om en annan metod hade nyttjats kan det anses som rimligt att anta att resultatet 

även skulle ha blivit annorlunda. För att få mer konkreta beskrivningarna och tydligare 

exemplifieringar hade en empirisk studie hellre kunnat användas som metod. Detta föranleder 

till förslagen på fortsatt forskning. 
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Bilaga 1  
Sammanställning av databaser, sökord, sökträffar och urval 
Databas Sökordskombinationer Antal 

träffar 
Lästa 

abstrakt 
Lästa 

artiklar 
Kvalitets- 
granskade 

Valda 
artiklar 

Academic 
search 

occupational therap* AND 
intervention* AND (dement* 
OR Alzheimer*) AND 
participat* AND activit 

0 0 --- --- --- 

  occupational therap* AND 
intervention* AND (dement* 
OR Alzheimer*) AND  
participation 

3 3 --- --- --- 

  occupational therap* AND 
intervention* AND (dement* 
OR Alzheimer*) AND  
activit* 

8 8 --- --- 
 
 

--- 

  occupational therap* AND 
intervention* AND (dement* 
OR Alzheimer*)  

24 24 6 2 2 

AMED occupational therap* AND 
intevention* AND (dement* 
OR Alzheimer*) AND 
participat* AND activit*  

0 0 --- --- --- 

 occupational therap* AND 
intervention* AND (dement* 
OR Alzheimer*) AND 
participat* 

0 0 --- --- --- 

 occupational therap* AND 
intervention* AND (dement* 
OR Alzheimer*) AND 
activit* 

0 0 --- --- --- 

 occupational therap* AND 
intevention* AND (dement* 
OR Alzheimer*)               

6 6 4 2 1 

Cinahl occupational therap* AND 
intervention* AND (dement* 
OR Alzheimer*) AND 
participat* AND activit* 

4 4 3 1 --- 

  occupational therap* AND 
intervention* AND (dement* 
OR Alzheimer*) AND 
participat* 

6 6 4 1 --- 

  occupational therap* AND 
intervention* AND (dement* 
OR Alzheimer*) AND 
activit* 

27 27 10 4 3 

  occupational therap* AND 
intervention* AND (dement* 
OR Alzheimer*) 

56 56 13 4 3 
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Databas Sökordskombinationer Antal 

träffar 
Lästa 

abstrakt 
Lästa 

artiklar 
Kvalitets- 
granskade 

Valda 
artiklar 

OT-seeker intervention* AND 
participat* AND activit* 
Diagnos:Alzheimer's 
disease/dementia 

6 6 0 --- --- 

 intervention* AND 
participat* 
Diagnos:Alzheimer's 
disease/dementia 

12 12 0 --- --- 

 intervention* AND activit* 
Diagnos:Alzheimer's 
disease/dementia 

23 23 3 1 1 

 intervention* 
Diagnos:Alzheimer's 
disease/dementia 

96 96 0 --- --- 

PsycINFO occupational therap* AND 
(dement* OR Alzheimer*) 
AND intervention* AND 
participat* AND activit* 

178 178 8 2 2 

PubMed occupational therap* AND 
intervention* AND (dement* 
OR Alzheimer*) AND 
participat* AND activit* 

5 5 1 1 1 

 occupational therap* AND 
intervention* AND (dement* 
OR Alzheimer*) AND 
participat* 

6 6 1 1 1 

 occupational therap* AND 
intervention* AND (dement* 
OR Alzheimer*)  AND 
activit* 

24 24 5 3 3 

 occupational therap* AND 
intervention* AND (dement* 
OR Alzheimer*)  

37 37 11 3 3 

Totalt       30 9 7 
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Bilaga 2 
Översikt av analyserad litteratur 
Artikel Syfte Design/metod Intervention Resultat Diskussion/slutsatser 
Titel:  A randomized, 
controlled trial of a home 
enviromental intervention: 
Effect on efficacy and 
upset in caregivers and on 
daily funktion of persons 
with dementia. 
 
