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Sammanfattning:	Bakgrund:	Varje	år	insjuknar	20	000	personer	i	en	demenssjukdom.	
Demenssjukdom	kallas	för	anhörigas	sjukdom,	då	de	är	involverade	under	sjukdomens	gång.	Vid	
demenssjukdom	är	det	vanligt	att	en	arbetsterapeut	involveras	för	att	göra	aktivitetsbedömningar	
för	att	sedan	kunna	ge	en	lämplig	åtgärd.	En	vanlig	arbetsterapeutisk	insats	för	personer	med	
demenssjukdom	är	förskrivning	av	hjälpmedel.	Syfte:	Att	beskriva	arbetsterapeuters	erfarenheter	av	
anhörigas	roll	vid	implementering	av	hjälpmedel	till	personer	med	demenssjukdom.	Metod:	I	denna	
studie	användes	en	kvalitativ	metod	och	insamling	av	data	utfördes	genom	intervjuer.	Urvalet	var	ett	
snöbollsurval	och	ett	bekvämlighetsurval.	Det	var	sju	arbetsterapeuter	som	intervjuades.	En	
kvalitativ	innehållsanalys	gjordes	och	intervjuerna	transkriberades,	meningsbärande	enheter	
plockades	ut	som	kondenserades,	kodades	och	blev	till	kategorier.	Kategorierna	som	uppkom	blev	
sedan	rubriker	och	underrubriker	i	resultatet.	Resultat:	Arbetsterapeuter	erfar	att	anhörigas	roll	är	
viktig	i	förskrivningsprocessen.	Anhöriga	ger	värdefull	information	vid	utredning	och	utvärdering.	
Arbetsterapeuterna	menar	att	det	är	viktigt	att	anhöriga	lär	sig	hjälpmedlet	under	utprovningen	för	
att	kunna	hjälpa	personen	med	demenssjukdom	under	inlärningen.	Beroende	på	vart	
arbetsterapeuterna	arbetar	eller	hur	långt	personen	har	kommit	i	sin	demenssjukdom	erfar	de	att	
anhörigas	roll	och	inställning	till	hjälpmedel	ser	olika	ut.	Arbetsterapeuter	väljer	ofta	att	förskriva	
enklare	hjälpmedel	till	personer	med	demenssjukdom	för	att	inte	belasta	anhöriga	med	mer	ansvar.	
Arbetsterapeuterna	i	denna	studie	menar	även	att	utan	anhöriga	skulle	inte	ett	hjälpmedel	kunna	
förskrivas	till	personer	med	demenssjukdom.	Slutsats:	Anhörigas	roll	är	betydande	för	
implementering	av	hjälpmedel	men	beroende	på	kontexten	kan	denna	roll	se	olika	ut.	

	

Sökord:	Arbetsterapi,	demenssjukdom,	anhöriga,	hjälpmedel.	
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1.	Inledning	
Detta	ämne	har	vi	valt	då	vårt	intresse	väcktes	i	termin	4,	på	arbetsterapeutprogrammet,	för	
kognitiva	nedsättningar.	Intresset	växte	vid	en	verksamhetsförlagd	utbildning.	Då	demenssjukdom	
kallas	för	anhörigas	sjukdom	(1),	blev	vi	intresserade	av	hur	anhörigas	roll	kan	möjliggöra	eller	hindra	
aktivitetsförmågan	och	implementering	av	hjälpmedel	för	en	person	med	demenssjukdom.	
Hjälpmedel	och	aktivitet	går	hand	i	hand	då	ett	hjälpmedel	kan	kompensera	för	nedsatt	
aktivitetsförmåga.	Det	finns	hjälpmedel	som	kan	hjälpa	en	person	att	tillgodose	personliga	behov,	
såsom	att	klä	på	sig,	att	äta	och	att	sköta	sin	personliga	hygien	(2).	Det	finns	även	hjälpmedel	som	
kan	hjälpa	personer	att	fungera	i	hemmet	och	i	sin	närmiljö	(2).	Ovanstående	sysslor	definierar	
Kielhofner	(3)	som	aktiviteter	i	dagliga	livet.		
	
Då	att	det	finns	lite	skrivet	om	arbetsterapeuters	erfarenheter	av	anhörigas	roll	vid	implementering	
av	hjälpmedel	anser	vi	att	intervjua	arbetsterapeuter	skulle	kunna	fylla	den	kunskapsluckan.	

2.	Bakgrund	

2.1	Demens	och	sjukdomens	konsekvenser	
Demenssjukdom	blir	allt	vanligare	i	Sverige	(4).	Det	beräknas	finnas	cirka	140	000	personer	i	Sverige	
som	har	diagnosen	och	varje	år	drabbas	20	000	personer	av	en	demenssjukdom	(4).	Antalet	blir	
avsevärt	större	om	anhöriga	och	närstående	räknas	in,	då	demenssjukdomar	även	kallas	för	
anhörigas	sjukdom	(1).	
	
Demenssjukdom	finns	i	olika	former	och	samtliga	räknas	som	degenerativa	sjukdomar	och	
insjuknandet	sker	vanligtvis	efter	60-årsålder(4).	Det	finns	tre	olika	undergrupper;	primär	
degenerativ	demenssjukdom	som	innefattar	Alzheimers	sjukdom,	Parkinsons	sjukdom	med	
demenssjukdom	och	Huntingtons	sjukdom,	vaskulär	demens	som	är	en	följd	av	upprepade	
hjärninfarkter	och	hypertoni.	Sekundära	demenstillstånd	kan	uppkomma	efter	alkoholmissbruk,	
tumörer	och	trauma	mot	huvudet	Den	demenssjukdomen	med	högst	prevalens	är	Alzheimers	
sjukdom	(5).		
	
Minne,	orientering,	förståelse,	språk,	tankeförmåga,	räkneförmåga	och	inlärningsförmåga	kan	bli	
nedsatta	vid	en	demenssjukdom	(4).	Ovanstående	nedsättningar	yttrar	sig	på	olika	vis	och	i	olika	grad	
av	nedsättning	beroende	på	typ	av	demenssjukdom	(4).	Minnesnedsättning,	som	är	den	vanligaste	
nedsättningen	påverkar	aktivitetsförmågan	genom	att	personen	glömmer	vad	som	ska	göras,	vad	
som	har	påbörjats	eller	upprepar	en	aktivitet	ett	flertal	gånger	för	att	personen	glömt	bort	att	
aktiviteten	redan	är	avslutad	(6).	Andra	aktiviteter	som	kan	bli	svåra	är	att	äta,	att	sköta	sin	
personliga	hygien	samt	av-	och	påklädnad.	Nedsatt	tidsorientering	försvårar	aktiviteter	då	personen	
inte	vet	när	det	är	tid	att	klä	av	sig,	när	det	är	tid	för	att	äta	frukost	eller	när	personen	exempelvis	
duschade	senast	(6).	Personer	som	utvecklar	en	demenssjukdom	slutar	successivt	att	delta	i	sociala	
aktiviteter,	på	grund	av	skam	för	sin	sjukdom	och	svårigheter	att	förstå	andra.	De	slutar	även	med	
sina	fritidsintressen,	som	en	följd	av	att	de	misslyckats	i	utförandet	(6).	Att	en	aktivitet	består	av	
många	moment	är	försvårande	för	en	person	med	demenssjukdom,	exempelvis	en	relativt	enkel	
aktivitet	såsom	att	breda	en	smörgås	kan	vara	svår	då	den	innehåller	många	moment	att	utföra	(6).	
Om	en	person	visar	symtom	på	en	demenssjukdom	är	det	viktigt	att	en	utredning	genomförs(7).	
	

2.2	Utredning	
Den	basala	demensutredningen	går	ut	på	att	göra	en	anamnes,	intervjua	anhöriga	samt	göra	en	
bedömning	av	fysisk	och	kognitivförmåga	samt	aktivitetsförmåga	(7).	Vidare	görs	provtagningar	och	
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datortomografi	som	kan	utesluta	eller	bidra	till	att	säkerställa	en	demenssjukdom	(7).	En	
arbetsterapeut	kan	medverka	i	utredningen	vid	misstänkt	demenssjukdom.	
	
Klocktest	är	en	bedömning,	av	kognitiv	och	intellektuell	förmåga,	som	görs	vid	utredningen	av	
demenssjukdom	och	är	ett	standardtest	(7).	Under	ett	klocktest	ombeds	patienten	först	att	rita	en	
analog	klocka,	en	cirkel	med	siffrorna	i	korrekt	position,	med	visarna	ställda	på	tio	över	fem(8).	
Utefter	hur	väl	klockan	ritas	ges	poäng	från	0-5	(8).	Även	Mini	Mental	Test	(MMT)	är	ett	test	av	
minnesstörning	som	görs	vid	utredning	av	demenssjukdom	(7).	MMT	testar	30	olika	uppgifter	
rörande	föremålsigenkänning,	orientering	i	tid	och	rum,	minne,	uppmärksamhet,	räkneförmåga,	
upprepning	och	språk	(9).	Klocktestet	och	MMT	tillsammans	har	visats	ha	fungerat	väl	i	kombination	
med	varandra	vid	en	demensutredning	(10).	Dessa	test	kan	utföras	av	arbetsterapeut.		
	

