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Sammanfattning 

Aktivitetsförmågan hos äldre är dynamisk och kan förändras utifrån aktivitet, den personliga 

förmågan och fysisk miljö. Digitala interventioner är ett exempel på en anpassning i den 

fysiska miljön och något som kan förbättra aktivitetsförmågan. Syftet med den här studien är 

att beskriva den samlade kunskapen avseende vilka digitala interventioner som används och 

deras betydelse för äldre personers aktivitetsförmåga i eget boende vilket utfördes genom en 

litteraturöversikt med integrerad design. En systematisk litteratursökning gjordes i 

databaserna PubMed, CINAHL, PsycInfo och AMED där 21 artiklar inkluderades för analys. 

Majoriteten av artiklarna var gjorda med kvantitativ design. Resultatet visade att digitala 

interventioner används för ökad kontroll och övervakning, för kommunikation mellan patient 

och vårdgivare samt för att underlätta en specifik aktivitet. Interventionerna beskrevs förbättra 

aktivitetsförmågan och möjliggöra upprätthållande av dagliga rutiner men även fungera som 

ett hinder för aktivitetsförmågan. Slutsatsen blev att digitala interventioner som 

uppmaningshjälpmedel är effektivt för att underlätta en specifik aktivitet men att 

implementering av den digitala interventionen måste utredas ytterligare. Vidare forskning 

behövs inom området för att få ökad kunskap kring hur digitala interventioner kan användas 

för äldre i ett aktivitetsfrämjande syfte.   

Keywords: Aktivitetsförmåga, digitala interventioner, äldre, integrerad litteraturöversikt. 

 

Artikelmanus skrivet utifrån författarinstruktioner för Scandinavian Journal of Occupational 

Therapy  
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Abstract 

Occupational performance among older adults is dynamic and varies depending on activity, 

the personal ability and the physical environment. Digital interventions are one example of 

modification in the physical environment and may improve occupational performance. The 

aim of this study was to describe the overview of knowledge regarding what digital 

interventions that are used and their impact on the occupational performance among older 

adults in their own home and was performed by an integrative review. A systematic literature 

search was performed in the databases PubMed, CINAHL, PsycInfo and AMED and 21 

articles were included in the data analysis. The majority had a quantitative design. The result 

showed that digital interventions are used for increased control and monitoring, 

communication between patient and caregiver and to facilitate a specific activity. The 

interventions were described to improve the occupational performance and enable 

maintaining of daily routines but could also constrain the occupational performance. The 

conclusion is that digital interventions with automatic prompts are effective to improve a 

specific activity but the implementation of digital interventions needs further investigation. 

More research is needed within the area to get more knowledge how digital interventions can 

be used to facilitate the occupational performance among older adults. 

Keywords: Occupational performance, digital interventions, older adults, integrative literature 

review. 
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Bakgrund 

Att möjliggöra aktivitet på individ-, grupp- och organisationsnivå är en central del i den 

moderna arbetsterapin. Hur vi utför aktiviteter, vilka aspekter det är som påverkar våra 

aktiviteter och vad det är som leder till att individer kan eller inte kan utföra dagliga 

aktiviteter är frågor som ställs i mötet mellan arbetsterapeut och klient (1). För att beskriva 

begreppet aktivitetsförmåga inom arbetsterapi kan den teoretiska modellen person-

environment-occupation (PEO) användas (2). Modellen utgår från att individens 

aktivitetsförmåga är ett resultat av tre dimensioner; personlig förmåga, miljö, och aktuell 

aktivitet. Genom att förändra någon av dimensionerna och anpassa dem utifrån en individs 

specifika förutsättningar kan aktivitetsförmågan förändras. En aspekt av förändringar i miljön 

i enlighet med PEO är att tillföra eller anpassa olika fysiska objekt där digitala interventioner 

är ett exempel (2). E-hälsomyndigheten publicerade 2016 en vision om att Sverige 2025 ska 

vara bäst i världen på digitala lösningar inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst (3). En 

ökad digitalisering förväntas öka aktivitet, självständighet, delaktighet och trygghet hos 

medborgare i alla åldrar samt ge möjlighet till en god och jämlik vård (4).  

Inom äldrevård i Sverige har det under flera år skett en förskjutning från institutionsbaserad 

vård till vård i hemmiljö vilket ställer nya krav på äldreomsorgen med fler multisjuka äldre 

boende i hemmet (5,6). Att med ökad ålder kunna bo kvar i sitt hem är ofta prioriterat hos 

äldre då hemmiljön innebär trygghet och en känsla av säkerhet och för att det ska vara möjligt 

så finns det ett ökat behov av nya strategier och digitala interventioner kan vara ett sätt att 

möta behovet (5,7). Digitala interventioner för äldre kan exempelvis vara smart-homes, 

hjälpmedel för att underlätta användning av internet och kommunikation, telemedicin, digitala 

interventioner för egenvård vid kroniska sjukdomar, robotar och datorbaserade program för 

att underlätta aktivitet vid kognitiv nedsättning (8). För att kunna implementera och adekvat 

använda oss av den nya kunskapen i det dagliga arbetet med äldre klienter behövs kunskap 

kring vilken betydelse digitala interventioner har för äldres aktivitetsförmåga och den 

kunskapen saknas idag. 

Forskning visar att digitala interventioner i form av sensorer och övervakningssystem har 

förmågan att observera äldres aktivitetsförmåga och därigenom snabbare kunna sätta in 

vårdinsatser (9). Trots att området anses vara lovande och ha stor potential så finns det 

fortfarande begränsad evidens för vilket effekt interventionerna har på äldres 

aktivitetsförmåga (10,11). En ökad kunskap kring vilken betydelse digitala interventioner har 
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för äldre personers aktivitetsförmåga kan därmed bidra till ett mer klientcentrerat arbete med 

nya interventioner som i sin tur främjar aktivitetsförmågan hos målgruppen. Syftet med 

studien är att beskriva den samlade kunskapen avseende vilka digitala interventioner som 

används och deras betydelse för äldre personers aktivitetsförmåga i eget boende. 

Material och metod 

Design 

En litteraturöversikt med integrerad design genomfördes där artiklar med kvalitativ och 

kvantitativ metod inkluderades. Studiedesignen lämpar sig väl för att beskriva det samlade 

kunskapsläget där artiklar med olika forskningsdesign förväntas komplettera varandra och 

kombineras till ett sammanfattande resultat (12,13).  

Sökstrategi och urvalsprocess 

En systematisk litteratursökning genomfördes med målet att hitta samtliga artiklar som 

svarade mot syftet. Databaserna PubMed, Cinahl, PsycInfo och AMED valdes ut för deras 

innehåll av tidskrifter inom ämnesområdet. Sökningen begränsades till artiklar som 

publicerats mellan 2006 och mars 2017. För att få en så heltäckande sökning som möjligt 

utfördes en blocksökning i två block (12,14). Block ett innefattade sökord inom 

aktivitetsförmåga (activities of daily living, ADL, daily activities, self care och occupational 

performance) och block två innefattade sökord inom digitala interventioner (telemedicine, 

telehealth, telerehabilitation, telecare, assistive technology, health enabling technology, e-

health, digital interventions, robotics, smart home och ambient assisted living). Ämnesord 

användes utifrån databasernas ämnesordslistor och kompletterades med fritextord, även 

trunkeringar användes där det ansågs nödvändigt. Sökorden i de två blocken kombinerades 

med OR och de två blocken kombinerades därefter med AND. Totalt antal sökträffar var 

1,597 stycken (Figur 1).  

För att kunna besvara forskningsfrågan användes under urvalsprocessen inklusionskriterier 

som arbetats fram utifrån syftet med studien (13). Inklusionskriterier var deltagare över 65 år, 

boende i eget boende, att interventionen eller frågeställningen berörde digitala interventioner 

samt att aktivitetsförmåga var ett utfallsmått eller frågeställning. E-hälsomyndighetens 

definition av e-hälsa har använts för att definiera digitala interventioner; digitala 

interventioner innebär att digitalisering används för att öka aktivitet, delaktighet, ökad 
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trygghet och självständighet samt användning av informations- och kommunikationsteknologi 

i hälsofrämjande syfte (3). Därmed blev exklusionskriterier tekniska hjälpmedel som 

användes för att öka funktionsförmågan som exempelvis robotassisterad handträning samt 

vardagsteknik som exempelvis tvättmaskin och mikrovågsugn. 

Urval 1 inleddes med titelgranskning och de titlar som uppenbart inte mötte 

inklusionskriterierna exkluderas. Efter urval 1 exkluderas 407 stycken artiklar och 1,190 

artiklars abstrakt värderades vid urval 2. Efter värderingen av abstrakt inkluderades 66 

stycken artiklar som lästes i fulltext vid urval 3. Totalt 21 artiklar bedömdes svara mot syftet 

och inkluderades för fortsatt analys. Se figur 1 för flödesschema över urvalsprocessen. De 

inkluderade artiklarna kvalitetsgranskades utifrån SBUs kvalitetsmallar med utgångspunkt i 

artikelns design (14) inför den fortsatta analysen (13). I kvalitetsbedömningen ingick även en 

etisk bedömning av artiklarnas genomförande. På grund av det låga antalet artiklar som 

bedömdes svara mot syftet inkluderades även artiklar med låg kvalitet. 

 

Figur 1. Flödesschema över urvalsprocessen 
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Dataanalys 

Artiklarna sammanställdes i en artikelmatris för överblick inför fortsatt analys (tabell 1). I 

artikelmatrisen angavs författare, årtal, design, land, kvalitet, deltagare och intervention. 

Dataanalysen utfördes med integrerad metod där artiklar av olika design inkluderas (13).  

Dataanalysen inleddes med en datareduktion där resultat från artiklarna som bedömdes svara 

mot syftet extraherades för att förtydliga analysmaterialet och möjliggöra ett hanterbart 

material i den fortsatta analysen. Extraherad primärdata redovisades efter det överskådligt där 

initialt två grupper sattes ihop utifrån syftet. En grupp sorterades utifrån data som beskrev 

vilka digitala interventioner som användes och en grupp sorterades utifrån data som beskrev 

deltagarnas aktivitetsförmåga. Dataanalysen utfördes efter det parallellt i de två grupperna. 

Utifrån primärkällornas studiedesign skapades subgrupper i de två grupperna. Att dela upp 

subgrupper utifrån studiedesign är ett sätt att påbörja processen att se mönster och 

förhållanden både inom och mellan artiklarna och är en början till tolkning av resultatet. 

Analysen fortsatte med jämförelse av data. Det var en iterativ process i undersökandet av data 

där mönster framkom genom en konstant jämförelse av primärdata. I jämförelsen sorterades 

samstämmigt resultat i primärkällorna in i kluster som sedan sammanställdes till teman. Det 

var primärkällornas resultat som styrde sorteringen vilket innebar att artiklar med olika design 

och därmed olika typ av kunskap inkluderades i samma tema. Att observera mönster och 

teman i materialet är en beskriven strategi för att nå bearbetad kunskap i en integrerad analys. 

Dataanalysen avslutades med att kategorier bildades av närliggande teman och kategorierna 

blev studiens resultat (13).  

Processen utfördes med en kritisk analys av enskild data och samtidig kreativitet i att hitta 

mönster vilket slutligen bildade en integrerad sammanställning av frågeställningen. 

Analysprocessen har skett med fysiska pappersark för att visuellt kunna se mönster och 

manuellt kunna organisera data och testa olika grupperingar. Material har kontinuerligt 

sparats för möjligheten att efterkontrollera dataanalysen (12,13). 



 7 

 

 

 

Tabell I. Deskriptiv artikelmatris 

Författare, år 

(ref) 

Design Land Kvalitet Deltagare Intervention 

Perilli et al., 

2013 (15) 

Kvantitativ, 

NCMB 

Italien Medelgod 5 personer med Alzheimers demens Digitalt program som underlättar 

självständiga telefonsamtal 

Brownsell et 

al., 2008 (16) 

Mixed-method 

design, CCT 

Storbritannien Låg 24 personer i interventionsgrupp, 28 personer i 

kontrollgrupp. Ej diagnosspecificerat 

Fyra olika paket innehållandes 

telemedicinska insatser  

Lindqvist och 

Borell, 2012 

(17) 

Kvalitativ, 

explorativ metod 

Sverige Hög 4 personer med kognitiv nedsättning efter 

stroke 

Datorbaserat hjälpmedel för kognitivt stöd 

Bayen et al., 

2013 (18) 

Kvantitativ, CCT Tyskland Medelgod 60 personer uppdelade i två 

interventionsgrupper och en kontrollgrupp. Ej 

diagnosspecificerat  

Datorbaserat hjälpmedel som ska 

underlätta självständigt utförande vid 

personlig vård 

Bewernitz et 

al., 2009 (19) 

Kvantitativ, 

explorativ metod 

USA Låg 11 personer med måttlig demenssjukdom Uppmaningshjälpmedel som ska underlätta 

aktiviteter med varierande svårighetsgrad 

Dansky och 

Vasey, 2009 

(20) 

Kvantitativ, RCT USA Låg 64 personer i interventionsgrupp och 44 

personer i kontrollgrupp. Samtliga med 

hjärtsvikt 

Health Buddy, ett telemedicinskt system 

för att underlätta egenvård 

Perilli et al., 

2012 (21) 

Kvantitativ, 

NCMB 

Italien Medelgod 5 personer med måttlig Alzheimers demens Digitalt program som ska underlätta 

självständiga telefonsamtal 

Lancioni et al., 

2010 (22) 

Kvantitativ, 

experimentell 

metod 

Italien/USA Medelgod 9 personer med mild eller måttlig Alzheimers 

demens 

Verbala instruktioner via ett digitalt 

hjälpmedel för att underlätta dagliga 

aktiviteter 

Lancioni et al., 

2009 (23) 

Kvantitativ, 

experimentell 

metod 

Italien/USA Hög Två grupper; 6 personer i grupp 1 och 3 

personer i grupp 2. Samtliga med mild eller 

måttlig Alzheimers demens 

Verbala instruktioner via ett digitalt 

hjälpmedel för att underlätta dagliga 

aktiviteter 

Mihailidis et 

al., 2008 (24) 

Kvantitativ, SSR Kanada Hög 6 personer med måttlig eller svår 

demenssjukdom 

COACH, ett digitalt 

uppmaningshjälpmedel som ska underlätta 

handtvätt 

Meiland et al., 

2012 (25) 

Mixed-method, 

experimentell 

metod 

Nederländerna/ 

Sverige/ 

Storbritannien 

Hög 16 personer i testomgång 1, 14 personer i 

testomgång 2, 12 personer i testomgång 3. 