Författare:  Gitlin, 
Corcoran, Winter,  Boyce 
& Hauck 
 
Tidskrift : The 
Gerontologist 
 
Årtal:  2001 

Att fastställa de kortsiktiga 
effekterna av en 
hemmiljöintervention på 
självständighet och 
upprördhet hos vårdare och 
daglig funktion hos 
patienter med demens samt 
bestämma om 
behandlingseffekt varierade 
bland vårdgivares kön, ras 
och relation till patient. 

Randomiserad kontrollstudie. 
Familjer (n=171) till patienter 
med demens randomiserades 
till en interventions- 
respektive kontrollgrupp. 
Kvantitativa mätmetoder. 
Jämför nio olika parametrar, 
exempelvis ADL- och IADL-
beroende hos person med 
demens, ADL-självkänsla och 
upprördhet hos anhörig. 

En innovativ 
interventionsansats som 
utgår från ett 
miljömässigtprogram som 
bygger på ett kompetens-
miljömässigt ramverk och 
personlig kontroll teori. 
Intervention involverade 
utbildning/handledning och 
modifikationer i fysisk och 
social miljö. 

Statistisk signifikans för att 
intervention minskade 
progressionen av IADL-
beroende hos personer med 
demens samt öka 
självkänsla och minska 
upprördhet hos 
vårdgivarna. 

Resultatet visar att en 
miljömässig intervention har 
effekt på både personen med 
demens och den anhöriga. 
Genom intervention kunde 
vårdgivarna utveckla en  
miljö som stödjer IADL-
utförande så att personer med 
demens upplevde mindre 
beroende i förhållande till 
kontrollgruppen över tid. 

Titel:  Occupational 
therapy at home for older 
individuals with mild to 
moderate cognitive 
impairments and their 
primary caregivers: A 
pilot study 
 
Författare:  Graff, 
Vernooij-Dassen,  
Hoefnagels, Dekker & de 
Witte 
 
Tidsskrift:  The 
Occupational Therapy 
Journal of Research 
 
Årtal:  2003 

Att undersöka effekterna av 
arbetsterapi på utförande av 
dagliga aktiviteter hos äldre 
personer med kognitiva 
nedsättningar samt känsla 
av kompetens hos deras 
primära vårdgivare. 

Single group design, 
pilotstudie. Personer med 
mild till moderat kognitiva 
funktionsnedsättningar (n=12) 
samt deras primära vårdgivare 
(n=12) deltog. Primärt 
resultat bedömdes med 
AMPS och IDDD samt SCQ. 
Sekundärt resultat på kognitiv 
nivå bedömdes med BCRS 
och COPM. 

Personerna med kognitiva 
nedsättningar fick 
arbetsterapeutiska 
interventioner på sjukhus 
samt i hemmet efter 
utskrivning utifrån riktlinjer 
(OT guideline). Riktlinjerna 
fokuserar på 
klientcentrering, samarbete, 
psykosocial och 
miljömässiga ansatser. 
Interventioner kan utgå från 
en eller två av följande 
alternativ: 
träning/rehabilitering, 
kompensation/adaptation 
eller öka färdigheter hos 
vårdgivare ex. utbildning 

Poäng AMPS ökade, likaså 
IDDD och COPM. BCRS 
minskade för fem, ökade 
för tre och kvarstod samma 
för fyra. Känsla av 
kompetens förbättrades hos 
några. Signifikanser fanns. 
Indikerar att äldre klienters 
motor- och 
processfärdigheter, 
självuppfattning i 
aktivitetsutförande 
förbättrades samt att de 
behövde mindre hjälp. 
Känsla av kompetens hos 
de primära vårdgivarna 
förbättrades likaså. 

Studien ger preliminär 
evidens för effektivitet av 
arbetsterapi hos äldre 
personer med kognitiva 
nedsättningar och deras 
primära vårdgivare. Behöver 
dock testas i en randomiserad 
kontrollstudie. Studiens 
positiva resultat bör tolkas 
med omsorg eftersom liten 
grupp människor 
undersöktes. Vidare, pga. 
studiens okontrollerade natur, 
kan möjlig influens på 
resultat av andra 
vårdgivarinterventioner eller 
medicinering inte uteslutas. 
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Artikel Syfte Design/metod Intervention Resultat Diskussion/slutsatser 
Titel:  Community based 
occupational therapy for 
patients with dementia and 
their caregivers: A 
randomised controlled trial 
 
Författare:  Graff, 
Vernooij-Dassen, Thijssen, 
Dekker, Hoefnagels & 
Olde-Rikkert 
 
Tidsskrift:  British Medical 
Journal 
 
Årtal:  2006 

Att bestämma effektiviteten 
av arbetsterapi på daglig 
funktion hos patienter med 
demens och känsla av 
kompetens hos deras 
vårdgivare. 