2.3	Arbetsterapi	
Arbetsterapi	kan	möjliggöra	en	känsla	av	meningsfullhet	och	tillfredställelse	vid	utförandet	av	en	
aktivitet	(3).	När	en	person	utför	sina	dagliga	rutiner	innebär	det	att	utföra	en	aktivitet,	som	till	
exempel	tvätta	sig,	borsta	tänderna	och	laga	mat	(3).	Nordenfeldt	(11)	definierar	begreppet	aktivitet	
enligt	ICF:	”Aktivitet	innebär	utförandet	av	en	uppgift	eller	en	handling	av	en	individ	-	Delaktighet	
innebär	att	man	är	involverad	i	en	livssituation”.	Kielhofner	däremot	menar	att	vardagliga	aktiviteter	
är	exempelvis	bada,	tvätta	sig,	äta	och	tvätta	(3).	
	
Kielhofner	(3)	beskriver	att	människan	består	av	tre	komponenter	viljekraft,	vanebildning	och	
utförandekapacitet.	Dessa	komponenter	är	centrala	vid	utförandet	av	aktivitet.	Då	viljekraft	beskrivs	
som	den	motivation	en	människa	har	till	aktivitet.	Vanebildning	beskrivs	som	de	rutiner	och	mönster	
vi	har	i	vardagen	då	vi	utför	en	aktivitet,	medan	utförandekapacitet	beskrivs	som	den	fysiska	och	
mentala	förmågan	som	krävs	för	att	kunna	utföra	en	aktivitet.		För	att	kunna	utföra	en	aktivitet	
behövs	dessa	tre	komponenter	och	kan	beskrivas	som	följande:	vanor	kan	styra	en	persons	
morgonrutiner	vilket	kan	göra	personen	fri	till	att	ägna	sig	till	viljebestämda	aktiviteter	som	personen	
mer	ser	fram	emot.	Vilket	gör	att	personer	kan	planera	dagen	för	att	kunna	utföra	de	aktiviteter	den	
har	mer	vilja	för.	Under	hela	denna	process	används	utförandekapaciteten	på	så	vis	att	personen	
använder	sin	fysiska	och	mentala	förmåga	att	kunna	planera	och	utföra	aktiviteterna	(3).	
	
Kielhofner	menar	att	miljön	är	en	viktig	del	för	människans	aktivitetsutförande.	Miljön	menar	
Kielhofner	är	föremål,	platser	och	personer	i	en	människas	omgivning.	Personer	i	ens	närområde	
beskrivs	vara	den	sociala	miljön	(3),	vilket	kan	utgöras	av	anhöriga.	Hjälpmedel	som	en	person	kan	
använda	sig	av	för	att	underlätta	utförandet	av	en	aktivitet	är	en	del	av	den	fysiska	miljön	som	
samspelar	med	platsen	som	personen	vistas	på	(3).	Både	den	sociala	och	fysiska	miljön	har	stor	
inverkan	på	en	persons	aktivitetsutförande,	då	de	båda	kan	agera	både	hindrande	och	främjande	för	
utförandet	av	en	aktivitet,	på	många	olika	sätt	(3).		
	

2.3.1	Arbetsterapi	för	personer	med	demenssjukdom	
Arbetsterapeuter	kan	hjälpa	patienter	med	demenssjukdom	att	delta	i	aktiviteter	som	känns	
meningsfulla	och	tillfredsställande,	vilket	har	visat	sig	ge	goda	resultat	på	humör	och	beteende	hos	
personer	med	demenssjukdom	(12).	Att	delta	i	aktiviteter	och	interagera	med	andra	är	även	ett	bra	
sätt	för	personer	med	demenssjukdom	att	få	känna	tillhörighet	och	bygga	upp	ett	socialt	nätverk	
som	kan	ha	förlorats	under	sjukdomen	(13).	Problemlösande	strategier	för	att	uppmuntra	till	
aktivitet	och	utbildningar	för	anhöriga	är	interventioner	som	arbetsterapeuter	kan	hjälpa	till	med	till	
patienter	med	demenssjukdom	och	dess	anhöriga	(14).	Att	anpassa	aktiviteter	efter	patientens	
svårigheter	innebär	att	kompensera	för	patientens	nedsättningar	i	aktiviteten,	vilket	kan	göras	med	
hjälp	av	diverse	hjälpmedel	(12).	
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Att	göra	bostads-	och	miljöanpassningar	ingår	i	en	arbetsterapeuts	yrke.	En	sådan	anpassning	görs	
för	att	minimera	skaderisken	för	personen	med	demenssjukdom	(12).	Anpassningar	av	miljön	görs	
även	för	att	öka	patientens	självständighet,	under	utförande	av	en	aktivitet,	i	en	känd	miljö	(15).	
	
Arbetsterapeutens	insatser	för	en	person	med	demenssjukdom	kan	därmed	vara	rådgivning,	
information,	anpassning,	kompensation	genom	att	stödja	personen	med	strategier	i	
aktivitetsutförande	och	ordinera	hjälpmedel	(7).	Vid	demenssjukdom	är	det	vanligt	att	en	
arbetsterapeut	kontaktas	för	att	förskriva	hjälpmedel	som	kan	underlätta	förflyttning	och	
kompensera	för	minnes-	och	planeringssvårigheter.	Arbetsterapeuten	kan	även	ge	tips	på	mindre	
hjälpmedel	som	kan	underlätta	vardagen	för	personen	med	demenssjukdom	(16).	
	

2.4	Förskrivning	av	hjälpmedel	
Hjälpmedel	som	arbetsterapeuten	kan	förskriva	till	en	person	med	demenssjukdom	är	kalendrar	och	
planeringshjälpmedel	samt	förflyttningshjälpmedel	(2).	Vid	förskrivning	av	hjälpmedel	ska	
arbetsterapeuter	utgå	ifrån	förskrivningsprocessen.	De	steg	som	ingår	i	förskrivningsprocessen	är:	

• Att	bedöma	behov	av	insatser	(2)	
• Prova	ut,	anpassa	och	välja	lämplig	specifik	produkt	(2)	
• Specialanpassa	(2)	
• Instruera,	träna	och	informera	(2)	
• Följa	upp	och	utvärdera	funktion	och	nytta	(2)	

	
I	förskrivningsprocessen	är	det	arbetsterapeuten	som	ansvarar	för	att	identifiera	patientens	behov,	
förskrivning,	utlämning	av	hjälpmedel	(17).	Arbetsterapeuten	ansvarar	även	för	att	det	förskrivna	
hjälpmedlet	uppfyller	patientens	behov.	Att	alla	faser	i	förskrivningsprocessen	utförs	är	förskrivarens	
ansvar	(17).	Däremot	kan	förskrivaren	delegera	hela	faser	eller	delar	av	en	fas	i	
förskrivningsprocessen	till	en	annan	yrkesgrupp	såsom	hjälpmedelskonsulent	eller	
hjälpmedelstekniker	(17).	I	denna	uppsats	avser	implementering	av	hjälpmedel	alla	stegen	i	
förskrivningsprocessen	från	utredning	till	utvärdering.	

	

2.4.1	Förskrivningsprocessen	
Bedöma	behov	av	insatser	(2)	innebär	att	genom	aktivitets-	och	funktionsbedömningar	bedöma	
vilket	hjälpmedel	patienten	är	i	behov	av.	I	denna	fas	är	det	viktigt	att	arbetsterapeuten	samlar	in	
tillräckligt	med	information	om	patientens	situation	för	att	kunna	bedöma	om	behovet	av	hjälpmedel	
finns	(2).	
	
Prova	ut,	anpassa	och	välja	lämplig	specifik	produkt	(2)	görs	när	behovsbedömningen	är	klar.	I	detta	
steg	i	förskrivningsprocessen	väljs	den	specifika	modellen	av	hjälpmedlet	som	är	den	mest	optimala	
för	patienten	(2).	Under	detta	steg	görs	även	en	utprovning	för	att	justera	och	anpassa	hjälpmedlet	
efter	patientens	behov	(2).	
	
Specialanpassa	–	initiera	och	utfärda	anvisningar	vid	behov	(2).	Detta	innebär	att	hjälpmedlet	enligt	
föreskrifter	har	anpassats	och	utformats	för	en	specifik	individ	(2).		
	
Instruera,	träna	och	informera	(2)	patient	och/eller	närstående	om	användning	av	hjälpmedlet	är	
förskrivarens	ansvar	(2).	Förskrivaren	måste	vara	säker	på	att	patienten	och	anhöriga	har	förstått	hur	
hjälpmedlet	fungerar	och	ska	användas	innan	det	lämnas	ut.	Vid	träning	av	användandet	av	
hjälpmedlet	väljer	förskrivaren	en	strategi	som	passar	patienten	och/eller	anhöriga	och	om	patienten	
behöver	en	längre	träningsperiod	görs	en	träningsplan	(2).	Informationen	om	hjälpmedlet	som	ges	
till	patient	och/eller	anhöriga	ska	vara	begriplig	och	lätt	att	förstå	(2).	
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Följa	upp	och	utvärdera	funktion	och	nytta	(2).	Efter	en	tids	användande	av	det	förskrivna	
hjälpmedlet	ska	en	utvärdering	utföras	(2)	för	att	förskrivaren	ska	kunna	försäkra	sig	om	att	
hjälpmedlet	används	korrekt	och	frekvent.	
	