Samtliga med Alzheimers demens 

COGKNOW Day Navigator, en digital 

protes för att underlätta aktiviteter i det 

dagliga livet 

Chumbler et 

al., 2012 (26) 

Kvantitativ, RCT USA Hög 25 personer i interventionsgrupp och 23 

personer i kontrollgrupp. Samtliga var 

strokepatienter och krigsveteraner 

Telerehabilitering  

Lancioni et al., 

2014 (27) 

Kvantitativ, 

experimentell 

metod 

Italien/USA Medelgod 4 personer i delstudie 1 och 4 personer i 

delstudie 2. Samtliga med måttlig Alzheimers 

demens 

Digitalt aktivitetsrelaterat 

piktogramschema för att underlätta dagliga 

aktiviteter 

Karlsson et al., 

2011 (28) 

Kvalitativ, 

fallstudie 

Sverige Medelgod 2 personer med mild demens COGKNOW Day Navigator, en digital 

protes för att underlätta aktiviteter i det 

dagliga livet 
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Tabell II. Redovisning av digitala interventioner gentemot diagnosgrupp 

Digital intervention Antala Alzheimers 

sjukdom 

Demens Stroke Funktionsnedsättning Fysisk 

funktionsnedsättning 

Hjärtsvikt Diagnosoberoende 

Påminnelsefunktion 5 1 2 1 1 - - - 

Övervakningssensorer 5 - 2 - 2 - - 1 

Kommunikationshjälpmedelb  3 - - 1 1 - 1 - 

Kommunikationshjälpmedelc 2 - - - - 1 - 1 

Uppmaningshjälpmedel 8 5 2 - - - - 1 

Noteringar: a Två artiklar återkommer i fler än en kategori, b Utan direktkontakt med vårdgivaren, c Med direktkontakt med vårdgivaren.  

Sanford et al., 

2006 (29) 

Kvantitativ, RCT USA Låg 32 personer i interventionsgrupp och 33 

personer i kontrollgrupp. Samtliga med nedsatt 

förflyttningsförmåga 

Rehabilitering via teleteknologi 

Damant et al., 

2013 (30) 

Mixed-method, 

experimentell 

metod 

Storbritannien Medelgod 62 personer, samtliga med en 

aktivitetsbegränsande funktionsnedsättning 

MonAMI, en informations- och 

kommunikationsteknologi för ökad 

livskvalitet 

Tomita et al., 

2007 (31) 

Kvantitativ, RCT USA Medelgod 34 personer i interventionsgrupp och 44 

personer i kontrollgrupp. Samtliga med 

aktivitetsnedsättning i dagliga aktiviteter 

Smart homes 

Bendixen et al., 

2007 (32) 

Kvalitativ, 

fallstudie 

USA Låg 2 personer. Båda var krigsveteraner och hade 

aktivitetsnedsättning 

LAMP, ett telemedicinskt system  

Seelye et al., 

2012 (33) 

Kvalitativ, 

intervjuer 

USA Medelgod 8 personer utan specifik diagnos Fjärrstyrd robot med möjlighet till 

videokommunikation 

Hattink et al., 

2016 (34) 

Kvantitativ, 

CCT/RCT 

Nederländerna Låg 38 personer i interventionsgrupp och 31 

personer i kontrollgrupp. Samtliga med 

kognitiv svikt eller demenssjukdom 

Rosetta, ett multifunktionellt smart home 

system 

Evans et al., 

2011 (35) 

Kvalitativ, 

fallstudie 

Storbritannien Medelgod 1 person med mild till måttlig demenssjukdom Ett integrerat meddelandesystem för att 

underlätta självständighet 

NCMB: Non-Concurrent Multiple Baseline, CCT: Clinical Controlled Trial, RCT: Randomized Controlled Trial, SSR: Single Subject Research 
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Resultat 

Sex stycken kategorier har identifierats vid analys av materialet. Tre stycken kategorier är 

deskriptiva och beskriver vilka digitala interventioner som används för äldre och tre stycken 

kategorier är explorativa och beskriver betydelsen för äldre personers aktivitetsförmåga.  

Påminnelsehjälpmedel och övervakningssensorer för ökad kontroll  

Åtta artiklar beskrev digitala interventioner som används för att ge ökad kontroll över dagliga 

aktiviteter för den enskilde, anhöriga eller vårdgivare (16,17,25,28,30,31,34,35). 

Påminnelsehjälpmedel användes som ger individen påminnelser att utföra dagliga aktiviteter 

eller om viktiga händelser. De installerades i deltagarnas hem och individanpassades med 

syftet att de skulle underlätta eller säkerställa att dagliga aktiviteter utfördes som det var tänkt 

(17,25,28,30,34). Påminnelsehjälpmedel användes framförallt för individer med kognitiv 

nedsättning (Tabell II) med syftet att öka kontrollen för deltagaren. Det var påminnelser av 

säkerhetskaraktär där deltagaren blev uppmärksammad på att kylskåpsdörren var lämnad 

öppen (34), för stöttning att minnas dag och datum (28) eller för att minnas utvalda aktiviteter 

som en anhörig eller vårdgivare anpassat för deltagaren (25,30). Vissa påminnelsehjälpmedel 

hade även funktioner som hjälpte deltagaren att på ett lätt sätt komma i kontakt med anhöriga 

(25,28,34) eller enkelt larma vid behov av hjälp (34). 

Övervakningssensorer beskrevs också som en digital intervention som användes för äldre i 

eget boende. Aktivitetsutförandet kunde kontrolleras via övervakningssensorer vilket 

beskrevs kunna användas för att öka säkerheten för den enskilde och känslan av säkerhet för 

anhöriga och vårdgivare (16,30,31,34,35). Övervakning via sensorer kunde användas för ökad 

säkerhet genom att potentiellt riskfyllda situationer uppmärksammas tidigt såsom 

översvämning (16), fall (16,34) och en spis som inte stängs av (35). Om en riskfylld situation 

uppmärksammades förmedlades kontakt till en anhörig eller vårdgivare (30,34,35), ibland 

föranleddes kontakten av en verbal uppmaning som skulle uppmärksamma individen på den 

riskfyllda situationen (34,35). Som fallprevention kunde även sensorer användas till att 

automatisk tända belysning nattetid (31,35). Sensorer kunde även användas för att övervaka 

deltagarens aktivitetsutförande där förändringar i aktivitetsmönstret som antingen sker 

drastiskt eller över tid automatiskt förmedlas till en vårdgivare (34) eller där övervakningen 

har till syfte att kunna följa deltagarens aktiviteter för att säkerställa att dagliga aktiviteter 
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utförs (35). Övervakningssensorer vände sig framförallt till personer med demenssjukdomar 

eller annan kognitiv nedsättning (Tabell II).  

Kommunikationshjälpmedel för kontakt mellan patient och vårdgivare på distans 

Fem artiklar beskrev digitala interventioner som används för kommunikation mellan patient 

och vårdgivare på distans under en begränsad behandlingsperiod (20,26,29,32,33). 

Kommunikationshjälpmedel där deltagaren själv kan besvara frågor om sitt hälsotillstånd 

användes för att ge vårdgivaren kontroll över medicinska symtom och möjligheten att sätta in 

insatser när och om vårdgivaren ansåg att det finns behov (20,26,32). Den typen av 

kommunikationshjälpmedel innebar att det inte föreligger direktkontakt med vårdgivaren utan 

att deltagaren matar in information digitalt i kommunikationshjälpmedlet som sedan följs upp 

av vårdgivaren. Majoriteten av kommunikationshjälpmedlen gav möjlighet till 

videoinspelning av patienten (26,29,32,33). I två av artiklarna beskrevs direkt 

tvåvägskommunikation via video mellan patient och vårdgivare. En robot med videofunktion 

filmade deltagaren i dess hemmiljö och vård bedrevs därmed på distans, så kallad telemedicin 

(29,33). Kommunikationshjälpmedel som innebar kontakt med vårdgivare, antingen med eller 

utan direktkontakt, vände sig framförallt till personer som hade fysiska 

funktionsnedsättningar men även till personer som hade kvarstående symtom efter stroke 

(Tabell II). 

Uppmaningshjälpmedel för att underlätta en specifik aktivitet 

Åtta kvantitativa artiklar beskrev digitala interventioner i form av uppmaningshjälpmedel som 

kunde användas för att underlätta en specifik aktivitet för personer som hade svårt att 

genomföra eller slutföra en aktivitet på grund av kognitiv nedsättning (15,18,19,21–24,27). 

Uppmaningshjälpmedlen använde verbala och/eller visuella uppmaningar med instruktioner 

som skulle leda personen framåt, undvika att aktiviteten avbröts i förtid, säkerställa att 

samtliga moment genomfördes och därmed underlätta aktiviteten (18,19,22–24). Ett 

uppmaningshjälpmedel som användes hade fotoceller där verbala instruktioner kom 

automatiskt när en fotocell bröts och personen då förmodades ha påbörjat ett specifikt 

moment i aktiviteten. När nästa fotocell bröts så förmodades ett nytt moment ha påbörjats och 

nästa verbala instruktion förmedlades till personen (22,23). En artikel beskrev hur ett 

antagande om ett sannolikt utförande för att tvätta händerna utformandes och ett 

uppmaningshjälpmedel gav deltagaren verbala instruktioner utifrån det antagandet (24). 
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Uppmaningshjälpmedel användes även för att förenkla telefonsamtal och musiklyssnande, en 

lättmanövrerad skärm användes då där olika alternativ visades och samtidigt automatiskt 

lästes upp verbalt. Deltagaren kunde via ett knapptryck välja det alternativ som de önskade, 

exempelvis vilken anhörig de skulle ringa till eller vilket artist de ville lyssna på (15,21,27). 

Samtliga artiklar som undersökte uppmaningshjälpmedel för att underlätta en specifik 

aktivitet syftade till att stötta personer med demenssjukdom men en artikel testade 

uppmaningshjälpmedlet på personer utan kognitiv nedsättning (18) (Tabell II). 

Förbättrad aktivitetsförmåga med digitala interventioner 

Digitala interventioner visade sig förbättra utförandet i en specifikt utvald aktivitet där den 

digitala interventionen syftade till att underlätta just den aktiviteten (15,17–19,21–25,27). 

Genom att implementera en digital intervention som enbart syftade till att underlätta en 

specifik aktivitet, exempelvis handtvättning, telefonsamtal eller tillagning av en måltid, så 

ingick ett moment av övning där individen fick träna på att använda den digitala 

interventionen. Det beskrevs ofta ske under kontrollerade former och personen kunde utföra 

fler självständiga moment i aktiviteten med interventionen än vad de kunde innan (15,18,21–

25,27). Framförallt var det artiklar med kvantitativ design som beskrev förbättringen i en 

specifik aktivitet med ett undantag av en artikel med mixed-method design (25). En artikel 

med kvalitativ design beskrev istället hur en individ använde en digital intervention med 

påminnelsefunktion som påminde om att hon skulle ringa telefonsamtal till anhöriga. 

Personen upplevde att aktivitetsförmågan ökade markant och att hon efter intervention även 

ringde anhöriga utan den digitala interventionens påminnelse (17). Behovet att underlätta en 

specifik aktivitet med en digital intervention beskrevs uteslutande för personer med kognitiv 

nedsättning och med behov av stöd för att vara delaktig i utförandet (15,17–19,21–25,27). 

Digitala interventioner beskrevs även kunna öka personers aktivitetsförmåga inom bredare 

områden än enbart en specifik aktivitet. Kommunikationshjälpmedel beskrevs leda till 

förbättrad aktivitetsförmåga inom förflyttningar, hushållsaktiviteter och personlig vård 

(20,29,32). Jämfört med att få fysiska åtgärder och åtgärder via telemedicin sågs ingen 

signifikant skillnad utan den förbättrade aktivitetsförmågan var likvärdig för de båda 

interventionerna (29). Där den digitala interventionen syftade till egenkontroll för individen 

visades tendenser till ökad aktivitetsförmåga inom förflyttningar och hushållssysslor men det 

var enbart medicinhantering som förbättrades signifikant (20). En fallstudie beskrev 

individernas upplevelse av förbättrad aktivitetsförmåga och ökad känsla av säkerhet efter att 
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rehabiliteringsåtgärder satts in med hjälp av telemedicinska åtgärder (32). Den digitala 

interventionen syftade därmed inte direkt till aktivitetsförmågan utan möjliggjorde istället 

kommunikation på distans för att adekvata åtgärder skulle initieras (29,32).  

Upprätthålla dagliga rutiner med digitala interventioner 

Genom att använda digitala interventioner så kunde aktivitetsförmågan bibehållas där den hos 

en kontrollgrupp försämrades över tid (16,26,31). Dagliga rutiner som tidigare utförts 

självständigt kunde med hjälp av funktioner i de digitala interventionerna upprätthållas, 

exempelvis att ta en daglig promenad, sköta sociala kontakter eller handla matvaror. 

Resultatet av de digitala interventionerna blev då att de dagliga aktiviteter inte förändrades 

vilket ansågs vara ett positivt resultat (16,17,30). Det beskrevs att ett digitalt hjälpmedel 

kunde vara värdefullt i planering av dagliga rutiner och att regelbundna påminnelser satte ett 

tempo för dagens aktiviteter (17). Digitala interventioner visade sig även kunna minska risken 

för att nödvändiga aktiviteter glömdes bort (16,26,30,31).  

Anhöriga till personer med kognitiv nedsättning förmedlade en ökad känsla av säkerhet när 

digitala interventioner användes. Digitala interventioner kunde genom sensorer och 

övervakning fungera som kontroll och lugna anhöriga med vetskapen om att systemet 

uppmärksammade dem om något oförutsett skulle ske. Det fungerade som ett stöd i att 

säkerställa att de dagliga aktiviteterna och rutinerna utförts som de brukar (34). För personer 

med insikt i sin kognitiva nedsättning kunde digitala interventioner leda till ökad säkerhet 

exempelvis vid användning av spis eller för att säkerställa medicinintag (17,30).  