Enkelblindad randomiserad 
kontrollstudie. Personer med 
mild till moderat demens 
(n=135) och deras primära 
vårdgivare deltog. 
Datainsamling med 
instrument som AMPS, 
IDDD och SCQ. Jämförelse 
av  resultat mellan 
grupperna. 

Interventionerna bestod av 
tio sessioner av arbetsterapi 
över en femveckorsperiod, 
fokus på både patient och 
deras vårdgivare. Kognitiva 
och beteendemässiga 
interventioner användes för 
att träna patienterna att 
använda stöd som 
kompensation för nedsatt 
kognition samt vårdgivare i 
coping-beteenden och 
tillsyn. Utgår från dokument 
med riktlinjer. 

Efter 6 veckor fanns 
signifikanta skillnader 
mellan grupperna. De som 
fått arbetsterapi fungerade 
signifikant bättre i dagliga 
livet än de i 
kontrollgruppen. AMPS, 
IDDD och SCQ ökade 
signifikant hos personer i 
interventionsgrupp jämfört 
med kontrollgruppen 
Effekter och signifikans 
förelåg även efter 12 
veckor. 

Dubbelblindad studie kunde 
inte genomföras och urvalet 
av deltagare kan därtill inte 
varit representativt. Evidens 
är dock funnen för att 10 
sessioner av arbetsterapi 
given över 5 veckor (enligt 
guideline) förbättrar daglig 
funktion hos dementa och 
minskar vårdbördan för 
deras primära vårdgivare. 

Titel:  How can 
occupational therapy 
improve the daily 
performance and 
communication of an older 
patient with dementia and 
his primary caregiver?: A 
case study 
 
Författare:  Graff, 
Vernooij-Dassen, Zajec, 
Olde-Rikkert, Hoefnagels 
& Dekker 
 
Tidsskrift:  Dementia 
 
Årtal:  2006 

1. Att öka insikt i kontext, 
innehåll och processen av 
tillgodose och få 
arbetsterapi i hemmet i ett 
fall. 2. Att klarlägga teman 
för arbetsterapiintervention i 
fallet. 3. Att studera 
förändringar efter 
arbetsterapi i hemmet, i ett 
fall av en äldre patient. 

Fallstudie. Kvalitativ 
innehållsanalys 
genomfördes på en patients 
journalhandlingar. 
Fallstudien är indelades in i 
tre faser: situationen före 
start av intervention, 
processen av att 
tillhandahålla och få 
arbetsterapi och situationen 
vid slutet av intervention. 

Intervention är baserad på 
riktlinjer av arbetsterapi i 
hemmet (OT guideline). 
Riktlinjerna bygger på 
MOHO, är systembaserad 
och klientcentrerad. I denna 
ingår adaptation av fysisk 
miljö, förbättra/träna 
kompensatoriska färdigheter 
hos patient med demens och 
dennes primära vårdgivare, 
information/utbildning. 

Trots minskad kognitiv 
funktion förbättrade 
klienten färdigheter att 
utföra ADL, 
initiativförmåga ökade och 
behov av assistans 
minskade. Han tyckte sig 
även fått en ökad 
livskvalitet och var mer 
tillfredsställd med dagligt 
utförande. Vårdgivaren 
upplevde också ökad känsla 
av kompetens, bättre 
kunnande av situationen, 
livskvalitet litet förbättrad. 