2.5	Anhöriga		
Anhörig	kan	vara	släktingar	men	även	partner,	sambo,	särbo,	vän	eller	granne	(7).	Att	vara	anhörig	
och	agera	vårdare	för	en	person	med	demenssjukdom	kan	ses	som	en	tung	och	mycket	krävande	
uppgift	som	innebär	mycket	ansvar	(5),	bland	annat	att	ha	kontakt	med	vårdpersonal	(7).	Utöver	
detta	ansvarar	många	anhöriga	för	matinköp,	matlagning,	hushållssysslor	och	ekonomi	(18).	Denna	
roll	som	den	anhöriga	spelar	blir	central	och	betydande	för	vården	(4).	En	roll	innebär,	enligt	Svenska	
akademins	ordbok,	den	uppgift,	den	betydelse	eller	det	inflytande	någon	har	genom	sin	plats	i	ett	
visst	sammanhang	(19).	Även	Kielhofner	(3)	menar	att	en	roll	definieras	på	detta	sätt,	då	en	roll	kan	
innebära	ett	sätt	att	agera	som	överensstämmer	med	omgivningens	förväntningar.	En	roll	består	ofta	
av	en	rad	handlingar	(3),	som	exempelvis	att	agera	stöttande	och	informationsgivare.	
	
Många	anhöriga	anser	att	ta	hand	om	sin	anhöriga	med	demenssjukdom	som	ett	åtagande	som	de	är	
tvungna	att	göra	trots	att	det	är	tungt	och	ansträngande	(18).	Anhöriga	som	agerar	vårdare	för	sin	
närstående	med	demenssjukdom	utvecklar	i	många	fall	depression,	apati	och	ångest	(20).	Att	vara	
anhörig	och	se	hur	sin	närstående	förändras	psykiskt	och	kognitivt	kan	vara	känslomässigt	
påfrestande.	Att	se	och	uppmärksamma	hur	ens	make	eller	förälder	förändrar	sin	personlighet	under	
sjukdomens	förlopp	är,	för	många,	svårt	att	hantera	(20).		
	
Vid	arbete	med	personer	med	demenssjukdom	och	deras	anhöriga	är	det	viktigt	att	
arbetsterapeuten	tar	hänsyn	till	attityder	och	beteenden	som	de	anhöriga	kan	ha.	Dessa	attityder	
kan	påverka	den	sociala	miljön	och	aktivitetsutförandet	för	patienten,	i	synnerhet	om	
arbetsterapeuten	inte	har	respekt	för	attityderna	som	kan	tänkas	finnas	(21).		

2.5.1	Anhöriga	och	hjälpmedel	
Anhöriga	har	en	stor	betydelse	vid	aktivitetsutförande	för	personen	med	demenssjukdom	(21).	
Personer	med	demenssjukdom	upplever	större	meningsfullhet	under	aktivitetsutförande	när	
anhöriga	finns	som	stöd	(21).	Att	anhöriga	deltar	i	aktiviteter	med	personer	med	demenssjukdom	är	
centralt,	vilket	gör	att	anhöriga	idag	blir	mer	och	mer	involverade	i	arbetsterapin	för	patienten	(22)	
och	i	förskrivningsprocessen	som	är	en	del	av	arbetsterapeutens	arbete	(17).	
	
Anhöriga	kan	fungera	som	en	länk	mellan	arbetsterapeuten	och	personen	med	demenssjukdom.	
Detta	ansvar	kan	vara	något	de	har	beslutat	själva	att	ta	(23)	för	tillexempel	användandet	av	
hjälpmedel,	då	personer	med	demenssjukdom	ofta	upplever	att	de	hellre	frågar	sina	anhöriga	hur	
hjälpmedlet	fungerar	istället	för	att	kontakt	arbetsterapeuten	(23).	När	personen	med	
demenssjukdom	inte	väljer	att	kontakta	arbetsterapeuten	om	det	uppstår	problem	med	hjälpmedlet	
får	ofta	den	anhöriga	även	ta	ansvar	för	att	implementera	hjälpmedlet	(23).	
	
Anhöriga	upplever	ofta	när	de	har	visat	hur	hjälpmedlet	fungerar,	att	personen	med	demenssjukdom	
förstår.	När	de	anhöriga	lämnar	personen	själv	fungerade	det	däremot	inte	fullt	lika	bra,	som	de	
anhöriga	trott	(23).	Det	finns	dock	anhöriga	som	lägger	märke	till	att	när	de	utför	uppgifter	ihop	med	
personen	med	demenssjukdom	har	personen	lättare	att	förstå	sig	på	hjälpmedlet	och	dess	
funktioner	(23).		
	
I	en	studie	av	Nygård	(24)	beskrivs	att	anhöriga	kan	ha	mer	motivation	till	ett	hjälpmedel	än	
personen	med	demenssjukdom	har.	Anhöriga	upplevde	att	de	ville	att	personen	med	
demenssjukdom	skulle	ha	ett	hjälpmedel	för	att	underlätta	aktiviteten	och	inte	använda	sig	av	
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strategierna	de	hade	utformat	själva	(24).	Både	arbetsterapeut	och	anhöriga	ville	att	hjälpmedlet	
som	förskrevs	skulle	vara	enkelt	att	förstå	sig	på	för	personen	med	demenssjukdom	(24).	
	

	2.6	Problemformulering	
Det	finns	forskning	som	beskriver	vikten	av	anhörigas	stöd	för	personer	med	demenssjukdom	(21).	I	
samma	forskning	beskrivs	vikten	av	anhörigas	stöd	för	aktivitetsutförandet	för	personer	med	
demenssjukdom	(21).	Kunskap	finns	också	om	att	anhöriga	kan	behöva	agera	vårdpersonal	för	en	
person	med	demenssjukdom,	samt	hur	anhöriga	kan	uppleva	detta	ansvar	(5,18).	Det	finns	viss	
forskning	som	beskriver	anhörigas	roll	vid	implementering	av	hjälpmedel	för	personer	med	
demenssjukdom	(23).	Däremot	saknas	det	kunskap	om	arbetsterapeuters	erfarenheter	av	anhörigas	
roll	vid	implementering	av	hjälpmedel.		
	
Ur	ett	arbetsterapeutiskt	perspektiv	kan	denna	kunskap	vara	intressant	för	att	få	förståelse	för	hur	
anhörigas	roll	kan	hindra	eller	möjliggöra	implementering	av	hjälpmedel.		
	

3.	Syfte	
Syftet	med	denna	studie	är	att	beskriva	arbetsterapeuters	erfarenheter	av	anhörigas	roll	vid	
implementering	av	hjälpmedel	till	personer	med	demenssjukdom.	
	

4.	Metod	

4.1	Val	av	metod	
Utifrån	syftet	med	studien	som	var	att	beskriva	arbetsterapeuters	erfarenheter	av	anhörigas	roll	vid	
implementering	av	hjälpmedel	till	personer	med	demenssjukdom	valdes	en	kvalitativ	metod.	
Kvalitativ	metod	innebär	ett	beskrivande	och	subjektivt	tillväga	gångsätt	och	har	stort	fokus	på	
förståelse	för	människor	levda	upplevelser	(25).	En	semistrukturerad	intervju	med	öppna	frågor	
användes	för	datainsamling.		Semistrukturerad	intervju	innebär	att	det	finns	en	skriven	intervjuguide	
som	innehåller	områden	eller	frågor	som	ska	besvaras	av	intervjupersonerna,	följt	av	följdfrågor	för	
att	få	mer	detaljerad	data	(25).	I	en	semistrukturerad	intervju	ska	inte	frågor	ställas	som	kan	besvaras	
med	ett	eller	två	ord,	tillexempel	ja	och	nej	(25).	Frågor	som	ställs	under	en	semistrukturerad	intervju	
ska	ge	möjlighet	för	personer,	som	deltar,	att	bidra	med	detaljrik	information	till	studien	(25).		

4.2	Urval	
Inklusionskriterier	för	denna	studie	var:	Arbetsterapeuter	med	erfarenhet	inom	demensvård	och	som	
har	förskrivit	hjälpmedel	där	anhöriga	har	varit	delaktiga	under	processen.			
	
I	denna	studie	tog	författarna,	via	mejl,	kontakt	med	två	personer	som	är	medicinskt	ansvariga	för	
rehabilitering	för	att	komma	i	kontakt	med	deltagare	till	studien.	En	medicinskt	ansvarig	för	
rehabilitering	vidarebefordrade	mejlet	till	de	arbetsterapeuter	som	tycktes	passa	till	studien.	Vi	fick	
svar	från	två	arbetsterapeuter	och	mejlade	informationsbrev	samt	tackade	för	att	de	ville	delta	i	
studien.	Vi	frågade	om	de	två	arbetsterapeuterna	kände	till	några	andra	arbetsterapeuter	som	
uppfyllde	kriterierna	som	vi	kunde	kontakta.	Denna	typ	av	urval	kallas	för	snöbollsurval.	Detta	
innebär	att	författarna	frågar	personer	som	deltar	i	studien	om	de	kan	tänkas	känna	till	någon	
potentiell	deltagare	som	uppfyller	inklusionskriterierna	för	studien	(25).	Genom	att	fråga	de	
arbetsterapeuter	som	deltog	om	de	kände	till	några	ytterligare	arbetsterapeuter	som	skulle	kunna	
delta	fick	författarna	dessvärre	inga	fler	deltagare.		
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En	medicinskt	ansvarig	för	rehabilitering	la	även	ut	informationsbrevet	i	ett	nätverk	som	skulle	nå	ut	
till	arbetsterapeuter.	Ett	sådant	utskick	i	ett	forum	räknas	till	det	som	kallas	för	bekvämlighetsurval	
eller	volontärurval,	vilket	innebär	att	författarna	letar	reda	på	deltagare	genom	internetsidor	som	har	
erfarenhet	eller	upplevelser	av	det	som	skall	studeras	(25).	Dock	inkom	inga	svar	via	detta	utskick.	
	