När digitala interventioner blir ett hinder i aktivitetsutförandet 

Digitala interventioner har i de artiklar som analyserats alltid haft syftet att underlätta eller 

bibehålla aktivitetsförmåga hos äldre. Flera aspekter beskrevs dock där den digitala 

interventionens betydelse blev att aktivitetsförmågan inte underlättades utan snarare 

hindrades. En aspekt var svårigheten i att få digitala interventioner att fungera, både gällande 

rent tekniska problem som försvårade aktivitetsutförandet men även där personen hade svårt i 

hanterandet av den digitala interventionen (19,28,34,35). När ett system inte tekniskt 

fungerade så kunde personerna inte lita till systemet vilket försvårade inlärningen och därmed 

användandet. Aktiviteterna krävde då två alternativa utföranden, ett utförande med den 

digitala interventionen och ett traditionellt när den digitala interventionen inte fungerade 
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(19,34). Det beskrevs svårigheter hos personer med demenssjukdom att lära sig en ny 

intervention vilket blev ett hinder i användandet och därmed i aktivitetsutförandet (28,35). 

Förväntningar på en digital intervention visade sig i en artikel överstiga möjligheten 

interventionen hade att underlätta dagliga aktiviteter vilket påverkade motivationen negativt 

till att fortsätta lära sig (28). Tid visade sig också vara avgörande för personer med 

demenssjukdom, trots att den digitala interventionen kunde underlätta vissa aktiviteter initialt 

så minskade interventionens påverkan på aktivitetsförmågan vid försämring av den kognitiva 

förmågan (28,35). En person valde att flytta tillbaka till sitt tidigare boende utan omfattande 

digital anpassning efter ett år då hon inte upplevde sig ha kontroll i det anpassade boendet 

(35). Det är kvalitativa artiklar som beskrivit de upplevda svårigheterna i att leva med digitala 

interventioner (28,35) och kvantitativa artiklar som beskrivit tekniska svårigheter (19,34).  

Att inte förstå syftet med de digitala interventionerna var också något som beskrevs som ett 

hinder i användandet av interventionerna (25,33,35). Det visade sig vara lättare att motivera 

användandet av interventioner och få en förändring i aktivitetsförmågan när det syftade till 

något inom det egna intresseområdet (28). Där digitala interventioner inte hade betydelse för 

aktivitetsförmågan visades inte heller någon annan positiv aspekt utan snarare att den digitala 

interventionen ledde till irritation och försvårade aktivitetsutförande (25). Personer i två 

artiklar återkopplade att digitala interventioner säkerligen kan vara användbart, men för någon 

annan än de själva (28,33).  

Diskussion 

Resultatet i denna integrerade kunskapssammanställning består av en deskriptiv del där 

digitala interventioner som används för äldre beskrivs. Där visade resultatet att digitala 

interventioner används för att övervaka och öka kontrollen och säkerheten för person och 

anhöriga, för kommunikation mellan person och vårdgivare samt för att underlätta en specifik 

aktivitet. Betydelsen av dessa digitala interventioner för äldres aktivitetsförmåga blev en 

andra del med ett explorativt resultat. Resultatet är tvetydigt och det går inte att säkert säga 

vilken betydelse digitala interventioner har för äldre personers aktivitetsförmåga även om det 

finns tendenser att digitala interventioner kan ha en positiv inverkan. Det finns två kategorier i 

det slutgiltiga resultatet som har många beröringspunkter; uppmaningshjälpmedel för att 

förbättra en specifik aktivitet och förbättrad aktivitetsförmåga med digitala interventioner. 

Digitala interventioner i form av uppmaningshjälpmedel underlättade den specifika 

aktiviteten efter ett antal träningstillfällen (15,18,19,21–24,27). Uppmaningshjälpmedlen 
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testades inte i deltagarnas hem av praktiska skäl utan de genomfördes istället i andra miljöer 

som var anpassade utifrån den aktuella aktiviteten som skulle utföras. Resultatet i den här 

studien visar också på beskrivna svårigheter att implementera digitala interventioner i 

personers bostäder (19,28,34,35) vilket leder till frågan om uppmaningshjälpmedlen även kan 

fungera i personernas hemmiljö. Forskning visar att äldre har en positiv inställning till digitala 

interventioner på förhand och att det upplevs ha potentialen att underlätta utförandet av 

dagliga aktiviteter när det behovet uppstår (36,37). Resultatet i den här studien visar dock på 

hinder för att de nya teknikerna ska accepteras och användas av den det är tänkt (19,28,34,35) 

vilket också överensstämmer med forskning som visar på svårigheter med implementering av 

digitala interventioner för äldre (38). En risk finns då att resultatet visar en falsk positiv 

betydelse av uppmaningshjälpmedel då interventionerna enbart testades i en anpassad miljö 

utanför hemmet och inte där de är tänkta att användas. En författare, Lancioni, har publicerat 

flera artiklar där uppmaningshjälpmedel testas (15,21–23,27) och återkommer därmed 

upprepade gånger i resultatet. Artiklarna har använt en likvärdig metod och resultatet att 

uppmaningshjälpmedel leder till ökad självständighet i de specifika aktiviteterna framkommer 

i samtliga artiklar. Det finns ingen anledning att tvivla på författarens resultat men det kan 

vara värt att beakta att de digitala interventionerna som testats ännu inte har tagit steget till 

implementering i en persons hemmiljö. Att skräddarsy digitala interventioner för varje enskild 

person kan vara ett sätt att underlätta implementering hos äldre (39) vilket ytterligare 

försvårar möjligheten för ett system som utgår från ett standardiserat aktivitetsutförande.  

Den arbetsterapeutiska modellen person-environment-occupation (PEO) har som teori att en 

förändring i den fysiska miljön, i det här fallet en digital intervention, kan leda till en 

förändring i aktivitetsförmågan (2). Med den teoretiska bakgrunden kan vi därmed utgå ifrån 

att digitala interventioner har en inneboende förmåga att både förbättra och försämra en 

persons aktivitetsförmåga. Med en förbättrad aktivitetsförmåga så finns det möjlighet att en 

person kan klara sina dagliga aktiviteter självständigt och vara kvarboende längre i sitt hem 

vilket följer den nuvarande samhällstrenden (5,6). Resultatet visar att digitala interventioner 

har flera betydelser för äldres aktivitetsförmåga och att det inte går helt att säga hur digitala 

interventioner kan användas för att maximera passningen mellan den äldres inneboende 

förmåga, fysisk miljö och den aktivitet som ska utföras (2,4). Det finns dock tendenser i 

resultatet som visar på att digitala interventioner kan stötta upprätthållandet av dagliga rutiner 

och möjliggöra ett fortsatt utförande av aktiviteter som på grund av en kognitiv nedsättning 

riskerar att annars inte längre kunna utföras (16,17,26,30,31). Enligt PEO så är då 
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aktivitetsförmågan densamma efter insatt intervention men passningen mellan personens 

inneboende förmåga, den fysiska miljön och aktiviteten är annorlunda där den fysiska miljön i 

form av digital intervention kompenserar den förändrade förmågan hos personen (4).  

Majoriteten av artiklarna som har analyserats har syftet att underlätta aktiviteter för personer 

med kognitiv nedsättning (15,17,19,21–25,27,28,34,35) vilket kan tyda på att det framförallt 

är den diagnosgruppen som digitala interventioner vänder sig till. Att ta hänsyn till etiska 

aspekter är något som görs vid samtliga insatser som utförs av hälso- och sjukvården där 

digitala interventioner är ett exempel på insats. Digitala interventioner är ett nytt område inom 

hälso- och sjukvården och när de riktar sig till en grupp personer med kognitiv nedsättning 

uppstår det etiska frågeställningar. Det som bör tas hänsyn till vid användande av digitala 

interventioner är individens självbestämmanderätt, samtycke och användbarhet av 

interventionen (40) vilket kan leda till svårigheter när användaren har begränsad förmåga att 

förstå innebörden i interventionen. Resultatet visar att digitala interventioner kan användas för 

att övervaka personer (16,30,31,34,35) vilket beskrivs vara av säkerhetsskäl. Systematiska 

litteraturöversikter (9,11) visar att det finns mycket effektiva system för övervakning där 

personen inte märker av sensorerna vilket det måste föras ett etiskt resonemang kring, är 

nyttan med dessa interventioner tillräckligt stor för att de ska kunna användas för dem som 

inte helt förstår innebörden? I resultatet redovisas också svårigheten för användande av 

digitala interventioner vid progredierande demenssjukdom (28,35) vilket också bör beaktas i 

användande av digitala interventioner där ett samtycke kan föreligga initialt men förändras i 

och med att sjukdomsbilden förändras (40).  

Det återfinns en stor differens av artiklar i resultatet både vad gäller design och kvalitet. Av 

de artiklar som visar på svårighet att implementera digitala interventioner är en övervägande 

andel kvalitativa (28,33,35) vilket sannolikt beror på den möjlighet att förmedla en upplevelse 

som finns i den kvalitativa designen. I och med den spridning som finns i resultatet så är det 

svårt att få fram en tydlig konklusion om digitala interventioners betydelse för äldres 

aktivitetsförmåga.  Motstridigheter i resultatet tyder ofta på att det finns för lite forskning 

inom ämnet och att resultat och slutsats då blir svagt (13). Resultatet samstämmer med 

tidigare sammanställningar inom området som också har visat på svårigheter att komma fram 

till en tydlig konklusion både gällande digitala interventioners effekt på aktivitetsförmåga (9–

11) och på hur digitala interventioner implementeras för äldre (38).  
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Gällande metoden så valdes databaser utifrån deras medicinska ämnesområden (PubMed, 

CINAHL, PsycInfo och AMED) för att täcka in så många tidskrifter som möjligt inom ämnet. 

Även sökorden valdes ut för att täcka ett så stort område som möjligt och göra en bred 

sökning (12).  Det finns alltid risk att tidskrifter och artiklar hamnar utanför sökningen och 

därmed inte inkluderas vilket kan påverka det slutgiltiga resultatet. Gällande utförandet så är 

det inte orimligt att resonera kring om syftet i den här studien var för brett och ledde till en 

alltför stor vidd i materialet vilket blev ett spretigt resultat och svårigheter att få en tydlig 

konklusion (12). I analysprocessen har stor försiktighet tagits för att inte övertolka 

primärdatans resultat och det har accepterats att artiklarna kategoriseras in i flera olika 

kategorier när det har varit adekvat utifrån syftet (13), exempelvis när en artikel har forskat på 

flera olika digitala interventioner som har fått olika resultat. Det föreligger alltid risk för att 

primärdatats resultat tolkas felaktigt i analysprocessen vilket i sin tur då riskerar att påverka 

resultatet. Önskvärt är att flera personer är delaktiga både i urvalsprocessen och dataanalysen 

för minska risken för feltolkningar och glidning i resultatet men det har tyvärr inte varit 

möjligt i den aktuella studien vilket ger resultatet försämrad trovärdighet (12,13). 

Noggrannhet har beaktats under hela analysprocessen för att minska risken för systematiska 

fel och samtligt arbete har sparats kontinuerligt för möjligheten att efterkontrollera analysen 

vilket ökar trovärdigheten (12).  Det finns begränsad forskning kring hur en integrerad analys 

utförs på bästa sätt och det finns flera hinder i att analysera och integrera forskningsresultat 

från olika forskningsdesign (13). Då flera systematiska litteraturstudier som gjorts på 

kvantitativa studier har visat att det inte finns tillräckliga resultat för att dra slutsatser (9–11) 

så fanns möjligheten att en integrerad analys kunde ge utökad kunskap kring ämnet.  

Konklusionen är att det fortsatt finns för lite forskning kring digitala interventioners betydelse 

för äldres aktivitetsförmåga i hemmet för att dra några tydliga slutsatser. Kunskapen om 

digitala interventioners bristande evidens är dock god att ta med sig i den kliniska praktiken 

för att på ett nyanserat och kritiskt sätt använda de interventioner som finns i dagsläget. I den 

framtida vården för äldre som bor kvar i sina hem så anses digitala interventioner spela en stor 

roll (6), kunskapen som har framkommit i den här studien gällande hinder i implementering 

av dessa hos äldre kan användas av arbetsterapeuten för att fokusera på att öka 

användbarheten hos den enskilde klienten med täta individuella uppföljningar för säkerställa 

önskat resultat. Digitala interventioner kan vara en kostsam åtgärd och det är av vikt ur ett 

samhällsperspektiv att resurser inte läggs på åtgärder där det saknas evidens vilket ytterligare 

motiverar ökad forskning kring ämnet. Uppmaningshjälpmedel visade sig vara effektivt för 
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specifika aktiviteter och det är därför rimligt att framöver testa hypoteser kring om det även är 

möjligt att implementera den typ av intervention i äldres hemmiljö. Vidare forskning behövs 

för att säkerställa att digitala interventioner fyller det syfte som de är tänkta att göra.  
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Ämnesfördjupning 

Att möjliggöra aktiviteter på individ-, grupp- och organisationsnivå är en central del i den 

moderna arbetsterapin. Hur vi utför aktiviteter, vilka aspekter det är som påverkar våra aktiviteter 

och vad det är som leder till att individer kan eller inte kan utföra dagliga aktiviteter är frågor som 

ställs i mötet mellan arbetsterapeut och klient (1). För att beskriva förmågan att utföra våra dagliga 

aktiviteter används inom arbetsterapi begreppet aktivitetsförmåga. Modellen person-environment-

occupation (PEO) utgår från att individens aktivitetsförmåga är ett resultat av tre dimensioner; 

personlig förmåga, miljö och aktuell aktivitet. Det är en dynamisk modell där de olika 

dimensionerna verkar som hinder eller resurser i utförandet av aktiviteter. Genom att förändra 

någon av dimensionerna och anpassa utifrån en individs specifika förutsättningar kan 

aktivitetsförmågan förändras (2). Liksom modellen PEO så är även vår aktivitetsförmåga 

dynamisk och förändras kontinuerligt genom livet utifrån våra förutsättningar. Det är många 

aspekter som förändras med tiden såsom ålder, sociala relationer, intressen och funktionsförmåga 

som också påverkar vilka aktiviteter som vi anser vara meningsfulla och vår förmåga att utföra 

dem. Med ökad ålder så ökar antalet personer vars aktivitetsförmåga begränsas av en 

funktionsnedsättning (1) och då aktivitetsförmågan förändras av många olika faktorer så finns det 

otaliga interventioner som kan utföras för att förbättra en individs aktivitetsförmåga. De tre 

dimensionerna är alla föränderliga och genom att utreda vilken faktor som är möjlig att påverka 

kan riktade insatser påverka aktivitetsförmågan (2). Med PEO som teoretisk ram så utreds en 

individs aktivitet genom att identifiera styrkor och svagheter utifrån förmåga, aktivitet och fysisk 

miljö. I utredningsfasen tas hänsyn till aspekter på flera olika nivåer, både interna och externa 

aspekter samt faktorer på mikro- och makronivå påverkar individens aktivitetsförmåga (3). 