Resultatet visar att 
arbetsterapeutisk 
intervention var av stort 
värde i detta fall. 
Begränsning föreligger i att 
det endast rör sig om en 
patient; det kan inte bevisas 
att arbetsterapin verkligen 
förbättrade vare sig dagligt 
aktivitetsutförande hos 
personen med demens eller 
känsla av kompetens hos 
vårdgivaren. Fler fall behövs 
för att lära med om process 
och tillhandahållande och få 
arbetsterapi. Under tiden 
kan denna beskriva hur 
arbetsterapi kan användas 
framgångsikt 
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Artikel Syfte Design/metod Intervention Resultat Diskussion/slutsatser 
Titel:  Supporting everyday 
activities in dementia: An 
intervention study  
 
Författare:  Josephsson, 
Bäckman, Borell, 
Bernspång, Nygård & 
Rönnberg 
 
Tidsskrift:  International 
Journal of Geriatric 
Psychiatry 
 
Årtal:  1993 

Att utreda effekterna av ett 
interventionsprogram som 
tar hänsyn till motoriskt 
minne, motorisk rörlighet, 
intressen, vanor och 
värderingar. 

Single case design. I studien 
deltar fyra personer med 
demens vilka utför en IADL 
aktivitet som de är 
motiverad för, aktiviteten är 
en del av en vana men har 
börjat innebära svårigheter. 
Vinster relaterade till 
intervention utvärderades 
genom AMPS 

Ett individualiserat 
interventionsprogram med 
fokus att stödja utförande i 
dagliga aktiviteter, minska 
beroende på episodiska och 
semantiska 
minnesfärdigheter och ta 
hänsyn till motoriskt minne, 
motorisk rörlighet, 
intressen, vanor och 
värderingar. Åstadkoms 
genom extern vägledning 
samt verbalt och fysiskt 
stöd. 

Interventionsrelaterade 
vinster sågs hos tre av fyra 
personer. Det är möjligt att 
förbättra ADL-utförande 
hos dementa när lämplig 
uppgiftsstöd medges 
tillsammans med träning av 
nya strategier. 

Det övergripande mönstret i 
resultatet föreslår att denna 
form av intervention 
relaterade till vardagligt 
aktivitetsutförande är 
anmärkningsvärt för vidare 
empirisk uppmärksamhet. 

Titel:  Effectiveness of an 
intervention to improve 
occupational performance 
in dementia 
 
Författare:  Josephsson, S., 
Bäckman, L., Borell, L., 
Nygård, L., Bernspång, B. 
 
Tidsskrift:  The 
Occupational Therapy 
Journal of Research 
 
Årtal:  1995 
 

Att utvärdera ett 
interventionsprogram som 
syftar till att stötta aktivitet 
istället för att förbättra 
kognitiva förmågor hos 
personer med demens. 

Single case design. 
Observation och bedömning 
(AMPS) genom 
videoinspelning. 
Kvantitativa mått används 
för att avgöra hur 
personerna förbättrar sitt 
utförande utifrån AMPS. 
Bedömer även frekvens av 
stöd såsom påminnelser, 
demonstrationer och fysisk 
assistans. 

Interventionsprogram 
designat att stötta aktivitet 
istället för att förbättra 
underliggande kognitiva 
förmågor hos personer med 
demens, genom att använda 
MOHO som teoretisk 
referensram. Fokus på 
aktivitetsutförande med 
motoriska färdigheter 
istället för kognitiva. 
Intervention gjordes på två 
sätt (1) anpassning av 
miljön (2) förändra 
arbetsterapeutens 
tillvägagångssätt under 
aktivitetsutförande. 

Tre av fyra deltagare 
påvisade 
interventionsrelaterade 
vinster efter att intervention 
implementerats. Det är även 
noterbart att de personer 
som ingick i studien behöll 
sina förbättringar över tid 
även om förbättringarna var 
små och relaterade till ett 
begränsat antal 
processfärdigheter. 
 
 
 
 

 

Resultatet visar att det kan 
vara möjligt att förbättra 
aktivitetsutförande hos 
personer med demens. 
Intervention som syftar till 
att förbättra 
aktivitetsutförande hos 
personer med demens bör ta 
hänsyn till personens 
motivation och vanor samt 
att vända sig till de 
funktioner som är relativt 
väl bevarande i demens, 
exempelvis procedurminne. 

 



 36

 
Artikel Syfte Design/metod Intervention Resultat Diskussion/slutsatser 
Titel:  The experience and 
management of temporality 
in five cases of dementia. 
 