Arbetsterapeutstudenter	vid	Örebros	universitet	gav	mejladresser	till	tidigare	handledare	och	via	
internetsidor	togs	mejladresser	fram	till	arbetsterapeuter	som	kunde	tänkas	delta	i	studien.	Ett	
utskick	till	26	arbetsterapeuter	om	en	förfrågan	att	delta	i	studien	samt	ett	informationsbrev	
skickades	ut.	Även	detta	är	ett	bekvämlighetsurval	(25)	då	vi,	från	en	mejllista	från	internetsidan,	
handplockade	potentiella	deltagare	vi	trodde	uppfyllde	studiens	kriterier.	Författarna	fick	svar	av	fem	
arbetsterapeuter	som	kunde	tänka	sig	att	delta	i	studien.	I	denna	studie	var	det	sju	arbetsterapeuter	
som	intervjuades.	Intervjuerna	genomfördes	successivt	varefter	arbetsterapeuterna	tackade	ja	till	att	
delta.	Efter	sjunde	intervjun	upplevdes	datamättnad.		

4.2.1	Deltagare	
I	denna	studie	var	det	stor	variation	bland	deltagarna	då	de	blev	legitimerade	arbetsterapeuter	
mellan	1990	och	2011.	Arbetsterapeuterna	hade	även	olika	lång	arbetslivserfarenhet	inom	
arbetsterapi	för	personer	med	demenssjukdom	vilken	sträckte	sig	från	6	år	till	20	år.	De	flesta	av	
arbetsterapeuterna	hade	gått	interna	utbildningar	inom	området	demenssjukdom	medan	några	
hade	gått	kortare	kurser	inom	området.	
	
Arbetsterapeuterna	i	denna	studie	har	tidigare	erfarenheter	från	exempelvis	primärvård,	
strokeavdelning,	distrikt,	LSS	och	vårdcentral	och	arbetar	nu	både	inom	kommun	och	landsting	med	
fokus	på	personer	med	demenssjukdom.	Arbetsterapeuterna	arbetade	nu	i	kommun	och	landstig	i	
Mellansverige.	

4.3	Datainsamling	
Datainsamlingen	gjordes	genom	en	semistrukturerad	intervju	med	öppna	frågor	för	att	fånga	
arbetsterapeuters	erfarenheter	och	för	att	få	informationsrik	data.	Data	samlades	in	med	hjälp	av	en	
intervjuguide.	Intervjuguiden	(se	bilaga	I)	utformades	utifrån	syftet	och	relevant	litteratur	för	denna	
studie.	Intervjuguiden	innehöll	demografiska	frågor	och	inleddes	sedan	med	en	öppen	fråga	för	att	
ge	arbetsterapeuterna	möjlighet	att	berätta	fritt	om	sina	erfarenheter	vid	implementering	av	
hjälpmedel.	Därefter	fanns	följdfrågor	för	att	fördjupa	svaren	och	i	fall	något	missades	vid	den	första	
frågan	som	ställdes.		
	
Första	intervjun	som	utfördes	var	även	en	provintervju	för	att	öka	trovärdigheten	i	denna	studie	
samt	för	att	se	om	några	justeringar	av	frågorna	behövs	(25).		Provintervjun	finns	också	med	i	
resultatet	då	författarna	ansåg	att	de	förändringar	som	gjordes	i	intervjuguiden	var	så	små	så	det	inte	
skulle	påverka	resultatet.	Den	förändringen	som	gjordes	var	att	lägga	till	en	fråga.	Denna	fråga	lades	
till	för	att	få	mer	innehållsrik	information	på	fråga	7	(se	bilaga	I)	samt	för	att	leda	in	deltagarna	på	
ämnet	gällande	hjälpmedel.		
	
Innan	intervjun	startade	gav	intervjuaren	samtyckesformulär	till	intervjupersonen,	där	fick	
arbetsterapeuten	tid	att	läsa	igenom	det	och	sedan	skriva	under.	Intervjuaren	informerade	också	om	
studiens	syfte	samt	gav	en	förklaring	om	vad	implementering	innebär	i	denna	studie.	Under	
intervjuerna	satt	båda	författarna	med,	däremot	var	det	bara	en	som	intervjuade	och	den	andra	
startade/stängde	av	ljudbandet.	
	
Sex	intervjuer	genomfördes	på	arbetsterapeuternas	arbetsplats	och	en	intervju	utfördes	via	telefon	i	
ett	tyst	och	enskilt	grupprum	på	universitet.	Intervjuerna	tog	mellan	20	minuter	till	45	minuter.		
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4.4	Dataanalys	
Efter	transkriberingen	lästes	intervjuerna	flera	gånger	och	varje	intervju	gavs	en	färg	för	att	kunna	
hålla	isär	dem.	Vid	dataanalys	av	den	insamlade	datan	användes	kvalitativ	innehållsanalys	(26).	I	en	
innehållsanalys	ingår	meningsbärande	enheter	vilket	utgör	en	mening,	stycke	eller	ord	av	en	text.	
Detta	utgör	grunden	för	en	bra	analys	av	en	intervju	(26).	Meningsbärande	enheter	valdes	ut	genom	
att	läsa	transkriberingarna	flera	gånger	för	att	sedan	plocka	ut	de	meningar	eller	stycken	som	var	
informationsrika	i	förhållande	till	syftet.	Meningsbärande	enheter	ska	kunna	stå	för	sig	själva,	men	
kan	också	ha	likheter	med	andra	meningsenheter	(27).	
	
Sedan	kondenserades	de	meningsbärande	enheterna.	Att	kondensera	en	meningsbärande	enhet	
innebär	att	korta	ner	stycket	eller	meningen	till	en	mer	hanterlig	text	men	samtidigt	bevara	
innebörden	(26).	Under	denna	process	valde	vi	att	gå	tillbaka	till	transkriberingen	för	att	lättare	
förstå	de	meningsbärande	enheternas	innebörd	och	därför	behövde	varje	intervju	ha	en	färgkodning.	
Efter	detta	kodades	de	meningsbärande	enheterna.	Koder	används	som	etiketter	på	
meningsbärande	enheter	för	att	beskriva	innehållet.	En	kod	kan	se	olika	ut	men	ska	vara	enkel	att	
förstå	(28).		
	
Av	koderna	skapades	kategorier	(se	tabell	I)	genom	att	jämföra	likheter	och	olikheter	i	koderna.	
Koder	med	liknande	innehåll	sammanfördes	och	bildade	kategorier.	Att	skapa	kategorier	är	grunden	
för	en	kvalitativ	innehållsanalys	(28)	och	kategorier	ska	vara	externt	heterogena	och	internt	
homogena	(28).	Ingen	information,	framtagen	från	intervjuer,	ska	kunna	passa	in	i	två	kategorier	
eller	falla	bort	för	att	den	inte	passar	in	i	någon	av	kategorierna	(28).	Vi	valde	att	klippa	ut	varje	kod	
med	färgmarkering,	för	att	kunna	hålla	reda	på	vilken	kod	som	hörde	till	vilken	intervju,	för	att	kunna	
gå	tillbaka	till	intervjun	om	några	frågor	uppstod.	Genom	detta	arbetssätt	framkom	tre	kategorier	
och	fem	underkategorier.	
	

	

Tabell	I	Exempel	från	innehållsanalysen	

Meningsbärande		

enhet	

Kondensering	 Kod	 Underkategori	 Kategori	

Det	är	i	början	är	det	
[anhörigas	roll]	viktigt	
och	jag	kan	säga	hela	
vägen	är	det	faktiskt	
viktigt,	att	det	
[hjälpmedlet]	blir	
förskrivet	och	det	blir	
utprovat	och	lära	i	den,	
sen	fortsätta	använda	
den,	så	hela	vägen	är	
viktigt	(i	
förskrivningsprocessen)	

Anhörigas	roll	
är	viktig	under	
hela	
förskrivnings-
processen	

Anhörigas	roll	
är	viktig	
under	
förskrivnings-	
processen	

	 Anhörigas	roll	under	
förskrivningsprocessens	
olika	steg	

	

4.5	Etiska	ställningstagande	
I	informationsbrevet	som	skickades	ut	informerades	tänkbara	deltagare	om	syftet	med	studien	och	
tillvägagångssättet	för	att	samla	in	data	samt	att	medverkan	var	frivilligt.	De	tänkbara	deltagarna	ska	
informeras	så	att	de	själva	kan	förstå	vad	det	är	för	typ	av	studie	de	kan	delta	i	innan	de	bestämmer	
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sig	(29).	Hur	omfattande	information	som	behövs	varierar	från	person	till	person,	vissa	vill	ha	mer	
omfattande	information	medan	andra	inte	vill	ha	det	(29).		Om	en	person	kände	att	de	behövde	mer	
information	om	studien	fanns	kontaktuppgifter	till	båda	handledare	och	författare	i	
informationsbrevet.		
	
I	både	informationsbrevet	och	vid	intervjun	informerades	deltagarna	om	konfidentialitet.	
Konfidentialitet	innebär	att	deltagarna	inte	kan	identifieras	genom	privat	data	(30).		
	
Innan	intervjuns	start	fick	deltagaren	skriva	under	en	samtyckesblankett.	Genom	att	skriva	under	
samtyckesblanketten	samtycker	deltagaren	till	att	delta	i	studien	med	det	syfte	som	angetts,	med	
villkor	att	de	förblir	anonyma	samt	att	de	kan	gå	ur	studien	när	de	vill	utan	att	ange	någon	anledning.	
	