Exempelvis kan det innebära individens inneboende vilja och vanor, nedsatt funktion i en 

extremitet eller politiska strömningar som påverkar möjligheten till stöd från samhällsfunktioner. 

Genom att samla de aspekter som har påverkan på aktivitetsförmågan kan en aktuell intervention 

planeras för att förstärka aspekter som stärker aktivitetsförmågan och minimera aspekter som 

hindrar (3).  

Enligt PEO så är den fysiska miljön en aspekt som påverkar vår aktivitetsförmåga (2), miljön kan 

verka som ett hinder eller som en resurs i utförandet av dagliga aktiviteter. Att med ökad ålder 

kunna bo kvar i sitt hem är ofta prioriterat hos äldre då hemmiljön innebär trygghet och en känsla 

av säkerhet (4,5). Hemmiljön som tidigare i livet varit väl fungerande kan med förändrad 

personlig förmåga plötsligt bli ett hinder i aktivitetsutförandet (2). Det har då uppstått ett glapp 
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mellan den personliga förmågan, den aktivitet som ska utföras och den fysiska miljön vilket leder 

till svårigheter i aktivitetsförmågan. Med förändrad fysisk miljö som bättre är anpassad utifrån den 

personliga förmågan kan den aktuella aktiviteten återigen utföras och individens aktivitetsförmåga 

har utvecklats. För att möjliggöra att äldre med ökade funktionsnedsättningar ska kunna bo kvar i 

sina hem med bibehållen hälsa och välbefinnande finns det behov av insatser för att möta de 

potentiella svårigheter som kan uppstå. Det finns flera svårigheter i arbetet med att tillgodose 

behovet av hjälp i hemmet, insatserna är svåra att utvärdera i och med de vitt skilda miljöerna och 

det är ofta många olika aktörer inom olika områden. Risk finns att de aspekterna leder till ojämlik 

vård och glapp mellan olika aktörer vilket i sin tur kan leda till säkerhetsrisker för den enskilde i 

hemmet (4). Vissa av de dagliga aktiviteterna har större påverkan på den äldres självständiga 

utförande i stort om de begränsas. Om förflyttningar, personlig egenvård och möjligheten att 

bibehålla sina sociala relationer inskränks och begränsas så har det stor inverkan på den enskildes 

upplevelse av självständighet jämfört med om exempelvis aktiviteterna matlagning eller tvätt 

inskränks (6).  

En aspekt av förändringar i den fysiska miljön i enlighet med PEO är att tillföra eller anpassa olika 

fysiska objekt för att underlätta dagliga aktiviteter och där är digitala interventioner är ett exempel 

(2). E-hälsomyndigheten publicerade 2016 en vision om att Sverige 2025 ska vara bäst i världen 

på digitala lösningar inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. En ökad digitalisering förväntas 

öka aktivitet, självständighet, delaktighet och trygghet hos medborgare i alla åldrar samt ge 

möjlighet till en god och jämlik vård (7). Specifikt inom äldreomsorgen så anses e-hälsa vara en 

bidragande faktor för att främja ett tryggt boende och möjliggöra ökad delaktighet och 

självständighet hos den äldre befolkningen (8). E-hälsa är ett relativt nytt begrepp som innefattar 

nyttjandet av digitala lösningar inom sjukvården och inte den tekniska utvecklingen. 

Användningsområdena för e-hälsa är många och återfinns på många olika nivåer; digitala 

hjälpmedel för individen, digital kommunikation mellan vårdtagare och vårdgivare, digital 

kommunikation mellan vårdgivare samt digitala hjälpmedel för vårdgivare (7). Det finns många 

exempel på digitala interventioner som kan möjliggöra ökad delaktighet och självständighet för 

äldre i deras hem med olika inriktningar. Informations- och kommunikationsteknologin kan 

innebära nya, digitala vägar att kommunicera med vårdgivare såsom med videobesök eller med 

robotar (9). Digitala interventioner kan även innebära hjälpmedel för att underlätta aktivitet vid 

kognitiv nedsättning, underlätta egenvård vid kroniska sjukdomar eller datorbaserade program för 

att underlätta användning av internet och kommunikation (10). Ett område som ofta diskuteras i 

samband med digitala interventioner för att möjliggöra ett självständigt boende för äldre är 
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sensorer för att på olika sätt övervaka aktiviteter i hemmet. Sensorer kan vara olika tekniska 

lösningar, såsom exempelvis rörelsedetektorer, videoövervakning eller ljudupptagning, ofta med 

syfte att kartlägga individens aktiviteter för att säkerställa att utförandet sker på ett säkert sätt och 

kunna upptäcka förändringar i aktivitetsförmågan och snabbt sätta in medicinska insatser (11). Det 

finns även fullt utrustade smart homes som är bostäder utrustade med flera digitala interventioner, 

ofta en blandning av ovan nämnda insatser, för att främja självständighet och delaktighet (12). 

Det har inom äldrevård i Sverige under flera år skett en förskjutning från institutionsbaserad vård 

till vård i hemmiljön vilket ställer nya krav på äldreomsorgen med fler multisjuka äldre boende i 

hemmet (8). Syftet med att utveckla och implementera digitala interventioner är att öka individens 

delaktighet, självständighet och säkerhet vilket ligger väl i tiden med det omfattande arbetet att 

möjliggöra att äldre kan bo kvar i sina bostäder med bibehållen självständighet och säkerhet trots 

funktionsnedsättningar som kommer med ökad ålder (10,11). Med tanke på att digitala 

interventioner är en del i den fysiska miljön hos äldre personer boende i sitt hem så finns det goda 

skäl att tro att digitala interventioner kan användas för att förändra en individs aktivitetsförmåga 

(2). Forskning visar att majoriteten av den äldre populationen vill bo kvar i sina egna hem så länge 

det är möjligt och för att underlätta det så finns det ett ökat behov av nya strategier och digitala 

interventioner kan vara ett sätt att möta behovet (4). Äldres upplevelse är att digitala interventioner 

kan bidra med en känsla av säkerhet och att det finns en nytta med nya digitala lösningar för att 

underlätta dagliga aktiviteter (5,13,14). Känslan av säkerhet återkommer när äldres inställning till 

digitala interventioner undersöks, det finns en stor förhoppning att en digital intervention i form av 

exempelvis sensorer kan bidra till en ökad känsla av säkerhet och därmed ökad självsäkerhet att 

utföra dagliga aktiviteter självständigt (4). Det som också bör lyftas i samband med digitala 

interventioner som främjar en känsla av säkerhet är den etiska aspekten. De insatser som ofta 

menas i det sammanhanget är insatser som på något sätt förmedlar ett behov av hjälp till en 

utomstående part som kan ingripa och ge stöd vid behov såsom exempelvis olika sensorer, smart 

homes och hjälpmedel med GPS-funktion. Frågeställningar om integritet och autonomi måste 

lyftas när insatser som inbegriper någon form av övervakning används. Det finns en risk att de 

digitala insatserna leder till en problematik gällande integritet och en upplevelse av att inte vara 

privat i sitt eget hem om information regelbundet går till en vårdgivare eller anhörig (4,5). Att bli 

trängd i sin egen privata sfär och påtvingad insatser är två stora hinder vid implementering av 

digitala interventioner (15) vilket måste tas i beaktande för att få det resultat som eftersträvas.  
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Att anpassa den fysiska miljön kan som tidigare teoretiserats ha en påverkan på aktivitetsförmågan 

men det är inte en enskild påverkande faktor och kan därmed inte lyftas ur och behandlas som en 

sådan. Flertalet översiktsstudier har gjorts där en digital intervention utförts i den fysiska miljön, i 

de här fallen anpassats med sensorer eller helt digitalt anpassats i så kallade smart homes, och 

ställts emot individens aktivitetsförmåga och resultaten visar att det inte går att utläsa något 

resultat vad gäller mätbar aktivitetsförmåga för de äldre personerna (11,12,16). Det anges flera 

orsaker till att det inte är möjligt att utläsa något tydligt resultat där framförallt svårigheten att hitta 

en lämplig design för en randomiserad kontrollerad studie lyfts fram som huvudorsak. Sverige har 

höga ambitionsnivåer gällande e-hälsa och digitalisering för vårdgivare att förhålla sig till och en 

hög tilltro till att arbetet kommer att öka aktivitetsförmåga och självständighet hos äldre (7,8). För 

att kunna implementera och adekvat använda oss av den nya kunskapen i det dagliga arbetet 

behövs kunskap kring vilken betydelse digitala interventioner har för äldres aktivitetsförmåga och 

den kunskapen saknas idag. Arbetsterapeuter är skolade i en klientcentrerad vård och har 

förmågan att bedöma en individs aktivitetsförmåga utifrån ett helhetsperspektiv där fysisk miljö är 

en aspekt vid sidan av aktivitet och personlig förmåga (2,3). En ökad kunskap kring vilken 

betydelse digitala interventioner har för äldre personers aktivitetsförmåga kan bidra till ett mer 

klientcentrerat arbete med nya interventioner som i sin tur främjar aktivitetsförmågan hos 

målgruppen. Ett arbete som inte bara skulle innebära ett klientcentrerat arbete och förbättrad 

aktivitetsförmåga och delaktighet för individer utan även bidra till att nå de mål som satts upp av 

myndigheter gällande arbetet med att använda oss av den digitala utvecklingen i ett 

aktivitetsfrämjande syfte (7,8). Syftet med studien som genomförs är att beskriva den samlade 

kunskapen avseende vilka digitala interventioner som används och deras betydelse för äldre 

personers aktivitetsförmåga i egen boende.  
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Bakgrund 

E-hälsomyndigheten publicerade 2016 en vision om att Sverige 2025 ska vara bäst i världen på 

digitala lösningar inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. En ökad digitalisering förväntas öka 

aktivitet, självständighet, delaktighet och trygghet hos medborgare i alla åldrar samt ge möjlighet 

till jämlik och god vård (1). Inom äldrevård har det under flera år skett en förskjutning från 

institutionsbaserad vård till vård i hemmiljö vilket ställer nya krav på äldreomsorgen med fler 

multisjuka äldre boende i hemmet. E-hälsa anses vara en bidragande faktor i framtidens 

äldreomsorg för att främja ett tryggt boende och öka delaktighet och självständighet men arbetet 

med att implementera e-hälsa och digitala åtgärder går långsammare än förväntat (2).  

Individens aktivitetsförmåga innebär förmågan att sina våra dagliga aktiviteter. Den 

arbetsterapeutiska modellen person-environment-occupation (PEO) utgår från att individens 

aktivitetsförmåga är ett resultat av tre dimensioner; personlig förmåga, miljön och den aktuella 

aktiviteten (3). Det är en dynamisk modell där de olika dimensionerna verkar som hinder eller 

resurser i utförandet av aktiviteter. Genom att förändra någon av dimensionerna och anpassa 

utifrån en individs specifika förutsättningar kan aktivitetsförmågan förändras. Digitala 

interventioner är en del av äldres miljö och genom att implementera nya lösningar så kan därmed 

aktivitetsförmågan förändras. Aktuellt forskningsläge visar att så kallade smart-homes (bostäder 

utrustade med digitala interventioner för att främja självständighet och delaktighet) via sensorer 

kan följa den boendes aktivitetsmönster över tid men att det inte förändrar aktivitetsförmågan (4). 

Andra digitala interventioner för äldre förutom smart-homes är exempelvis hjälpmedel för att 

underlätta användning av internet och kommunikation, telemedicin, digitala interventioner för 

egenvård vid kroniska sjukdomar, robotar och datorbaserade program för att underlätta aktivitet 

vid kognitiv nedsättning (5).  

Forskningen om digitala interventioner för äldre är omfattande men fortfarande nystartad då nya 

digitala interventioner kommer hela tiden. Digitala interventioner är en aspekt av äldres miljö och 

kan därmed bidra till att förbättra eller bibehålla äldres aktivitetsförmåga (3). Det finns en vilja att 

implementera nya interventioner inom äldreomsorgen i Sverige men det saknas sammanställningar 

kring digitala interventioner och äldres aktivitetsförmåga. Syftet med den här studien är att 

beskriva den samlade kunskapen avseende vilka digitala interventioner som används och deras 

betydelse för äldre personers aktivitetsförmåga i eget boende.  
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Metod 

En systematisk litteraturöversikt med integrerad design kommer att användas i den här studien. 

Studiedesignen lämpar sig väl för att beskriva det samlade kunskapsläget kring ett ämne där 

artiklar med olika forskningsdesign förväntas komplettera varandra (6). Metoden innebär att en 

systematisk litteratursökning genomförs där samtliga originalartiklar som besvarar syftet 

inkluderas oavsett forskningsdesign. Det möjliggör att både artiklar med kvalitativ och kvantitativ 

design kombineras till ett sammanfattande resultat (7).  

Litteratursökning 

En systematisk litteratursökning genomfördes med målet att hitta samtliga artiklar som svarade 

mot syftet. Huvudsökningen föregicks av flertalet testsökningar för att nogsamt undersöka 

relevansen av indexeringsord, fritextord och blocksökningar och därmed utveckla en adekvat 

sökstrategi (6,8). Artiklar vars frågeställning bedömdes besvara syftet granskades för att hitta 

nyckelord och sökord av vikt för huvudsökningen. Databaser valdes ut för deras innehåll av 

tidskrifter inom ämnesområdet, databaserna PubMed, Cinahl, PsycInfo och AMED valdes ut där 

PubMed utgör huvuddatabas baserat på högst antal sökträffar vid testsökningarna.  