Författare:  Nygård & 
Johansson 
 
Tidskrift:  Scandinavian 
Journal of Occupational 
Therapy 
 
Årtal:  2001 
 

Tvådelat syfte; (a) att 
beskriva och karaktärisera 
erfarenheten och 
hanteringen av tid- och 
temporala problem i dagliga 
livet hos personer med 
demens, och (b) att beskriva 
processen och resultatet av 
en intervention med 
specifika utvalda 
tidshjälpmedel 

Kvalitativ ansats. I studien 
deltog fem personer med 
demens, vara två 
ensamboende och tre 
samboende med 
maka/make. Deltagarna 
intervjuades enligt studiens 
syftet och erbjöds prova 
olika tidshjälpmedel 
lämpliga för problematik 
som framkommit. 
Interventionerna 
utvärderades en tid senare.  

Tidshjälpmedel med 
följande egenskaper; lätt att 
förstå och använda, säker, 
omöjlig att hantera 
inkorrekt. Designen 
inkluderande tydliga 
knappar, enkel att nå och 
manipulera, liten/nätt till 
storlek och enkel att ta med. 
Tidshjälpmedel fick inte 
inrymma möjligheter till 
justering utan avsikt. 

Deltagarna beskriver 
temporala problem som 
relationer och sammanhang, 
samt att ”veta när” och ”hur 
länge”. För att motarbeta 
detta nyttjades olika 
strategier. Ensamboende 
deltagare gynnades mest av 
interventionen och var även 
mest motiverade till 
hjälpmedel och att klara sitt 
vardagliga liv så 
självständigt som möjligt. 
De problem som kunde 
kompenseras för var mest 
relaterade till ”veta när”. 
Svårt att avhjälpa problem 
kring ”hur länge” med 
tidshjälpmedel. 

Kognitiv funktion 
indikerade inte resultatets 
slutsatser. Motivation 
verkade snarare ha större 
betydelse för resultatet än 
nivån för 
demenssjukdomens 
svårighet. Personernas egna 
upplevelser av temporala 
problem verkade också 
viktigt. För att förstå 
skillnader mellan 
interventionens resultat 
tycks det därtill vara 
betydelsefullt att beakta 
individens egna attityder 
mot tid. 

Titel:  Improving morning 
care routines of nursing 
home residents with 
dementia. 
 
Författare:  Rogers, Holm, 
Burgio, Granieri, Hsu, 
Hardin & McDowell 
 
Tidskrift:  Journal of the 
American Geriatrics 
Society 
 
Årtal:  1999 
 

Studien undersökte 
effektiviteten av en 
beteendemässig 
rehabiliteringsintervention 
för att förbättra utförandet i 
morgonvård aktiviteter i 
dagliga livet (ADL) hos 
institutionaliserade personer 
med demens. 

Studiens deltagare bestod av 
personer med 
demenssjukdom (n=84) och 
deras vårdgivare. 
Deltagarna observerades i 
aktiviteterna ”påklädning”, 
”annan ADL” och ”ingen 
ADL” under tre 
förhållanden; under vanlig 
vård, under intervention och 
efter intervention som 
uppföljning. Kvantitativa 
mätmetoder 

Tre olika 
interventionsförhållanden; 
(1) vanlig vård, (2) 
implementering av 
individualiserad 
beteendemässiga 
rehabiliteringsinterventioner 
designad att identifiera och 
framkalla bevarade ADL-
färdigheter genom 
strukturera fysisk och social 
miljö, (3) vaneträning där 
intervention fortsattes att 
förstärkas.  

Resultatet visar att det finns 
en signifikant ökning och 
förbättring i ADL 
delaktighet hos 
institutionaliserade personer 
med Alzheimers och 
relaterade demenser när de 
behandlas med 
beteendemässig 
rehabiliteringsvård. 

Studien påvisar 
effektiviteten av en 
beteendemässig 
rehabiliteringsintervention 
att öka självständig 
påklädning, öka av aktiv 
delaktighet i ADL och 
minska av störande beteende 
under ADL för 
institutionaliserade personer 
med svåra kognitiva 
nedsättningar och 
funktionshinder. 

 
 