De	etiska	ställningstaganden	som	övervägdes	under	utformningen	av	intervjun	var	hur	stress	skulle	
elimineras	på	bäst	sätt.	De	etiska	ställningstaganden	som	övervägdes	med	intervjun	var	frågorna	som	
ställdes.	Frågorna	kunde	ha	tolkas	som	att	författarna	påpekar	hur	arbetsterapeuternas	arbete	ska	
utföras	på	ett	korrekt	sätt.	Vinsterna	med	studien	samt	riskerna	övervägdes	genom	dessa	frågor	och	
författarna	ansåg	att	vinsterna	övervägde	riskerna.		Vinsterna	med	studien	är	att	det	kan	öka	
förståelse	för	hur	anhörigas	roll	kan	påverka	implementeringen	av	hjälpmedel.	

5.	Resultat	
Resultatet	i	denna	studie	har	delats	in	i	tre	kategorier	som	är;	”anhörigas	roll	under	
förskrivningsprocessens	olika	steg”	med	underkategorier	enligt	förskrivningsprocessens	steg	samt	
”om	anhöriga	inte	är	med	under	förskrivningsprocessen,	sedan	följer	kategorierna	”anhörigas	roll	i	
relation	till	arbetsplats,	sjukdomsskede	och	typ	av	hjälpmedel”	och	”anhöriga	med	en	stöttande	roll”.		
	

5.1	Anhörigas	roll	under	förskrivningsprocessens	olika	steg		
De	flesta	arbetsterapeuter	har	erfarenheter	av	att	anhörigas	roll	är	viktig	när	det	gäller	
implementering	av	hjälpmedel.	Vissa	arbetsterapeuter	upplever	att	anhörigas	roll	är	viktigt	i	början	
av	förskrivningsprocessen	och	hela	vägen	till	utvärderingen.	Arbetsterapeuterna	beskriver	vikten	av	
att	ha	med	en	anhörig	redan	från	början	när	ett	hjälpmedel	ska	implementeras	till	personen	med	
demenssjukdom	och	inte	bara	i	enstaka	delar	i	förskrivningsprocessen.	Vidare	menar	vissa	
arbetsterapeuter	att	personen	med	demenssjukdom	är	beroende	av	anhöriga	vid	användning	av	
hjälpmedel,	då	de	ofta	inte	har	möjlighet	att	självständigt	använda	sitt	hjälpmedel.			
	

…	”	Jag	skulle	nästan	säga	att	anhöriga	är	ovärderliga”…	
	

5.1.1	Anhörigas	roll	under	utredning	
Anhöriga	har	en	viktig	roll	under	utredningen	då	de	kan	berätta	om	hur	vardagen	ser	ut	för	personen	
med	demenssjukdom.	Vid	utredningen	behöver	arbetsterapeuten	veta	hur	vardagen	egentligen	ser	
ut,	vilket	sätt	de	utför	aktiviteter	på	samt	vilken	typ	av	hjälpmedel	som	kan	fungera	för	personen	
med	demenssjukdom.	En	arbetsterapeut	uttrycker	sig	att:	
	

…”	Anhörigas	delaktighet	i	utredningen	ger	mer	information	än	ADL-bedömning”…		
	

Arbetsterapeuten	menar	att	anhöriga	oftare	har	en	klarare	bild	av	vad	som	fungerar	i	vardagen,	då	
anhöriga	ofta	lever	bredvid	personen	med	demenssjukdom.	Personen	med	demenssjukdom	är	inte	
alltid	medveten	om	sina	problem	och	själv	inte	kan	berätta	var	problemet	ligger.	Däremot	kan	
personen	se	problemet	när	han	eller	hon	utför	aktiviteten	men	har	svårt	att	redogöra	för	vad	som	
upplevs	vara	svårt	i	efterhand.	Då	menar	arbetsterapeuter	att	de	kan	få	en	tydligare	beskrivning	av	
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händelseförloppet	från	anhöriga	samt	information	om	personen	och	eventuella	hjälpmedel	som	
tidigare	använts.	Anhöriga	kan	även	beskriva	vilka	vanor	de	har	och	vilka	typer	av	hjälpmedel	de	är	
intresserade	av	att	använda.		
	

5.1.2	Anhörigas	roll	vid	val	och	utprovning	av	hjälpmedel	
Anhörigas	roll	upplevs	viktig	vid	val	av	hjälpmedel,	då	arbetsterapeuterna	uttrycker	att	anhöriga	
behöver	förstå	hjälpmedlets	syfte	och	dess	funktioner	för	att	i	sin	tur	kunna	hjälpa	personen	med	
demenssjukdom	att	använda	hjälpmedlet.	Arbetsterapeuterna	beskriver	att	de	kan	behöva	överlägga	
med	anhöriga	kring	valet	av	hjälpmedel,	det	kan	då	krävas	att	under	denna	överläggning	ställa	två	
hjälpmedel	mot	varandra	och	väga	för-	och	nackdelar	för	att	sedan	kunna	kompromissa	om	vilket	
hjälpmedel	som	är	mest	lämpligt.	Det	är	viktigt	att	anhöriga	är	involverade	för	att	lära	sig	
hjälpmedlet	och	sedan	fortsätta	använda	det.	Anhörigas	roll	kan	ha	större	betydelse	beroende	på	
vilket	hjälpmedel	som	förskrivs.	När	det	exempelvis	gäller	en	MEMOdayplanner	är	det	ett	måste	att	
en	anhörig	kan	skriva	på	tavlan	åt	patienten,	menar	arbetsterapeuterna.		
	
Anhörigas	inställning	till	hjälpmedel	kan	påverka	hur	anhöriga	agerar	och	vilken	roll	de	får	vid	val	av	
hjälpmedel,	de	kan	försvåra,	underlätta	eller	så	väljer	arbetsterapeuten	andra	typer	av	insatser	
tillexempel	strategier.		
	
Det	finns	arbetsterapeuter	som	erfar	att	anhöriga	har	tackat	nej	till	hjälpmedel	då	de	anser	det	vara	
stigmatiserande	och	inte	passar	in	i	hemmet.	Arbetsterapeuterna	erfar	att	anhöriga	hellre	hjälper	
patienten	än	att	ha	ett	hjälpmedel	som	syns	och	blir	ett	utmärkande	hjälpmedel.		
	

…	”	det	har	faktiskt	hänt	att	patienten	har	sagt	att	det	här	blir	ju	jättebra,	det		
kan	jag	behöva,	medans	anhöriga	säger	men	den	där	vill	vi	inte	ha”…	
	

Arbetsterapeuten	erfar	att	detta	beror	på	att	anhöriga	inte	tycker	att	hjälpmedlet	passar	i	hemmet,	
vilket	kan	leda	till	att	arbetsterapeuten	väljer	att	resonera	kring	strategier	med	anhöriga	och	
patienten	då	detta	inte	känns	stigmatiserat	i	samma	utsträckning.	De	erfar	även	att	om	ett	
hjälpmedel	förskrivs	och	anhöriga	inte	vill	använda	hjälpmedlet	så	kommer	hjälpmedlet	inte	att	
användas.	
	
Vid	utprovning	av	ett	hjälpmedel	anser	arbetsterapeuter	att	anhörigas	roll	är	viktig	för	att	de	ska	
kunna	testa	hjälpmedlet	samt	ställa	frågor	om	hjälpmedlet	och	viktiga	funktioner.	Även	att	de	lär	sig	
hjälpmedlet	för	att	sedan	kunna	visa	och	stötta	personen	med	demenssjukdom	anser	
arbetsterapeuterna	vara	viktigt.	Om	anhöriga	inte	är	med	i	det	steget	och	inte	förstått	eller	provat	då	
kommer	inte	hjälpmedlet	vara	till	hjälp	för	personen	med	demenssjukdom.		
	

…	”Det	är	ju	a	och	o	att	ha	en	anhörig	med	eller	en	annan	närstående	person	med	i	det	här”…	
	

Vid	utprovning	upplever	arbetsterapeuterna	att	anhöriga	kan	ge	bra	information	och	det	är	viktigt	att	
de	är	med	för	att	hjälpmedlet	ska	kunna	passa	båda	två.		

	

5.1.3	Anhörigas	roll	vid	träning	och	instruktion	av	valt	hjälpmedel	
Arbetsterapeuter	erfar	att	anhörigas	roll	var	mest	betydande	vid	instruktion	av	hjälpmedel.	De	
menar	att	har	det	inte	landat	under	val	av	hjälpmedel	och	instruktion	av	hjälpmedel	så	kommer	inte	
hjälpmedlet	att	fungera.	Det	är	också	viktigt	att	träna	in	rätt	från	början	så	att	arbetsterapeuten	kan	
försäkra	sig	om	att	hjälpmedlet	används	rätt	av	den	anhörige	och	patienten.			
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Arbetsterapeuterna	erfar	att	det	är	nödvändigt	att	anhöriga	vågar	ta	ansvaret	för	att	lära	sig	
hjälpmedlet	och	förstår	innebörden	med	hjälpmedlet.	Det	är	viktigt	att	anhöriga	vet	hur	man	lägger	
in	påminnelser	i	ett	planeringshjälpmedel	eller	kan	dela	mediciner	i	en	dosett.	En	arbetsterapeut	
berättar	att	en	patient	inte	var	mottaglig	till	att	använda	en	dosett,	men	då	har	den	anhörige	tagit	
ansvar	för	att	introducera	dosetten	till	personen	med	demenssjukdom,	vilket	ledde	till	att	
arbetsterapeuten	förskrev	hjälpmedlet	och	delegerade	ansvaret	att	den	anhörige	skulle	träna	och	
instruera	dosetten	till	personen	med	demenssjukdom.		
	