En bred sökstrategi valdes för huvudsökningen (6) och därmed skapades två sökblock utifrån 

syftet; ett block för aktivitetsförmåga och ett block för digitala interventioner. Både 

indexeringsord och fritextord samt trunkering användes i de två sökblocken för att få en så 

heltäckande sökning som möjligt. Indexeringsorden varierade i de olika databaserna utifrån deras 

tesaurus, samtliga sökord användes i samtliga databaser och då som fritextord när det inte var ett 

indexeringsord. Booleska operatorerna OR och AND användes i blocksökningen (8). Sökorden 

inom ett sökblock kombinerades först med OR varpå de båda sökblocken kombinerades med 

AND. Därefter användes avgränsningar i databaserna, i databaserna PubMed, Cinahl och PsycInfo 

användes en avgränsning att sökningen enbart skulle innefatta artiklar med deltagare över 65 år. 

AMED saknar funktionen att avgränsa efter deltagares ålder men artiklar med deltagare under 65 

år sorterades istället ut kontinuerligt under urvalsprocessen. I samtliga databaser användes en 

avgränsning att sökningen enbart skulle innefatta artiklar från 2006 och framåt. Totalt antal 

sökträffar var 1597, PubMed gav 832 träffar, Cinahl 459, PsycInfo 160 och AMED 146 (bilaga 1). 

Urvalsprocessen 
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I urvalsprocessen användes inklusionskriterier som arbetats fram utifrån syftet med studien. 

Inklusionskriterierna var att deltagarna i artiklarna var över 65 år och bodde i eget boende, att 

interventionen eller frågeställningen berörde digitala interventioner samt att aktivitetsförmåga var 

ett utfallsmått eller frågeställning. E-hälsomyndighetens definition av e-hälsa har använts för att 

definiera digitala interventioner. Digitala interventioner innebär att digitalisering används för att 

öka aktivitet, delaktighet, ökad trygghet och självständighet samt användning av informations- och 

kommunikationsteknologi i hälsofrämjande syften (1). Därmed blev exklusionskriterier tekniska 

hjälpmedel som användes för att öka funktionsförmågan, exempelvis robotassisterad handträning 

och tekniska hjälpmedel för postural stabilitetsträning, samt vardagsteknik, exempelvis 

tvättmaskin och mikrovågsugn.  

Urval 1 utfördes genom titelgranskning. Titlarna granskades och de titlar som uppenbart inte 

mötte inklusionskriterierna exkluderades. Vid urval 2 lästes och värderades abstrakten. De artiklar 

som efter värdering av abstraktet inte kunde exkluderas lästes i fulltext vid urval 3. Vid urval 1 

och 2 var devisen att fria hellre än fälla och titlar och abstrakt som var svårvärderade gick vidare 

till urval 3. De artiklar som var dubbletter sorterades ut innan artiklarna lästes i fulltext. Då 

PubMed användes som huvuddatabas så lästes samtliga artiklar efter urval 2 i fulltext från denna 

databas. I sökresultatet från Cinahl återfanns sju artiklar även i PubMeds resultat och sorterades 

bort. I PsycInfos sorterades elva dubbletter ut, åtta från PubMed och tre från Cinahl. I AMED 

fanns fyra dubbletter, två vardera återfanns i resultatet från PubMed och Cinahl. Totalt bedömdes 

23 artiklar svara mot syftet.  

De 23 artiklarna kvalitetsgranskades utifrån SBUs kvalitetsmallar utifrån artikelns metod (8) och 

sammanställdes i en artikelmatris för att skapa överblick inför fortsatt analys. I artikelmatrisen 

sammanställs författare, tidskrift, årtal, huvudsyfte, metod, resultat och kvalitet (bilaga 2). I två 

olika fall visade sig det finnas flera artiklar som använde samma data, där inkluderades 

huvudartikeln (9,10) och övriga exkluderades (11,12). Se figur 1 för flödesschema över 

urvalsprocessen. En analys kommer att göras om kvarstående 21 artiklar ska ingå i resultatet eller 

om någon kommer att exkluderas på grund av stora kvalitetsbrister där resultatet inte är 

tillförlitligt (13). Artiklarna som kommer ha del i resultatet har kvantitativ, kvalitativ och mixed-

method design och analysen kommer att göras med en integrerad metod där samtliga artiklar 

sammanställs. Resultatet från artiklarna kommer att kondenseras till det som svarar mot studiens 

syfte och den reducerade datan kommer sen att kategoriseras och kodas till teman och ett 

övergripande resultat (7).  
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Figur 1. Flödesschema 

 

Diskussion 

Syftet med studien är att hitta den samlade kunskapen kring ämnet digitala interventioner och 

äldres aktivitetsförmåga och valet föll på en systematisk litteraturstudie med integrerad design för 

att kunna fånga upp både hur digitala interventioner påverkar aktivitetsförmågan och hur de 

upplevs av äldre personer i eget boende. Majoriteten av de artiklar som svarar mot syftet är 

kvantitativa och det skulle finnas en möjlighet att göra en litteraturstudie där de kvantitativa 

resultaten sammanställs i en metaanalys (6,8). Dock är även de kvantitativa artiklarna vitt skilda 

gällande forskningsmetod och det finns få RCT-studier vilket inte gör metaanalys till ett fullgott 

alternativ. Studiens resultat skulle då inte heller kunna fånga upp betydelsen av digitala 

interventioner för äldres aktivitetsförmåga vilket är en del av syftet.  

Sökningens ansats var att den skulle bred och ha en hög recall vilket medförde ett stort antal titlar 

och abstrakts att gå igenom manuellt. En bred sökning är dock rekommenderat vid en systematisk 

översikt för att nå så många relevanta artiklar som möjligt (8). Då syftet med studien är 
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förhållandevis obeforskat krävdes också en bred sökning för att hitta de artiklar som svarar mot 

syftet. Än så länge är terminologin inte helt satt och det finns många varianter på likvärdiga 

begrepp vilket också leder till mindre precision i sökningen. Indexeringsord användes där det var 

relevant i de olika databaserna. För att få systematik och inte missa relevanta träffar söktes det ofta 

även parallellt med fritextord (6), där fritextord inte användes gjordes en bedömning att 

indexeringsordet vara heltäckande. Besluten togs beroende på om sökningen ansågs bli för bred 

eller för smal med fritextord/indexeringsord. Det är en avvägning att behålla sökningen bred utan 

att få alltför många irrelevanta träffar och att smalna av sökningen och därmed missa relevanta 

träffar. Det finns alltid en risk i litteratursökningen att relevanta träffar missas och därmed inte 

inkluderas i resultatet (6). Syftet med sökorden och användningen av indexeringsord/fritextord har 

genomgående varit att hitta samtliga artiklar av relevans även om det i praktiken är en omöjlig 

uppgift. Databaserna valdes på grund av deras inriktning på medicin och omvårdnad där 

aktivitetsförmåga är ett vedertaget begrepp (6). Det är möjligt att det finns databaser inom området 

teknologi/digitalisering som också skulle ha kunnat innehålla artiklar av relevans som nu har 

förbisetts. Valet av att använda en tidsbegränsning från 2006 grundades på testsökningarna som 

visade på relevanta resultatet så långt tillbaka i tiden. Framförallt telemedicin har forskats på under 

en längre tidsperiod varpå tidsperioden bedömdes relevant.  

I arbetet att försöka hitta så många av de relevanta artiklarna som möjligt så finns det fler metoder 

än att söka i databaser såsom att gå igenom referenslistor, manuellt söka igenom relevanta 

tidskrifter, göra sökningar via författare och kontakta nyckelforskare inom området (6). Det har 

inte gjorts i den här studien på grund av svårigheten att göra en manuell sökning systematisk. 

Risken för systematiska fel ökar om inte den manuella sökningen sker i samtliga av de 

identifierade nyckelområdena och ur ett tidsperspektiv har den möjligheten inte funnits. Det 

innebär en risk att det finns relevanta studier som ännu ej har publicerats eller som inte finns 

representerade i de aktuella databaserna inte är inkluderade i studien.  

Urvalsprocessen har utförts utifrån satta inklusionskriterier och genomförandet har varit så 

objektivt som möjligt. I och med att sökningen utformades som en bred sökning med stor träffyta 

så blev resultatet väldigt många artiklar vilket leder till en risk att relevanta artiklar har förbisetts 

under urvalsprocessen. Den här delen av metoden bör genomföras av två oberoende granskare för 

att försöka förhindra oavsiktliga exkluderingar och det är en nackdel att det enbart är en person 

som genomfört urvalsprocessen. Det ökar risken för systematiska fel och bias vilket i sin tur 

medför en ökad risk att resultatet blir felaktigt (8). Genomförandet av urvalsprocessen har skett 
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noggrant och systematiskt och samtliga steg har dokumenterats och sparats så att möjligheten 

finns att gå tillbaka efterkontrollera processen, vilket också har gjorts flertalet gånger, för att 

minska risken för systematiska fel. Inklusionskriterierna sattes utifrån syftet på studien och 

fungerade väl under urvalsprocessen. De flesta artiklar som exkluderades beaktade inte 

aktivitetsförmåga eller hade andra deltagare än vad som var syftet vilket gjorde att det fanns få 

gråzoner och tveksamheter vid urvalsprocessen. Syftet på studien har hela tiden väglett 

urvalsprocessen för att minska risken att de utvalda artiklarna på ett felaktigt sätt svarar mot syftet 

och därmed i sig bidrar till ett felaktigt resultat av studien (7). 

Kvalitetsgranskningen är utförd i enlighet med SBUs kvalitetsmallar för att säkerställa en 

systematisk kvalitetsgranskning (8). Att kvalitetsbedöma artiklar till en integrerad 

litteraturöversikt där designen mellan artiklarna skiljer sig är komplext då det inte är möjligt att 

jämföra artiklar med varandra vilket leder till en risk att artiklars kvalitet bedöms olika (7). Stor 

vikt har lagts vid artiklarnas metodologiska utförande vid kvalitetsgranskningen för att vid den 

kommande analysen kunna dra relevanta slutsatser från de individuella artiklarnas resultat, det vill 

säga att artiklar med högt bevisvärde får större tyngd vid analysen (6).  

Ur ett forskningsetiskt perspektiv är det av vikt att artiklarnas syfte, metod och resultat återspeglas 

korrekt och att inga tolkningar av de enskilda artiklarna görs vid sammanställningen. Artiklarnas 

resultat kommer inte att manipuleras eller fabriceras inför analysen (6). Vad gäller de unika 

artiklarnas etiska överväganden så kommer det att observeras och vid behov ta del i resultatet.  
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Bilaga 1. Sökmatriser. 

 

Sökning PubMed 170306 

 
 
 
  

 Sökord Träffar Urval1 Urval2 Urval3 

S1 ”Activities of Daily Living” MH 58,344    

S2 ADL 7969    

S3 Daily activities 89,213    

S4 ”Self Care” MH 46,316    

S5 Occupational performance 13,250    

S6 S1 OR S2 OR S3 OR S4 OR S5 149,459    

S7 ”Telemedicine” MH 19,830    

S8 Telehealth 24,021    

S9 Telerehabilitation 488    

S10 Telecare 2892    

S11 Assistive technology 10,818    

S12 Health enabling technolog* 28    

S13 E-health 2331    

S14 Ehealth 24,832    

S15 Digital intervention* 62    

S16 Robotic* 31,439    

S17 Smart home* 273    

S18 Ambient assisted living 249    

S19 S7 OR S8 OR S9 OR S10 OR S11 OR S12 OR S13 OR 

S14 OR S15 OR S16 OR S17 OR S18 

69,184    

S20 S6 AND S19 3599    

S21 Limits Aged 65+ 1194    

S22 Limits publicerad efter 2006 832 579 32 11 
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Sökning i Cinahl 170308 

 Sökord Träffar Urval1 Urval2 Urval3 

S1 ”Activities of Daily Living” SU 23,849    

S2 ADL 3494    

S3 Daily activitites 40,867    

S4 ”Self Care” SU 27,333    

S5 Occupational performance 5674    

S6 S1 OR S2 OR S3 OR S4 OR S5 71,993    

S7 Telemedicine 7542    

S8 ”Telehealth” SU 4319    

S9 Telehealth 5304    

S10 Telerehabilitation 235    

S11 Telecare 379    

S12 ”Assistive Technology” SU 2576    

S13 Assistive technology 8005    

S14 Health enabling technolog* 304    

S15 E-health 845    

S16 Ehealth 878    

S17 Digital intervention* 1260    

S18 Robotic* 7298    

S19 Smart home* 244    

S20 Ambient assisted living 45    

S21 S7 OR S8 OR S9 OR S10 OR S11 OR S12 OR S13 OR 

S14 OR S15 OR S16 OR S17 OR S18 OR S19 OR S20 

29,802    

S22 S6 AND S21 1846    

S23 Limits aged 65+ 604    

S24 Limits publicerade efter 2006 459 380 23 8 
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Sökning PsycInfo 170314 
 Sökord Träffar Urval1 Urval2 Urval3 

S1 ”Activities of Daily Living” DE 18,771    

S2 ADL 3273    

S3 ”Daily Activities” DE 3333    

S4 ”Self-Care Skills” DE 3884    

S5 Occupational performance 15,447    

S6 S1 OR S2 OR S3 OR S4 OR S5 40,316    

S7 ”Telemedicine” DE 4347    

S8 Telemedicine 5471    

S9 Telehealth 1318    

S10 Telerehabilitation 138    

S11 Telecare 855    

S12 ”Assistive Technology” DE 1417    

S13 Assistive technology 2629    

S14 Health enabling technolog* 447    

S15 E-health 1487    

S16 Ehealth 689    

S17 Digital intervention* 1338    

S18 Robotic* 6847    

S19 Smart home* 357    

S20 Ambient assisted living 43    

S21 S7 OR S8 OR S9 OR S10 OR S11 OR S12 OR S13 OR 

S14 OR S15 OR S16 OR S17 OR S18 OR S19 OR S20 

17,716    

S22 S6 AND S21 528    

S23 Limits aged 65 and over 186    

S24 Limits publicerad 2006 och senare 160 128 4 2 
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Sökning AMED 170314 
 

 
 
 

 Sökord Träffar Urval1 Urval2 Urval3 

S1 ”Activities of Daily Living” DE 4050    

S2 Activities of daily living 6205    

S3 ADL 947    

S4 Daily activities 7678    

S5 Self care 5133    

S6 Occupational performance 1893    

S7 S1 OR S2 OR S3 OR S4 OR S5 OR S6 13,858    

S8 ”Telemedicine” DE 573    

S9 Telemedicine 651    

S10 Telehealth 98    

S11 Telerehabilitation 90    

S12 Telecare 303    

S13 Assistive technology 589    

S14 Health enabling technolog* 17    

S15 E-health 18    

S16 Ehealth 7    

S17 Digital intervention* 75    

S18 Robotic* 535    

S19 Smart home* 25    

S20 Ambient assisted living 1    

S21 S8 OR S9 OR S10 OR S11 OR S12 OR S13 OR S14 OR 

S15 OR S16 OR S17 OR S18 OR S19 OR S20 

1884    

S22 S7 AND S21 220    

S23 Limits publicerad 2006 och senare 146 103 7 3 



 
 

 
 

Bilaga 2. Artikelmatris. 
Artikel Syfte Metod Resultat Kvalitet 
1. (14) A computer-aided 

telephone system to 

enable five persons with 

Alzheimer's disease to 

make phone calls 

independently. 