Arbetsterapeuterna	erfar	även	att	det	kan	bli	mycket	ansvar	för	anhöriga	att	träna	in	ett	hjälpmedel.	
Därför	kan	arbetsterapeuterna	erfara	att	enkelheten	på	hjälpmedel	är	viktigt	för	den	anhörige	då	
anhöriga	ofta	har	tillräckligt	mycket	med	att	bara	ta	hand	om	personen	med	demenssjukdom,	vilket	
kan	bidra	till	att	de	får	en	negativ	inställning	gentemot	hjälpmedel.	Om	arbetsterapeuten	däremot	
förskriver	ett	mer	avancerat	hjälpmedel	då	krävs	det	att	anhöriga	lär	sig	hur	hjälpmedlet	fungerar	
och	kan	hantera	det.		
	

…”	Jag	kan	inte	förskriva	väldigt	avancerade	hjälpmedel	i	den	nivån,	utan	det	blir	enklare	hjälpmedel	för	
anhöriga.	Visst	det	ska	underlätta	för	dom	men	det	ska	inte	ta	för	mycket	tid	och	det	ska	inte	vara	så	
avancerat”…		

	
	

5.1.4	Anhörigas	roll	vid	utvärdering	
Anhörigas	roll	vid	utvärderingen	upplevs	viktig	av	arbetsterapeuten	då	det	steget	beskrivs	vara	lika	
betydelsefullt	som	själva	förskrivningen.	Om	anhöriga	inte	finns	erfar	vissa	arbetsterapeuter	att	det	
kan	vara	svårt	att	utvärdera.	Detta	beror	på	att	anhöriga	kan	ge	mer	information	om	ett	hjälpmedel	
har	fungerat	än	personen	själv.	Arbetsterapeuter	erfar	dessutom	att	det	är	tack	vare	anhöriga	som	
stöttar	personen	med	demenssjukdom	som	hjälpmedlet	blir	använt.	
	
Vid	utvärderingen	upplever	arbetsterapeuter	att	anhöriga	har	en	mycket	betydande	roll	som	
informationsgivare.	Anhöriga	kan	ge	information	till	arbetsterapeuten	hur	hjälpmedlet	har	fungerat	
eller	om	något	behövs	justeras	på	hjälpmedlet.	Arbetsterapeuterna	menar	att	anhöriga	kan	lättare	
återspegla	hur	det	har	gått	under	tiden	hjälpmedlet	har	använts	än	vad	personen	med	
demenssjukdom	kan.	
	
Arbetsterapeuter	menade	att	anhöriga	har	mest	betydande	roll	vid	utvärdering	då	anhöriga	kan	
berätta	om	hur	det	har	fungerat	då	personen	med	demenssjukdom	kanske	inte	minns.	En	
arbetsterapeut	upplever	att	anhörigas	roll	är	som	viktigast	vid	utvärderingen	då	de	är	med	personen	
hela	tiden	och	kan	därför	berätta	hur	det	har	fungerat.	
	

5.1.5	Om	anhöriga	inte	finns	med	under	förskrivningsprocessen	
När	arbetsterapeuterna	fick	frågan	om	hur	de	skulle	beskriva	anhörigas	roll	vid	implementering	av	
hjälpmedel	var	ett	av	svaren	att	arbetsterapeuten	menar	att	om	det	inte	finns	anhöriga	med	under	
processen	får	man	fundera	på	huruvida	det	är	lämpligt	att	förskriva	ett	hjälpmedel	till	personen	med	
demenssjukdom.	Arbetsterapeuten	menar	här	att	anhöriga	har	en	så	pass	betydande	roll	under	
implementering	av	hjälpmedel	att	om	de	uteblir	så	fungerar	inte	processen.	En	annan	arbetsterapeut	
menar	att	exempelvis	ett	GPS-larm	inte	skulle	fungera	att	lämna	ut	utan	att	det	finns	en	anhörig	
med,	som	kan	hantera	hjälpmedlet.	Denna	arbetsterapeut	menar	att	ett	GPS-larm	trots	allt	är	till	för	
de	anhöriga	och	inte	patienten,	då	det	är	de	anhöriga	som	upplever	en	oro	över	att	personen	med	
demenssjukdom	exempelvis	går	vilse.	
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…”När	det	gäller	demenssjukdomar	tycker	jag	det	är	stor	vikt	på	anhörigas	roll	för	utan	dom	så	funkar	
det	inte	att	använda	hjälpmedel”…	

	
	

5.2	Betydelsen	av	anhörigas	roll	i	relation	till	arbetsplats,	sjukdomsskede	och	typ	av	
hjälpmedel	
Under	intervjuerna	framkom	skilda	erfarenheter	gällande	anhörigas	roll,	där	anhörigas	roll	inte	alltid	
uppfattas	vara	viktigt	vid	implementering	av	hjälpmedel	enligt	arbetsterapeuternas	erfarenheter.	
Detta	beror	på	att	arbetsterapeuterna	arbetar	på	olika	ställen	samt	att	personer	med	
demenssjukdom	kan	befinna	sig	i	olika	stadier	i	sjukdomen	och	då	kan	anhörigas	roll	uppfattas	
mindre	betydelsefull	än	om	personen	bor	hemma	och	är	i	ett	tidigt	skede	i	sin	sjukdom.		
	
Arbetsterapeuter	som	arbetar	på	särskilt	boende	menade	att	när	de	ska	välja	hjälpmedel	tar	de	inte	
hjälp	av	anhöriga	utan	lutar	sig	mot	sin	yrkeskunnighet,	istället	för	att	rådfråga	anhöriga	vad	de	
tycker	de	skulle	behöva	för	att	underlätta	för	sig	själva	och	personen	med	demenssjukdom.	De	
arbetsterapeuter	som	inte	tyckte	att	anhörigas	roll	var	viktig	sa	dock	att	det	kunde	hända	att	de	
under	utvärdering	tog	kontakt	med	anhöriga	för	att	fråga	hur	de	upplevt	att	hjälpmedlet	underlättat	
eller	försvårat	situationen	för	dem	själva	och	för	personen	med	demenssjukdom.		
	
Om	en	dag-	och	nattkalender	förskrivs	menar	arbetsterapeuter	att	anhöriga	inte	involveras	alls	under	
implementeringen	utan	att	det	enbart	är	patienten	som	är	med	under	processen.	
Arbetsterapeuterna	frågar	då	patienten	under	utvärdering	hur	det	har	fungerat	och	hur	hon	eller	han	
upplever	att	hjälpmedlet	har	underlättat.	Detta	görs	för	att	dessa	personer	ofta	bor	ensamma	och	
inte	är	speciellt	långt	gångna	i	sin	demenssjukdom.	
	
Vid	förskrivning	av	en	planeringstavla	har	arbetsterapeuter	erfarit	att	anhöriga	inte	förstår	hur	den	
ska	underlätta,	syftet	med	planeringstavlan	samt	hur	personen	med	demenssjukdom	ska	klara	av	
detta	hjälpmedel.	Arbetsterapeuten	brukar	då	föra	en	dialog	med	anhöriga	om	tavlans	syfte	och	
förklara	att	den	anhöriga	behöver	vara	behjälplig	i	början	för	att	hjälpmedlet	ska	fungera.	
Arbetsterapeuten	menar	att	anhöriga	inte	har	förståelse	för	hur	kognitiv	svikt	påverkar	patientens	
fysiska	och	psykiska	funktioner,	det	vill	säga	inte	förstår	att	hjälp	och	stöttning	kan	underlätta	
hjälpmedelsanvändandet.			
	
	

5.3	Anhöriga	med	en	stöttande	roll		
Anhöriga	har	en	viktig	roll	när	det	gäller	att	stötta	personen	med	demenssjukdom	vid	användandet	
av	hjälpmedel.	Arbetsterapeuten	erfar	att	anhöriga	oftast	vill	samma	sak	som	arbetsterapeuten	
bedömer	att	personen	med	demenssjukdom	behöver,	såsom	insatser	i	form	av	hjälpmedel.	
Arbetsterapeuten	menar	att	anhöriga	stöttar	personen	med	demenssjukdom	för	att	de	vill	
möjliggöra	en	förbättring	både	för	personens	välbefinnande	och	aktivitetsförmåga.	
Arbetsterapeuterna	menar	att	det	inte	är	ofta	en	anhörig	hindrar	implementeringen	av	hjälpmedel	
utan	att	majoriteten	av	dem	faktiskt	är	behjälpliga	under	hela	processen.	Har	personen	med	
demenssjukdom	anhöriga	bidrar	detta	till	att	implementeringen	fungerar	bättre	då	anhöriga	kan	
stötta	och	uppmuntra	personen,	vilket	underlättar	arbetsterapeutens	arbete.	
	

…”	99	gånger	av	100	så	vill	ju	anhöriga	stötta”…	
	
Eftersom	personen	med	demenssjukdom	har	svårt	för	inlärning	av	ny	information	kan	personen	
behöva	stöttning	i	form	av	påminnelser	från	anhöriga.	Detta	är	ofta	när	personen	med	
demenssjukdom	har	försämrats.	Arbetsterapeuten	upplever	att	anhöriga	ständigt	behöver	påminna	
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om	att	personen	har	ett	hjälpmedel	som	ska	användas.	Något	som	arbetsterapeuter	inom	
demensvården	använder	sig	av	är	en	dag-	och	nattkalender.	Vid	användning	av	denna	typ	av	
kalender	behövs	många	påminnelser	från	anhöriga	då	personen	ofta	frågar	om	dagens	datum	samt	
veckodag.	Anhöriga	uttrycker	ofta	att	denna	ständiga	fråga	är	påfrestande	och	arbetsterapeuten	
beskriver	sig	då	föra	en	dialog	med	anhöriga	och	förklarar	att	de	ska	uppmana	personen	att	gå	och	se	
på	dag-	och	nattkalendern	istället	för	att	bli	upprörd	och	besvara	personens	frågor.		

6.	Diskussion	

6.1	Resultatdiskussion	
I	denna	studie	framkom	det	att	arbetsterapeuter	erfar	att	anhöriga	har	en	viktig	roll	då	de	stöttar	och	
ger	information	som	patienten	själv	inte	kan	ge	men	de	måste	också	förstå	sig	på	hjälpmedlet	som	
eventuellt	förskrivs.	Det	finns	även	anhöriga	som	motsätter	sig	hjälpmedel	på	grund	av	att	de	
upplevs	stigmatiserande.	
	
I	denna	studie	belyser	arbetsterapeuter	vikten	av	att	anhöriga	finns	som	stöd	under	
implementeringen	av	hjälpmedel	för	personen	med	demenssjukdom.	Detta	är	något	som	även	
beskrivs	i	en	studie	av	Markut	och	Crane	(31)	där	anhöriga	till	personer	med	demenssjukdom	menar	
att	det	är	viktigt	att	kunna	finnas	som	stöd	för	personen	med	demenssjukdom.	
	
Arbetsterapeuterna	i	denna	studie	erfar	att	information	från	anhöriga	är	av	betydelse,	i	synnerhet	
under	utrednings-	och	utvärderingsskedet	då	de	kan	ge	information	till	arbetsterapeuten	som	
patienten	själv	inte	kan	ge.	Detta	resultat	överensstämmer	med	en	tidigare	studie	(31)	där	även	
anhöriga	beskriver	att	detta	är	en	viktig	roll	de	behöver	ha	under	vårdmöten	då	personer	med	
demenssjukdom	ofta	har	svårighet	att	återspeglar	hur	det	verkligen	har	varit	eller	är.	
	
Under	intervjuerna	framgick	det	att	arbetsterapeuter	erfar	att	anhöriga	behöver	veta	hur	
hjälpmedlet	fungerar	för	att	kunna	besvara	frågor	kring	detta	från	personer	med	demenssjukdom,	
vilket	även	Nygård	(23)	beskriver	i	sin	studie.	Nygård	(23)	menar	även	att	personer	med	
demenssjukdom	upplever	att	de	behöver	kunna	fråga	anhöriga	om	hur	hjälpmedlet	ska	användas.	
Arbetsterapeuterna	i	denna	studie	menar	alltså	att	personen	med	demenssjukdom	behöver	stödet	
som	anhöriga	ger	kring	användandet	av	hjälpmedel	och	hjälpmedlets	funktioner	för	att	personen	
med	demenssjukdom	ska	kunna	använda	hjälpmedlet,	vilket	även	stärkts	i	tidigare	studie	av	Nygård	
(23).	
	
I	denna	studie	framkommer	det	att	vissa	anhöriga	kan	uppleva	att	hjälpmedel	kan	vara	
stigmatiserade.	Detta	har	att	göra	med	deras	roll	och	inställning	till	hjälpmedel.	Arbetsterapeuter	
erfar	att	vissa	anhöriga	anser	att	hjälpmedlet	inte	passar	bra	i	hemmet	och	att	de	hellre	intar	en	
hjälpande	roll	till	personen	med	demenssjukdom	istället	för	att	använda	sig	av	ett	hjälpmedel	som	
kompensation.	Detta	framkommer	även	i	tidigare	studier	där	anhöriga	till	personer	med	stroke	har	
upplevt	att	hjälpmedel	är	stigmatiserande	och	påfrestande	för	relationen	mellan	personen	och	
anhöriga	(32).	Frågan	vi	ställer	oss	efter	denna	studie	är	om	det	finns	en	rädsla	hos	anhöriga	att	stora	
och	omfattande	hjälpmedel	kommer	tära	på	relationen	till	personen	med	demenssjukdom.	Tidigare	
forskning	visar	även	på	att	personer	med	demenssjukdom	kan	uppleva	hjälpmedel	stigmatiserande	
(33).	Att	hjälpmedel	upplevs	stigmatiserande	menar	arbetsterapeuter	har	gjort	att	anhöriga	intagit	
en	motverkande	roll,	som	har	gjort	att	processen	försvårats.	
	
Enligt	Melin	(5)	kan	anhöriga	ha	en	mycket	krävande	uppgift	när	det	gäller	att	ta	hand	om	en	person	
med	demenssjukdom	och	som	anhörig	behöva	ta	ansvar,	såsom	diverse	vårdkontakter,	
hushållsarbete	samt	personlig	vård.	Arbetsterapeuterna	upplever	att	vissa	avancerade	hjälpmedel	
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inte	förskrivs	till	personen	med	demenssjukdom	då	anhörigas	roll	som	vårdare	redan	är	stor	och	
arbetsterapeuten	förskriver	därför	enklare	hjälpmedel.	Nygård	(24)	beskriver	att	både	
arbetsterapeuten	och	anhöriga	tyckte	ett	enklare	hjälpmedel	var	bättre	för	personen	med	
demenssjukdom.	Då	det	kan	vara	lättare	för	personen	med	demenssjukdom	att	förstå	sig	på	
hjälpmedlet,	vilket	kan	leda	till	mindre	ansvar	i	rollen	som	anhörig.		
	
I	en	tidigare	studie	beskrivs	att	det	är	viktigt	att	arbetsterapeuter	tar	hänsyn	till	anhörigas	attityder	
och	beteende	för	patientens	skull	(21).	I	vår	studie	beskriver	arbetsterapeuter	att	det	finns	anhöriga	
med	en	motsättande	roll	gentemot	hjälpmedel	och	då	behöver	arbetsterapeuten	föra	en	dialog	med	
anhöriga	för	att	förklara	att	insatsen	i	synnerhet	är	till	för	patientens	välmående.	Det	beskrivs	även	i	
tidigare	studier	att	en	positiv	och	öppen	inställning	från	anhöriga	har	en	gynnsam	inverkan	på	
patienten	och	behandlingen	(34),	detta	styrks	i	denna	studie	då	arbetsterapeuter	menar	att	negativa	
attityder	kan	göra	att	implementeringen	försvåras	eller	uteblir.	
	
I	förskrivningsprocessen	är	ett	av	stegen	att	kartlägga	patientens	hjälpmedelsbehov	(2).	I	denna	
studie	framgår	det	att	vissa	personer	med	demenssjukdom	kan	ha	svårt	att	redogöra	för	vad	som	är	
svårt	med	att	utföra	en	aktivitet.	Då	vänder	sig	arbetsterapeuter	till	anhöriga	för	att	kunna	kartlägga	
hjälpmedelsbehovet	för	personen	med	demenssjukdom.	I	flera	av	stegen	i	förskrivningsprocessen	
beskriver	arbetsterapeuterna	att	anhörigas	roll	är	viktigt,	då	de	kan	ge	information,	stötta	och	lära	sig	
hjälpmedlet.	Om	anhörigas	roll	är	viktigt	i	stora	delar	av	förskrivningen,	så	är	det	inte	konstigt	att	
vissa	arbetsterapeuter	upplever	att	det	kan	vara	svårt	att	förskriva	hjälpmedel	till	personer	med	
demenssjukdom	utan	anhöriga	vilket	speglar	hur	viktig	deras	roll	faktiskt	är	under	implementering	av	
hjälpmedel.	
	

6.2	Metoddiskussion	
	
Kvalitativ	metod	valdes	då	denna	metod	var	mest	lämplig	till	studiens	syfte	som	var	att	beskriva	
arbetsterapeuters	erfarenheter.	Denna	metod	valdes	för	att	kunna	gå	på	djupet	gällande	
arbetsterapeuters	erfarenheter	av	anhörigas	roll	vid	implementering	av	hjälpmedel.	Det	djup	i	svaren	
som	önskades	hade	inte	kunnat	fås	genom	en	kvantitativ	studie.	Graneheim	och	Lundman	(28)	
menar	att	välja	ett	tillvägagångssätt	som	speglar	syftets	utformning	ökar	trovärdigheten.	Vidare	att	
använda	citat	ifrån	intervjumaterialet	kan	påvisa	trovärdighet	i	en	studie	(26).	En	kvalitativ	
innehållsanalys	var	mest	relevant	för	denna	studie	då	intervjuerna	transkriberades	för	att	sedan	
kodas	och	kategoriseras.	När	intervjuerna	analyserades	gick	författarna	tillbaka	till	transkriberingen	
för	att	mer	ingående	förstå	i	vilka	sammanhang	de	meningsbärande	enheterna	befann	sig,	vilket	ökar	
trovärdigheten	i	studien	(25).	Detta	tillvägagångssätt	hjälpte	även	författarna	att	få	en	djupare	
förståelse	för	vad	intervjupersonerna	menade	i	sina	uttalanden.	
	