 

Perilli, V, et al. 

 

Research in 

Developmental 

Disabilities (2013) 

 

Italien 

 Att undersöka effektiviteten i ett 

datorbaserat program som syftar till 

självständiga telefonsamtal för 

personer med Alzheimers demens och 

därmed se om tidigare fynd går att 

bekräfta. Samt socialt validera 

programmet jämfört med 

konventionell assistans vid 

telefonsamtal. 

 

Syfte 1 svarar på frågeställning och är 

relevant i kunskapssammanställningen. 

Kvantitativ design. 

Non-concurrent multiple baseline som 

metod. 

 

Deltagare: (n=5). Medelålder: 80 år 

(73-89 år).  Samtliga var kvinnor med 

Alzheimers demens. Deltagarna 

delades in i två grupper, en grupp med 

mild Alzheimers demens (n=2) och en 

grupp med måttlig Alzheimers demens 

(n=3). Data samlades in vid baseline 

och efter intervention. Grupp 1 (n=2) 

fick 20 interventionstillfällen och 

grupp 2 (n=3) fick 50 

interventionstillfällen. 

 

Utfallsmått: Antalet självständigt 

utförda telefonsamtal.  

Vid baseline utförde ingen av 

deltagarna telefonsamtal 

självständigt. Under 

interventionsperioden utförde 

båda grupperna i genomsnitt 

fyra självständiga telefonsamtal 

per interventionstillfälle med 

det datorbaserade programmet. 

Ingen uppföljning efter avslutad 

intervention. 

 

 

Medelgod. 

Peer-reviewed. 

Otydlig resultatanalys.  

Etikansökan godkänd. 

 

2. (15) An evaluation of 

second and third 

generation telecare 

services in older people´s 

housing.  

 

Brownsell, S, Blackburn, 

S, Hawley, MS.  

 

Journal of Telemedicine 

and Telecare (2008) 

 

Storbritannien 

Att få kunskap kring användning och 

spridning av telemedicin.  

 

Fyra paket av telemedicin bedömdes i 

artikeln; säkerhetspaket, 

fallpreventionspaket, specialiserade 

enheter (varnar primärt för medicinska 

tillstånd) och ett paket för att 

uppmuntra en aktiv livsstil.  

Mixed-method design.  

 

Deltagare: (n=52), I=24 (bortfall=7), 

13 kvinnor, medelålder: 73,3 år. K=28, 

(bortfall=10) 17 kvinnor, medelålder: 

77,2 år. Icke-slumpmässigt urval. 

 

Utfallsmått: Falls Efficacy Scale 

(FES), SF36, utformade enkäter för att 

ta del av kvalitativt resultat. 

  

 

FES och SF36 visar ingen 

signifikant skillnad mellan 

interventions- och 

kontrollgrupp. 

Interventionsgruppen fick välja 

ett eller flera av dem 

telemedicinska paketen och 

kontrollgruppen hade inget av 

dem. 

 

Enkäterna visar tendenser på att 

interventionsgruppen ökat sina 

vistelser utomhus, spenderar 

mer tid utanför bostaden, 

känner sig säkrare och är 

mindre rädda för brottslighet. 

Att känna sig säkrare var 

statistiskt signifikant (p=0.008). 

Ingen uppföljning. 

Låg.  

Peer-reviewed. 

Otydligt beskriven 

intervention, metod 

och analys. 

Etikgodkänd.  

 



 2 

3. (10) Computer-based 

assistive technology and 

changes in daily living 

after stroke. 

 

Lindqvist, E, Borell, L. 

 

Disability and 

rehabilitation. Assistive 

technology (2012) 

 

Sverige 

Att på djupet undersöka hur 

datorbaserade hjälpmedel för kognitivt 

stöd påverkar det dagliga livet för 

personer som har haft en stroke och för 

deras anhöriga.  

 

Deltagarna fick det datorbaserade 

hjälpmedlet installerat i sex månader 

som intervention.  

 

 

Kvalitativ design med explorativ 

metod.  

 

Deltagare: (n=4).  Ålder mellan 69 

och 87. Tre män. Deltagarna har haft 

en stroke för minst ett år sen och 

kvarstående kognitiva besvär som 

påverkade aktivitetsförmågan. 

Samtliga hade anhöriga som också 

intervjuades. Strategiskt urval.  

 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer innan, under och efter 

intervention. Intervjuerna grundades 

på the Older Americans Resources and 

Services (OARS) och Comprehensive 

Assessment of Prospective Memory 

(CAPM). Analysen genomfördes med 

en jämförande metod, en del av 

grounded theory.  

Resultatet visar fem 

övergripande teman; ökad 

säkerhet och kontroll i 

utförandet av aktivitet, ökad 

kontroll över tid och 

återskapande av daglig struktur, 

återtagna sociala kontakter samt 

lindrat ansvar för sin respektive 

och återtagen kontroll för 

deltagaren.  

Hög.  

Peer-reviewed 

Tydligt beskriven 

metod och analys.  

Etikgodkänd.  



 3 

4. (16) Evaluating the 

effectiveness of a memory 

aid system. 

 

Bayen, UJ, et al.  

 

Gerontology (2013) 

 

Tyskland 

Utvärdera effektiviteten av ett 

datorbaserat minneshjälpmedel, InBad, 

för badrumsrelaterad personlig vård. 

Tanken är att InBad ska lära sig en 

användares beteendemönster och sen 

upptäcka ett avvikande beteende och 

uppmärksamma användaren på 

moment som inte har blivit utförda.  

Kvantitativ design med kontrollerad, 

experimentell metod.  

 

Deltagare: (n=60). Medelålder: 69,9 

år. 28 kvinnor. Bekvämlighetsurval, 

deltagarna rekryterades via en lokal 

dagstidning och randomiserades sen i 

tre grupper. Interventionsgrupp 1 fick 

stöd i vilka moment som skulle utföras 

under aktiviteten via en lista, 

interventionsgrupp 2 fick stöd i de 

aktiviteter som skulle utföras via 

InBad och en kontrollgrupp som inte 

fick stöd i aktiviteten. Gruppernas 

storlek redovisas inte.  

 

Utfallsmått: Samtliga deltagare fick 

se en lista på de moment som skulle 

utföras i badrummet innan aktiviteten 

påbörjades. Som utfallsmått användes 

antalet utförda moment efter slutfört 

test. Kompletterande utfallsmått var 

TA-EG och formulär som mätte 

användarvänlighet. 

Interventionsgrupp 1 utförde 

20.0 aktiviteter av 22.0, 

interventionsgrupp 2 utförde 

22.0 aktiviteter av 22.0 ch 

kontrollgruppen utförde 15.5 

aktiviteter av 22.0.  

 

Det finns en signifikant skillnad 

mellan interventionsgrupp 1 och 

kontrollgruppen (p<0.04), 

mellan interventionsgrupp 2 och 

kontrollgruppen (p<0.001) samt 

mellan interventionsgrupp 1 och 

interventionsgrupp 2 (p<0.045) 

 

Samtliga grupper redovisade en 

hög tillförlitlighet till tekniska 

hjälpmedel. 

Medelgod. 

Peer-reviewed. 

Avsaknad av 

beskrivning av 

grupperna. Otydligt 

beskriven bedömning. 

Avsaknad av etisk 

diskussion.  

5. (17) Feasability of 

machine-based prompting 

to assist persons with 

dementia. 

 

Bewernitz, MW,  Mann, 

WC, Dasler, P, Belchior, 

P.  

 

Assistive Technology 

(2009) 

 

USA 

Att utforska användningen av ett 

maskinbaserat uppmaningshjälpmedel 

för personer med måttlig kognitiv svikt 

i att slutföra aktiviteter i personlig vård 

av varierad svårighetsgrad. De 

aktiviteter som utforskades var den 

minst komplicerade dricka vatten, 

måttligt komplicerade borsta tänderna 

och övre klädsel som ansågs vara den 

mest komplicerade. Målet var att 

skapa frågeställningar för framtida 

forskning. 

Kvantitativ design med explorativ 

metod. 

 

Deltagare: (n=11). Sju kvinnor. 

Samtliga hade måttlig 

demenssjukdom.  Samtliga beskrivs 

som äldre men ålder definieras inte. 

Bekvämlighetsurval.  

 

Utfallsmått: FIM och MMSE. 

Baseline för FIM skedde via intervju 

tillsammans med anhöriga/vårdgivare. 

Med hjälp av hjälpmedlet var 

deltagarna självständiga i 

aktiviteten att dricka vatten 85,7 

% av försöken, i aktiviteten 

tandborstning 88 % av försöken 

och i övre klädsel 80 % av 

försöken. Då baseline med FIM 

inte mättes via observation 

redovisas inte baseline och 

ingen jämförelse görs.  

Låg. 

Peer-reviewed. 

Otydliga utfallsmått. 

Avsaknad av 

metodologisk 

beskrivning. 

Avsaknad av etisk 

diskussion. 



 4 

6. (18) Managing heart 

failure patients after 

formal homecare.  

 

Dansky, K, Vasey, J.  

 

Telemedicine journal and 

E-health (2009) 

 

USA 

Att fastställa om användandet av ett 

telemedicinskt system (Health Buddy) 

efter utskrivning från hemsjukvård 

förbättrar kliniska resultat och 

egenvården hos patienter med 

hjärtsvikt.  

Kvantitativ design med randomiserad 

kontrollerad metod. 

 

Deltagare: (n=108). I=64, K=44. 

Medelålder: 77,7 år. 

Interventionsgruppen fick uppföljning 

och fortsatt vård via Health Buddy i 

180 dagar efter utskrivning. 

Kontrollgruppen fick ingen 

uppföljande vård efter utskrivning 

enligt standard. 

 

Utfallsmått: Demografisk data från 

befintliga hälsoregister, OASIS och ett 

självskattningsinstrument för att mäta 

symtom.  

De aktiviteter som mäts via 

OASIS är förflyttningar, 

matlagning, hushållsarbete och 

intag av medicin. Samtliga 

aktiviteter utfördes i större 

utsträckning självständigt i 

interventionsgruppen men 

enbart intag av medicin visade 

signifikant skillnad (p<0,10).  

Låg. 

Peer-reviewed. 

Avsaknad av 

randomisering och 

bortfallsredovisning. 

Avsaknad av 

analysmetod.  

Avsaknad av etisk 

diskussion.  

7. (19) Persons with 

Alzheimers’s disease 

make phone calls 

independently using a 

computer-aided telephone 

system. 

 

Perilli, V et al.  

 

Research in 

Developmental 

Disabilities (2012) 

 

Italien 

 

Att bedöma effektiviteten i ett anpassat 

datorbaserat program som syftar till 

självständiga telefonsamtal hos fyra 

personer diagnostiserade med 

Alzheimers demens. 

Kvantitativ design. Non-concurrent 

multiple baseline metod. 

 

Deltagare: (n=4). Alla kvinnor. Ålder 

mellan 73 och 83 år. Samtliga 

diagnostiserade med måttlig 

Alzheimers demens.  

 

Utfallsmått: Antal självständigt 

utförda telefonsamtal, svarsfrekvens 

av de uppringda personerna och 

samtalstid.  

 

Vid baseline var samtliga 

deltagare i behov av hjälp för 

att klara av att utföra 

telefonsamtal. 

Interventionsfasen bestod av 50 

tillfällen á ca 10 minuter per 

deltagare där de uppmuntrades 

att utföra självständiga 

telefonsamtal med hjälp av det 

datorbaserade programmet. 

Under interventionsfasen 

utförde två av deltagarna i 

genomsnitt tre självständiga 

telefonsamtal per tillfälle och 

två av deltagarna utförde i 

genomsnitt fyra självständiga 

telefonsamtal per tillfälle.  

Medelgod. 

Peer-reviewed. 

Avsaknad av analys 

gällande icke-

självständiga samtal 

samt en 

sammanställning av 

gruppens resultat. 

Etisk godkännande. 



 5 

8. (20) Persons with 

Alzheimer’s disease 

perform daily activities 

using verbal-instruction 

technology; a 

maintenance assessment. 

 

Lancioni, G et al.  

 

Developmental 

Neurorehabilitation 

(2010) 

 

Italien/USA 

Att bedöma om verbala instruktioner 

med teknik kan hjälpa personer med 

mild eller måttlig Alzheimers demens 

att upprätthålla deras återtagna 

förmåga att utföra dagliga aktiviteter.  

Kvantitativ design, experimentell 

metod. 

 

Deltagare: (n=9). Åtta stycken 

kvinnor. Medelålder: 72 år. Samtliga 

hade mild eller måttlig Alzheimers 

demens och varit deltagare i en 

tidigare studie där de återtagit 

förmågan att utföra dagliga aktiviteter. 

Två deltagare avbröt tidigare av 

hälsoskäl och deras resultat 

analyserade till deras avslut.    

 

Utfallsmått: Antal korrekt utförda 

aktiviteter och moment i aktiviteten.  

Baseline var antalet 

självständigt utförda aktiviteter 

och moment i aktiviteter vid 

den tidigare studiens avslut. 

Medelvärdet på korrekt utförda 

aktiviteter med hjälp av verbala 

instruktioner med teknik var då 

över 90 % för sju av deltagarna 

och knappt 80 % för en av 

deltagarna. 

 

Sex aktiviteter utvärderades i 

studien. Medelvärdet på korrekt 

utförda aktiviteter med hjälp av 

det tekniska hjälpmedlet 

varierade mellan 80 % -90 % 

efter sju månader beroende på 

deltagare och aktivitet.  

 

Medelgod.  

Peer-reviewed. 

Mycket 

resultatinformation 

men bristfällig 

sammanställning.  

Etiskt godkännande.  



 6 

9. (21) Persons with mild 

and moderate Alzheimer’s 

disease use verbal-

instruction technology to 

manage daily activities: 

effects on performance 

and mood. 

 

Lancioni, G et al.  

 

Developmental 

Neurorehabilitation 

(2009) 

 

Italien/USA 

 

Att förlänga utvärderingen av verbala 

instruktioner med teknik för att hjälpa 

personer med mild och måttlig 

Alzheimer’s demens att återuppta 

deras dagliga aktiviteter och förbättra 

deras humör.  

Kvantitativ design, observationsstudie.  

 

Deltagare: Grupp 1:(n=6). Samtliga 

kvinnor med måttlig Alzheimers 

demens. Medelålder: 74 år. Grupp 2: 

(n=3). Samtliga män med mild eller 

måttlig Alzheimers demens. Ålder 

mellan 66 år och 76 år. Grupperna 

delades upp utifrån vilka aktiviteter de 

skulle utföra. Bekvämlighetsurval.  

 

Utfallsmått: Antal korrekt utförda 

aktiviteter och moment i aktiviteter.  

 

Även deltagarnas humör vid aktivitet 

och icke-aktivitet analyserades men är 

inte relevant för 

kunskapssammanställningen. 

Baseline var antalet korrekt 

utförda aktiviteter och moment i 

aktiviteter utan hjälpmedel. 

Grupp 1: Variation mellan 25 % 

och 60 % korrekt utförda 

aktiviteter vid tillagning av ett 

mellanmål. Efter intervention 

och med det tekniska 

hjälpmedlet var medelvärdet för 

korrekt utförda aktiviteter 

mellan 70 % och över 90 %. En 

signifikant förbättring för 

samtliga deltagare (p<0.01). 

 

Grupp 2: Variation mellan 30 % 

och 50 % korrekt utförda 

moment vid aktiviteten rakning. 

Efter intervention och med det 

tekniska hjälpmedlet var 

medelvärdet för korrekt utförda 

aktiviteter mellan 70 % och 90 

%. En signifikant förbättring för 

samtliga deltagare (p<0.01). 

Hög.  

Peer-reviewed. 

Relevanta analyser och 

resonemang kring 

metod och analys. 

Etiskt godkännande. 



 7 

10. (22) The COACH 

prompting system to assist 

older adults with dementia 

through handwashing: an 

efficacy study. 

 

Mihailidis, A, Boger, JN, 

Craig, T, Hoey, J.  

 

BMC Geriatrics (2008) 

 

Kanada. 

 

Att se om COACH har förmågan att 

guida en äldre person med demens 

genom aktiviteten att tvätta händerna 

med mindre hjälp av en vårdgivare.  

Samt att se om den nya versionen av 

COACH minskar vårdgivarens 

arbetsbörda och se om COACH klarar 

att ge korrekt assistans till användaren 

genom aktiviteten.  

Kvantitativ design. Single subject 

research. 

 

Deltagare: (n=6). Fem kvinnor. Ålder 

mellan 73 år till 91 år. Fem stycken 

med måttlig demenssjukdom och en 

med svår demenssjukdom. Bortfall: 

(n=2).  

 

Utfallsmått: Antal moment i 

aktiviteten utfört självständigt, antal 

gånger COACH uppmanat vårdgivare 

att ingripa samt Functional 

Assessment Scale (FAS).  

Fem deltagare med måttlig 

demens analyserades som en 

grupp och utförde i genomsnitt 

11 % fler steg självständigt i 

aktiviteten att tvätta händerna 

med COACH jämfört med 

baseline (4,4 moment till 4,9 av 

maximalt 5). De fick en 

minskning på 66 % av antalet 

gånger vårdgivare ingrep i 

utförandet (från 1,7 gånger till 

0,6). Gruppen fick en ökning av 

FAS på 2 %, från 33,2 till 34,1 

(35,0 är självständig).  

 

Deltagaren med svår demens 

utförde 1,33 moment 

självständigt med COACH 

jämfört med 0,38 moment vid 

baseline. Vårdgivaringripandet 

ökade från 15,19 gånger till 

15,56 gånger med COACH. 

FAS ökade från 4,95 till 14,14.  

Hög.  

Peer-reviewed. 

Avsaknad av 

bortfallsanalys och 

statistik metod för 

analys av resultat.  

Etiskt godkännande. 



 8 

11. (23) Usability of a 

new electronic assistive 

device for community-

dwelling persons with 

mild dementia.  

 

Meiland, FJM et al.  

 

Aging & Mental Health 

(2012) 

 

Nederländerna/Sverige 

/Storbritannien 

 

Att utvärdera en nyligen utvecklad 

integrerad digital protes, COGKNOW 

Day Navigator (CDN), för att stötta 

personer med mild demens i deras 

dagliga liv gällande minne, sociala 

kontakter, dagliga aktiviteter och 

säkerhet. 

Mixed-method design. Icke-

kontrollerad experimentell metod.  

 

Deltagare: Tre testomgångar 

genomfördes. Samtliga genomfördes 

med deltagare från Nederländera, 

Storbritannien och Sverige. 

Testomgång 1: (n=16), elva stycken 

kvinnor, medelålder mellan 65 år, 71 

år och 70 år i de olika länderna. 

Testomgång 2: (n=14), tio stycken 

kvinnor, medelålder 78 år, 75 år och 

69 år i de olika länderna. Testomgång 

3: (n=12), sju stycken kvinnor. 

Medelålder 71 år, 74 år och 79 år i de 

olika länderna. Samtliga deltagare var 

diagnostiserade med Alzheimers 

demens. 

Bekvämlighetsurval. 

 

Utfallsmått: Semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer. Kvantitativa 

bedömningsinstrument: The 

Experienced Autonomy Questionnaire, 

The QoL in Alzheimer’s disease scale, 

modifierad version av CANE och the 

Dementia Coping Questionnaire.  

Kvalitativ data visade att 

deltagarna inte upplevde 

förbättrad förmåga i dagliga 

aktiviteter med CDN.  

Kvantitativa utfallsmått visar 

inte på förändring i dagliga 

aktiviteter vid användning av 

CDN.   

Hög. 

Peer-reviewed. 

Avsaknad av 

beskrivning av bortfall. 

Oklart om etiskt 

godkännande.  
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12. (24) Effects of 

telerehabilitation on 

physical function and 

disability for stroke 

patients: a randomized, 

controlled trial. 

 

Chumbler NR et al.  

 

Stroke (2012) 

 

USA 

Att avgöra effekten av en 

multifokuserad intervention med 

telerehabilitering gällande fysisk 

funktion, och i andra hand gällande 

funktionsnedsättning, hos 

krigsveteraner som drabbats av stroke. 

Kvantitativ design. Randomiserad, 

kontrollerad metod.  

 

Deltagare: (=48). I: (n=25), 24 

stycken var män. Medelålder: 67,1 år. 

K: (n=23), 23 stycken var män. 

Medelålder: 67,7 år. Samtliga hade 

drabbats av en stroke de senaste 24 

månaderna och var krigsveteraner. 

Bortfall (n=4) 

Klusterurval. 

 

Utfallsmått: Motor FONEFIM 

(Functional Independent Measure 

utfört via telefon) och The Overall 

Function Component of the Late-Life 

Function and Disability Instrument 

(LLFDI) användes som primära 

utfallsmått. Som sekundära utfallsmått 

användes tre skalor av LLFDI; 

funktion i övre extremitet, basala 

funktioner i nedre extremitet och 

avancerade funktioner i nedre 

extremitet samt skalor i LLFDI som 

mäter upplevd funktionsnedsättning.  

Motor FONEFIM ökade från 

83,5 till 83, 7 i 

interventionsgruppen och 

minskade från 81,5 till 80,9 i 

kontrollgruppen. Det visar en 

liten tendens att interventionen 

kan leda till ökad 

självständighet i dagliga 

aktiviteter som mäts av 

FONEFIM.  

 

LLFDI ökade från 49,5 till 56,4 

i interventionsgruppen och 

minskade från 51,7 till 50,6 i 

kontrollgruppen. Det visar en 

tendens att interventionen leder 

till minskad upplevd svårighet 

att utföra dagliga aktiviteter.  

 

De sekundära utfallsmåtten 

visar att interventionsgruppen 

upplever likvärdig 

funktionsnedsättning vid 

personlig ADL efter 

intervention och upplevd 

mindre funktionsnedsättning 

vid instrumentell ADL efter 

intervention jämfört med 

kontrollgruppen (p=0,03). 

Hög.  

Avsaknad av analys 

kring drop outs.  

Peer-reviewed. 

Avsaknad av etisk 

diskussion.  

13. (25) Persons with 

moderate Alzheimer's 

disease use simple 

technology aids to 

manage daily activities 

and leisure occupation. 

 

Lancioni GE, et al.  

 

Research in 

Developmental 

Disabilities (2014) 

Två studier där ett tekniskt hjälpmedel 

bedöms som syftar till att underlätta 

utförandet av dagliga aktiviteter och 

för att välja musik hos personer med 

måttlig Alzheimers demens. Studie 1 

introducerar ett aktivitetsrelaterat 

piktogramschema via en dator för fyra 

deltagare och i studie 2 blir fyra 

personer introducerade för olika 

musikalternativ och kan välja och 

aktivera det önskade valet med en 

strömbrytare. 

Kvantitativ design med experimentell 

metod.  

 

Deltagare: Studie 1: (n=4), samtliga 

kvinnor. Medelålder: 80 år. Samtliga 

diagnostiserade med måttlig 

Alzheimers demens.  

Studie 2: (n=4), samtliga kvinnor. 

Medelålder: 81 år. Samtliga 

diagnostiserade med måttlig 

Alzheimers demens. 

 

Studie 1: Baseline var för två av 

deltagarna under 40 % korrekt 

utförda moment vid 

aktiviteterna och under 

intervention i genomsnitt 85 % 

korrekt utförda moment. För två 

av deltagarna var baseline under 

25 % korrekt utföra moment 

och under intervention i 

genomsnitt 90 % korrekt utföra 

moment. De två senare fick fler 

Medelgod.  

Peer-reviewed. 

Resultatet redovisas på 

individnivå utan 

sammanställning.  

Olika många 

interventionstillfällen 

per deltagare, redovisas 

ingen analys kring det. 

Etisk godkännande. 
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Italien/USA 

Utfallsmått: Studie 1: Antal korrekt 

utföra moment i antingen aktiviteten 

att förbereda ett mellanmål eller i 

aktiviteten att tillreda en kopp te eller 

ett glas apelsinjuice.  

Studie 2: Antal gånger deltagarna 

lyckades aktivera önskad musik.  

  

interventionstillfällen än de två 

första  

Studie 2: Vid baseline utförde 

ingen av deltagarna något 

moment självständigt. Vid 

intervention lyckades samtliga 

deltagare över 75 % av 

gångerna att aktivera den 

önskade musiken.  

Ingen uppföljning redovisas.  
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14. (26)  The Challenge of 

Coming to Terms with the 

Use of a New Digital 

Assistive Device: A Case 

Study of Two Persons 

with Mild Dementia. 

 

Karlsson, E, Axelsson, K, 

Zingmark, K, Sävenstedt, 

S.  

 

Open Nursing Journal 

(2011) 

 

Sverige 

Att utforska de komplexa faktorer som 

är involverade i processen att gå från 

en användardriven utveckling till att 

accepterande och användning av ett 

nytt digitalt hjälpmedel för personer 

med mild demens.  

Kvalitativ design. Fallstudie.  

 

Deltagare: (n=2). En kvinna. Båda 

med mild demens. Bekvämlighetsurval 

utifrån deltagande i tidigare studie 

inom COGKNOW-projektet.  

 

Deltagande observationer på totalt 27 

timmar för ena deltagaren och 22 

timmar för den andra deltagaren 

genomfördes samt tre semi-

strukturerade intervjuer per deltagare. 

Fokus vid observation och intervjuer 

var användning av COGKNOW. Även 

en ostrukturerad intervju gjordes med 

vardera deltagares anhörig. 

Observationer och intervjuer utfördes 

under 18 månader. Datan analyserades 

uppdelat per deltagare med 

innehållsanalys.  

Deltagare 1: COGKNOW 

individanpassades för att hjälpa 

deltagaren att minnas måltider 

och mediciner samt fungera 

som en säkerhet utanför 

bostaden då hon hade svårt att 

hitta. Hon såg inte behovet av 

de nämnda funktionerna och 

använde därmed enbart 

COGKNOW som en 

musikspelare. Hennes anhörig 

fungerade istället som ett stöd 

och deltagarens utförande i 

dagliga aktiviteter minskade 

successivt.  

Deltagare 2: COGKNOW 

individanpassades för att hjälpa 

deltagaren att hitta nycklar och 

plånbok, påminna om att ringa 

anhöriga och att kunna spela 

upp inspelade historier. Initialt 

användes påminnelsefunktionen 

om att ringa anhöriga men på 

grund av nedsatt hörsel 

missades det ofta. Övriga 

funktioner användes inte då 

deltagaren inte upplevde någon 

förbättring i sin sjukdom av 

dem. Dagliga aktiviteter 

minskade successivt på grund 

av försämrad kognition och 

fysisk hälsostatus.  

Medelgod. 

Peer-reviewed. 

Tydligt beskriven 

analys.  

Avsaknad av 

beskrivning kring 

relation forskare och 

deltagare samt 

förförståelse.  