Urvalet	var	ett	bekvämlighetsurval	och	ett	snöbollsurval(25).	I	början	var	tanken	att	bara	använda	sig	
av	ett	snöbollsurval	men	då	det	var	svårt	att	få	fatt	i	deltagare	gjordes	även	ett	bekvämlighetsurval.	
En	grund	till	svårigheten	att	rekrytera	deltagare	till	studien	var	arbetsterapeuternas	höga	
arbetsbelastning.	Nackdelar	med	ett	snöbollsurval	är	att	det	är	stor	risk	att	urvalet	blir	snävt,	alltså	
att	deltagarna	kan	ha	för	lika	erfarenheter	vilket	minskar	mångfalden	i	svaren.	Fördelar	med	ett	
bekvämlighetsurval	är	att	det	kan	underlätta	och	snabbar	på	rekryteringsprocessen	(25).		Författarna	
upplevde	däremot	att	urvalet	inte	blev	för	snävt	och	det	blev	mångfald	i	svaren	genom	ett	
snöbollsurval.	Rekryteringsprocessen	tog	tid	även	om	ett	bekvämlighetsurval	valdes.		
	
Vid	insamling	av	data	användes	en	intervjuguide	som	författarna	hade	utformat	med	hjälp	av	
studiens	syfte	och	information	om	semistrukturerade	frågor.	Semistrukturerade	frågor	valdes	då	
frågorna	skulle	vara	öppna	och	för	att	deltagarna	skulle	kunna	tolka	frågorna	utifrån	ämnet	som	
frågorna	rörde	(25).	Intervjuguiden	innehöll	demografiska	frågor,	som	innefattade	när	
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arbetsterapeuten	blev	färdigutbildad,	hur	länge	de	har	arbetat	med	personer	med	demenssjukdom,	
om	de	hade	vidareutbildat	sig	och	vilka	verksamheter	de	tidigare	arbetat	inom.	Dessa	frågor	
utformades	för	att	stärka	studiens	överförbarhet	(25).	I	denna	studie	intervjuades	arbetsterapeuter	i	
Mellansverige,	men	om	arbetsterapeuter	från	hela	Sverige	hade	deltagit	i	studien	hade	
överförbarheten	kunnat	stärkas	ytterligare.	
	
Den	första	intervjun	som	genomfördes	var	en	provintervju.	Polit	och	Beck	(25)	menar	att	göra	en	
provintervju	är	ofta	till	hjälp	för	resultatet	då	feedback	på	frågornas	utformande	kan	ges	av	
deltagaren.	Denna	feedback	kan	exempelvis	röra	känsliga	frågor.	Första	frågan,	som	handlar	om	hur	
arbetsterapeuterna	upplever	anhörigas	roll,	visade	sig	vara	för	övergripande	och	bred	(se	bilaga	I)	
och	nästkommande	fråga,	som	rör	en	situation	som	de	varit	med	om	med	anhöriga	involverade	(se	
bilaga	I)	kompletterade	första	frågan.	Fråga	7,	gällande	hjälpmedel	som	förskrivs,	(se	bilaga	I)	lades	
till	även	om	det	inte	svara	mot	syftet,	för	att	leda	deltagarna	in	på	kommande	fråga,	vilket	fungerade	
bra	och	gav	innehållsrika	svar.		
	
Provintervjun	användes	i	resultatet	då	den	justering	som	gjordes	inte	påverkade	intervjuguidens	
utformning	markant	samt	att	informationen	från	provintervjun	var	innehållsrik.	Graneheim	och	
Lundman	(28)	menar	att	för	tillförlitligheten	är	det	viktigt	att	alla	deltagare	får	samma	frågor	men	
samtidigt	är	datainsamlingen	en	utvecklande	process	där	nya	insikter	kan	inspirera	till	att	nya	
följdfrågor	tillkommer	under	processens	gång.	Detta	kan	även	vara	anledningen	till	varför	
intervjuerna	tog	olika	lång	tid.	
	
Författarna	valde	att	intervjua	varannan	gång,	vilket	upplevdes	fungera	bra.	Däremot	kan	det	finnas	
nackdelar	med	detta,	om	en	person	bara	hade	utfört	intervjuerna	hade	den	personen	kanske	upplevt	
mer	säkerhet	i	att	ställa	frågorna	samt	utforma	följdfrågor	för	att	erhålla	mer	innehållsrika	svar	från	
deltagarna.	Författarna	upplevde	dock	att	intervjuerna	som	gjordes	var	tillräckligt	innehållsrika	för	
att	kunna	användas	trots	att	intervjuerna	utfördes	av	författarna	varannan	gång. 
	

6.3	Etikdiskussion	
	
De	etiska	ställningstaganden	vi	gjorde	med	intervjufrågorna	var	att	väga	risker	och	vinster	med	att	
utföra	intervjun.	Riskerna	med	intervjun	som	författarna	övervägde	var	att	deltagarna	kunde	uppleva	
att	det	påpekades	hur	deltagarna	skulle	utföra	sitt	arbete,	då	intervjun	utgick	från	
förskrivningsprocessen	som	kanske	inte	alla	arbetsterapeuter	arbetar	utefter.	Detta	upplevde	dock	
författarna	att	deltagarna	inte	upplevde	när	intervjuerna	utfördes.	Däremot	verkade	vissa	
arbetsterapeuter	uppleva	att	de	inte	gav	författarna	de	svar	som	de	trodde	författarna	var	ute	efter.	
Författarna	hanterade	detta	genom	att	förtydliga	under	intervjuernas	gång	att	alla	svar	som	ges	är	
användbara	oberoende	av	huruvida	de	speglade	positiva	eller	negativa	erfarenheter	av	anhörigas	
roll.	I	denna	studie	ansågs	vinsterna	överväga	riskerna	då	författarna	såg	att	riskerna	var	få	och	
vinsterna	högre	då	studien	kan	öka	förståelsen	för	anhörigas	roll	vid	implementering	av	hjälpmedel.		
	
Förslag	på	vidare	forskning	kan	vara	att	hur	arbetsterapeuter	upplever	personalens	roll,	på	ett	
demensboende,	vid	implementering	av	hjälpmedel.	Ett	annat	förslag	på	vidare	forskning	kan	vara	en	
studie	som	belyser	hur	anhöriga	upplever	arbetsterapeutens	roll	vid	implementering	av	hjälpmedel	
till	personer	med	demenssjukdom	eller	andra	kognitiva	nedsättningar	för	att	hjälpa	en	
arbetsterapeut	att	förstå	hur	anhöriga	kan	uppleva	deras	roll	och	arbetssätt.		
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7.	Slutsats	
	
Den	slutsats	vi	kan	dra	av	att	ha	genomfört	denna	studie	är	att	anhörigas	roll	är	viktigt	men	däremot	
kan	arbetsterapeuter	uppleva	anhörigas	roll	varierande	beroende	på	i	vilket	stadium	patienten	
befinner	sig	i	sin	sjukdom	samt	vilken	arbetsplats	de	arbetar	på	eller	var	personerna	med	
demenssjukdom	bor.	Anhörigas	roll	upplevs	både	stöttande,	uppmuntrande	och	informationsrika	när	
det	gäller	implementering	av	hjälpmedel.	Dock	menar	arbetsterapeuter	att	i	få	fall	finns	det	anhöriga	
som	har	en	roll	som	motsätter	sig	hjälpmedel	och	hindrar	implementeringen.		
	
Denna	studie,	ur	ett	arbetsterapeutiskt	perspektiv,	kan	vara	intressant	då	den	kan	visa	hur	anhörigas	
roll	kan	möjliggöra	eller	hindra	implementering	av	hjälpmedel.	Studien	kan	även	göra	att	
arbetsterapeuter	får	en	ökad	förståelse	för	anhörigas	roll,	vilket	kan	göra	att	samarbetet	mellan	
anhöriga	och	arbetsterapeut	underlättas.
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Bilaga	1	Intervjuguide	
 
 
 

1. När	blev	du	färdigutbildad	arbetsterapeut?		
2. Hur	länge	har	du	arbetat	med	personer	med	demenssjukdom?	
3. Har	du	någon	vidareutbildning	inom	området,	i	så	fall	vilken?	
4. Inom	vilka	verksamheter	har	du	arbetat	tidigare?	

	
	
	

5. Hur	skulle	du	beskriva	anhörigas	roll	vid	implementering	av	hjälpmedel?	
	

6. Beskriv	någon	situation	som	du	varit	med	om	där	anhöriga	har	varit	med	i	implementering	av	
hjälpmedel.	
-		 Skulle	du	kunna	berätta	om	någon	situation	du	varit	med	om	där	anhörigas	roll	har	
hindrat/möjliggjort	implementering	av	hjälpmedel?	(beroende	på	svar)	
	

7. Kan	du	ge	exempel	på	hjälpmedel	som	du	förskriver?	
	

• På	vilket	sätt	har	typ	av	hjälpmedel	betydelse	för	anhörigas	roll	vid	implementering?	
• Kan	anhörigas	roll	ha	olika	betydelse	beroende	på	vilket	hjälpmedel	som	förskrivs?		
• På	vilket	sätt?	

	
8. Beskriv	anhörigas	roll	vid	utredning.	

	
9. Beskriv	anhörigas	roll	vid	val	och	utprovning	av	hjälpmedel	till	patienten.	

	
10. Beskriv	anhörigas	roll	vid	träning	och	instruktion	av	det	valda	hjälpmedlet.	

	
11. Beskriv	anhörigas	roll	vid	utvärderingen.	

	
12. I	vilket	av	de	stegen	som	nämndes	spelar	anhöriga	som	mest	roll	och	varför?	

	
13. Finns	det	något	mer	att	tillägga	som	vi	inte	ställt	frågor	om?	

	