Etiskt godkännande 

finns.  
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15. (9) The effects of in-

home rehabilitation on 

task self-efficacy in 

mobility-impaired adults: 

a randomized controlled 

trial 

 

Sanford, JA, Griffiths, 

PC, Richardson, P, 

Hargraves, K, Butterfield, 

T, Hoenig, H.  

 

Journal of the Americans 

Geratrics Society (2006) 

 

USA 

Att undersöka effekten på 

självupplevd förflyttningsförmåga av 

multifaktoriella och individanpassade 

åtgärder inom 

arbetsterapi/fysioterapi genomförda 

via teleteknologi eller hembesök.  

Kvantitativ design. Randomiserad 

klinisk prövning som metod.  

 

Deltagare: (n=65), 84 % män. 

Medelålder: 61 år. Bortfall innan 

randomisering (n=96), bortfall efter 

randomisering (n=17). 

I: (n=32). N=16 fick traditionell 

hemrehabilitering och n=16 fick 

rehabilitering via teleteknologi.  

K: (n=33).  

 

Utfallsmått: Modifierad version av 

Falls Efficacy Scale (FES), 

aktivitetsloggar, demografisk data.  

Gällande självupplevd 

förflyttningsförmåga ökade i 

interventionsgruppen 8,7 

enheter (55,3 till 65,0) medan 

kontrollgruppen ökade 1,2 

enheter (59,2 till 60,1) vilket 

var en statiskt signifikant 

skillnad (p=0,04).  

Det var ingen signifikant 

skillnad mellan gruppen som 

fick traditionell 

hemrehabilitering (ökade 10,3 

enheter, från 57,4 till 67,7) och 

hemrehabilitering via 

teleteknologi (ökade 7,2 

enheter, från 55,2 till 62,4) men 

resultatet visar tendenser till att 

traditionell hemrehabilitering är 

mer effektivt än 

hemrehabilitering via 

teleteknologi.  

Låg.  

Peer-reviewed.  

Stort bortfall.  

Risk för 

bedömningsbias med 

tanke på otydliga 

utfallsmått och 

begränsad redovisning. 

Etisk godkännande 

finns. 

16. (27) The impact of 

ICT services on 

perceptions of the quality 

of life of older people 

 

Damant, J, Knapp, M, 

Watters, S, Freddolino, P, 

Ellis, M, King, D.  

 

Journal of Assistive 

Devices (2013).  

 

Storbritannien 

Att rapportera om resultaten av 

påverkan av plattform med 

informations- och 

kommunikationsteknologi och 

telemedicin utvecklad av MonAMI 

consortium avseende livskvalitet hos 

äldre personer i tre europeiska länder 

(Sverige, Spanien och Slovakien).  

Mixed-method design, i den här 

studien redovisas kvantitativ data. 

Icke-kontrollerad experimentell metod. 

  

Deltagare: (n=62). Medelålder: 79 år. 

72,9 % kvinnor. Samtliga deltagare 

hade någon funktionsnedsättning och 

hjälpbehov i någon daglig aktivitet. 

Bortfall (n=10). 

 

Utfallsmått: WHOQOL (domänerna 

självständighet i ADL, fysisk hälsa, 

psykologisk välmående, socialt 

nätverk och fysisk miljö).  

På grund av en låg 

svarsfrekvens utfördes 

begränsat med analyser utifrån 

utfallsmåtten. MonAMI visade 

inget resultat gällande 

självständighet i ADL. 

Deltagarna upplevde att 

plattformen ökade deras 

självförtroende i den fysiska 

miljön och minskade rädslan för 

fall i hemmet (p<0,001), 

Medelgod.  

Peer-reviewed. 

Stora skillnader mellan 

länderna, totalt en 

heterogen grupp.  

Omvandling av 

självskattningsmått till 

binära utfallsmått.  

Etiskt godkännande.  
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17. (28) Use of currently 

available smart home 

technology by frail elders: 

process and outcomes 

 

Tomita, MR, Mann, WC, 

Stanton K, Tomita, AD, 

Sundar V.  

 

Topics in Geriatric 

Rehabilitation (2007) 

 

USA 

Att jämföra resultatet av 46 deltagare 

boende i ett smart home och 67 

deltagare i ordinärt boende hos sköra 

äldre som bor i eget boende. Att 

rapportera om processen för hur smart 

home har använts, inkluderat 

svårigheter och lösningar, och 

resultatet av funktionell status och 

kvarboende i eget boende efter två års 

intervention.  

Kvantitativ design med randomiserad 

kontrollerad metod.  

 

Deltagare: (n=124), bortfall (n=46). 

I= (n=34), medelålder: 72 år, 30 

stycken kvinnor. K= (n=44), 

medelålder 75,6 år, 39 stycken 

kvinnor. Samtliga hade 

aktivitetsnedsättning i antingen 

personlig eller instrumentell ADL. 

Konsekutivt urval. 

 

Utfallsmått: Functional Independence 

Measure (FIM), the Duke Older 

Americans Resources and Service 

Procedures’ IADL, Mobility 

subsection of Dysfunctionsection of 

Sickness Impact Profile, Craig 

Handicap Assessment and Reporting 

Technique Mobility for handicap 

measure, Mini Mental State 

Examination (MMSE) samt 

regelbundna intervjuer. 

Hos interventionsgruppen 

installerades digitala 

interventioner i form av en 

dator och flertalet andra 

interventioner beroende på 

behov som exempelvis timer till 

köksredskap, rörelsedetektor 

och ett lampsystem. 

Kontrollgruppen bodde kvar i 

sitt eget boende utan 

anpassningar. Uppföljning 

gjordes årligen till två år efter 

att de digitala interventionerna 

installerades.  

IADL visade en stabilitet hos 

interventionsgruppen och en 

sänkning hos kontrollgruppen 

(I= från 11,91 till 11,79. K= 

från 12,25 till 11,86. p<0,05). 

Interventionsgruppen visade 

statistiskt signifikant bättre 

resultat på FIM kognition 

(I=34,12 K=32,82, p<0.001) 

men likvärdiga resultat i övriga 

utfallsmått som mätte 

aktivitetsförmåga och MMSE.  

Medelgod. 

Peer-reviewed. 

Avsaknad av etisk 

analys.  

Avsaknad av statistiskt 

hanterande av 

bortfallet.  
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18. (29) Using 

telerehabilitation to 

support elders with 

chronic illness in their 

homes. 

 

Bendixen, RM, Horn, K, 

Levy, C.  

 

Topics in Geriatric 

Rehabilitation (2007) 

 

USA 

Att undersöka det telemedicinska 

systemet LAMP (Low ADL 

Monitoring Project) som bygger på tre 

delar; tillgodose 

hjälpmedelsbehov/anpassade 

strategier, telemedicin och 

vårdkoordinator.  

Kvalitativ design, fallstudie.  

 

Deltagare: (n=2). 69 och 78 år gamla. 

Båda män. Båda har 

aktivitetsnedsättning och är 

krigsveteraner. 

 

Utfallsmått för funktionsstatus: 

IADLs, Functional Independent 

Measure (FIM),  MMSE, Veteran’s 

Quality of Life SF-12V, 

hemmiljöbedömning med fokus på 

tillgänglighet och säkerhet.  

 

Deltagare 1: LAMP ledde till 

anpassning av badrum och 

utprovning av hjälpmedel som 

ökade känslan av säkerhet vid 

utförande av personlig ADL. 

Utförde samtliga aspekter av 

personlig och instrumentell 

ADL självständigt på ett säkert 

sätt vid avslutning av projektet. 

 

Deltagare 2: Initialt stor fallrisk 

och bedömdes vara i behov av 

maximal assistans vid 

förflyttningar. Åtgärder 

utformades och 

implementerades via LAMP 

och vid avslutning av projektet 

utfördes förflyttningar med 

tillsyn och minimal assistans 

och inget fall hade skett under 

projekttiden.  

Låg. 

Peer-reviewed. 

Avsaknad av syfte och 

frågeställning.  

Avsaknad av etiskt 

resonemang.  

Avsaknad av 

urvalsförfarande.  

Avsaknad av 

beskrivning av 

datainsamling och 

analys. 

Avsaknad av 

diskussion.  

 

19. (30) Reactions to a 

remote-controlled video-

communication robot in 

senior’s homes: A pilot 

study of feasibility and 

acceptance.  

 

Seelye, AM, Wild, KV, 

Larimer, N, Maxwell, S, 

Kearns, P, Kaye, JA.  

 

Telemedicine and E-

health (2012) 

 

USA 

Fjärrstyrd telekommunikation som 

tillhandahålls av en telestyrd robot 

innebär en ny lösning för att erhålla 

viktig information om hälsa, öka 

äldres sociala och dagliga funktioner 

och ge sinnesro till anhöriga som bor 

avlägset. Den här studien så testas 

användningen och acceptansen av en 

fjärrstyrd robot med 

videokommunikation hos 

ensamboende och kognitivt intakta 

äldre.  

Kvalitativ design. Intervjuer som 

metod. 

 

Deltagare: (n=8). Sju kvinnor. 

Medelålder: 77,5 år.  

 

Utfallsmått: Två för studien 

utformade frågeformulär som 

samlades in intervju. Intervjuer skedde 

med deltagare och anhöriga.  

Deltagarna hade roboten i två 

dagar i sin bostad och använde 

den en gång dagligen med 

forskningsteamet och två 

gånger dagligen med en 

anhörig. Sju deltagare upplevde 

roboten som främjande i att 

upprätthålla kontakten med 

anhöriga och att de kunde få 

hjälp från dem som inte var 

möjligt via telefon. En deltagare 

hade en negativ upplevelse av 

roboten och förstod inte syftet 

med den. Deltagaren visade sig 

i efterhand ha utvecklat 

kognitiv svikt.  

Medelgod.  

Peer-reviewed. 

Avsaknad av 

analysmetod.  

Etiskt resonemang, 

ingen beskriven 

etikansökan.  
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20. (31) The electronic, 

personalizable Rosetta 

system for dementia care: 

Exploring the user-

friendliness, usefulness 

and impact. 

 

Hattink, BJJ, et al.  

 

Disability and 

Rehabilitation: Assistive 

Technology (2016). 

 

Nederländerna 

Att integrera tre tidigare utvecklade 

hjälpmedel till en modul och då skapa 

ett multifunktionellt system som kan 

stötta personer med demens och deras 

anhöriga under sjukdomens 

utveckling. I en utforskande 

utvärderingsstudie testas det 

integrerade systemet, som heter 

Rosetta, i dess användbarhet, 

användarvänlighet och inverkan hos 

personer med demens, deras anhöriga 

och involverade professionella 

vårdgivare. Systemet testades i tre 

länder, Tyskland, Belgien och 

Nederländerna.  

Kvantitativ design med kontrollerad 

klinisk metod i Belgien och 

Nederländerna och randomiserad 

kontrollerad metod i Tyskland.  

 

Deltagare: (n=42). Samtliga med 

kognitiv svikt eller demenssjukdom. I: 

(n=20), medelålder: 80,6 år, 11 st män. 

K: (n=22), medelålder: 78,2 år, 10 

stycken män. Bortfall (n=18), I: (n=9), 

K: (n=9). 

 

Utfallsmått: Semi-strukturerade 

frågeformulär för att mäta 

användarbarheten till deltagare och 

anhörig, WHOQOL-100. 

Interventionsgruppen hade 

Rosetta installerat i sitt hem 

mellan en halv månad och åtta 

månader. Kontrollgruppen fick 

hemsjukvård som vanligt.  

Utfallsmåtten visade ingen 

skillnad mellan interventions- 

och kontrollgruppen efter 

intervention. 

Tre anhöriga upplevde att 

Rosetta hade en märkbar positiv 

inverkan på deltagarna med 

demens. Anhöriga upplevde 

också att hjälpbehovet 

minskade då de som anhöriga 

fick information om att 

aktiviteter hade utförts utan att 

behöva säkerställa det själv, 

framförallt sömn och matintag.  

Rosetta hade stora tekniska 

brister vilket sannolikt 

påverkade användarbarheten 

negativt.  

Låg.  

Peer-reviewed. 

Metoden förändrades 

jämfört med planen. 

Stort bortfall.  

Avsaknad av analys av 

utfallsmått.  

Svårt att jämföra flera 

länder, avsaknad av 

analys. 

Etiskt godkännande. 
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21. (32) Using smart 

technology in an enabling 

way: a review of using 

technology to support 

daily life for a tenant with 

moderate dementia.  

 

Evans, N, Carey-Smith, 

B, Orpwood, R.  

 

British Journal of 

Occupational Therapy 

(2011) 

 

Storbritannien 

Att använda ett integrerat 

meddelandesystem för att stödja en 

individs självständighet.  

Kvalitativ design. Fallstudie.  

 

Deltagare: (n=1). Kvinna. 85 år 

gammal. Mild till måttlig 

demenssjukdom.  

 

Datainsamling: Regelbundna semi-

strukturerade intervjuer med deltagare 

och anhöriga under ett år. 

Regelbunden utvärdering med 

DEMQOL.  

 

Fyra mål sattes upp tillsammans 

med deltagaren innan 

interventionen som användes 

för att anpassa 

meddelandesystemet; lampor 

som tänds automatisk, 

meddelanden när deltagaren går 

upp på natten, larm på 

ytterdörren till vårdgivare och 

påminnelser vid matlagning.  

Deltagaren, anhöriga och 

vårdgivare skattade i vilken 

grad tekniken var en resurs i 

dagliga aktiviteter i deltagarens 

fall. Lampor som tänds 

automatisk bedömdes hjälpa 

deltagaren mycket nattetid. 

Meddelande när deltagaren var 

uppe nattetid skattades till att 

delvis vara en resurs. Larm på 

ytterdörren skattades som till 

stor hjälp av anhöriga och 

vårdgivare men inte av 

deltagaren.  Påminnelser vid 

matlagning skattades varierat av 

deltagaren, högt av vårdgivare 

och lågt av anhöriga som ansåg 

att den nya tekniken försvårade 

matlagning för deltagaren. 

Anhöriga och vårdgivare ansåg 

systemet vara till större hjälp än 

vad deltagaren ansåg.  

Medelgod. 

Peer-reviewed.  

Avsaknad av 

analysbeskrivning.  

Etisk godkännande 

finns. 
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