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att ta reda på om det fanns skillnader mellan män och kvinnor gällande problem i 
aktivitetsutförandet och i arbetsterapeutiska interventioner hos patienter med 
makuladegeneration. Metoden som användes var journalgranskning där journaler med 30 män 
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mellan män och kvinnor gällande erhållna interventioner. Kvinnorna hade fått något fler 
interventioner än männen. När det gällde problem i aktivitetsutförandet så var det inom vissa 
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patienternas dokumenterade problem när de gett ut interventioner.  De följer hälso- och 
sjukvårdslagens riktlinjer om lika vård oberoende av om patienten är man eller kvinna. 
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1. Inledning 
Örebro läns landstings hälso- och sjukvårdsnämnd (2009) har som mål att vården ska erbjudas 
och fördelas på lika villkor för alla oavsett ålder, etnisk bakgrund och kön. 
Rehabiliteringspersonalen ska se över den enskilda individens behov och inte låta sig 
påverkas av individens kön när intervention ges ut. För att se om målen uppfylls gällande lika 
vård mellan män och kvinnor kräver politikerna en uppföljning av arbetsterapeutiska insatser 
på syncentralen med analys av eventuella skillnader (Örebro läns landsting, 2009).  
 
Genom kontakt med personal på Syncentralen fick vi förslag om att genomföra en studie som 
kan beskriva eventuella skillnader på arbetsterapeutiska interventioner mellan män och 
kvinnor. Med vår studie vill vi därför undersöka ifall skillnader mellan män och kvinnor 
gällande arbetsterapeutiska interventioner och problem avseende aktivitetsutförande 
förekommer inom Örebro läns landsting på Syncentralen.  
 

2. Bakgrund 
Hälso- och sjukvårdslagens (SFS 1982:763) mål är att hela befolkningen ska ha god hälsa och 
vård på lika villkor. Jämställd vård betyder att både män och kvinnor får den vård de har 
behov av (Socialstyrelsen, 2004). En förutsättning som krävs för att kunna undersöka och 
analysera om vården är jämlik eller inte, är att vårdenheter redovisar statistik uppdelat på män 
och kvinnor (Socialstyrelsen, 2004).  
 
Forskning som gjorts tidigare har visat att kvinnor och män inte alltid behandlas lika inom 
hälso- och sjukvården (Öhman, 2009). Vid hjärtattacker har forskning konstaterat att 
sjukvårdspersonalens beteende och bemötande gentemot kvinnor med samma symtom som 
män skiljer sig (Lefler, 2004). Kvinnor får på så sätt mindre bra behandling och vård (Öhman, 
2009). Det finns även studier som visat att kvinnor med funktionshinder har fått annorlunda 
bemötande av den offentliga omsorgen och har sämre levnadsvillkor än män i samma 
situation (Barron, 2004). Om man ser det utifrån ett genusperspektiv representerar det bilden 
av samhället, där männen får större plats, fler möjligheter och anses mer viktiga (Öhman, 
2009; Ahlgren & Hammarström, 2000).  
 
På syncentralen i Örebro gör arbetsterapeuterna behovsbedömningar och aktivitetsutredningar 
för att sedan tillsammans med patienten se över de olika problemen gällande aktiviteter som 
har uppkommit vid synnedsättningen (Syncentralen, 2009). Genom hjälpmedel, 
miljöanpassning och olika strategier tränas sedan patientens förmåga och funktion så att de 
vardagliga aktiviteterna kan underlättas eller klaras av (Syncentralen, 2009) (Quintana, 2008).    
 
Den vanligaste orsaken till synnedsättning hos personer över 65 år är makuladegeneration 
(Dahlin Ivanoff, Eklund & Sjöstrand, 2008) och den brukar omtalas som åldersförändringar i 
gula fläcken (Hjälpmedelsinstitutet, 2008). Makuladegeneration är en progressiv, kronisk 
sjukdom som drabbar de centrala delarna av näthinnan och den leder sällan till blindhet 
(Dahlin Ivanoff, Sonn & Svensson, 2002).  
 
Det finns två sorter av makuladegeneration, den torra och den våta formen. Vid den torra 
formen sker en successiv försämring av synförmågan och den drabbar främst de centrala 
delarna av gula fläcken. Det är i den centrala delen av näthinnan som ämnesomsättningen och 
styrningen av celltillväxt och celldöd blir lokalt påverkat. Detta visar sig i att fler celler dör än 
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vad som nybildas och på så vis blir det färre och färre celler kvar i gula fläcken 
(Hjälpmedelsinstitutet, 2008).  
 
Vid den våta formen sker försämringen mer akut och ger mer omfattande synnedsättningar då 
förändringen drabbar större delen av gula fläcken. Detta på grund av att det i gula fläcken-
området är mycket hög blodgenomströmning och med åldern kan blodcirkulationen 
försämras. Det i sin tur gör att kroppen försöker kompensera den nedsatta blodcirkulationen 
genom att bilda nya småkärl. De nya kärlen är inte bra då dessa har tunna väggar, blöder lätt 
och läcker blodplasma. Detta leder till att det blir svullet i gula fläcken och synen försämras 
(Hjälpmedelsinstitutet, 2008).  
 
Synnedsättningar påverkar individer i vardagliga aktiviteter, på så sätt att personen som är 
drabbad blir mindre självständig (Dahlin Ivanoff, Sonn & Svensson, 2002). För en individ 
med makuladegeneration påverkas det vardagliga livet genom att personen kan förlora färg- 
och kontrastkänslighet som leder till svårigheter att sköta hushålls- och arbetsuppgifter. De 
kan få svårigheter att läsa, känna igen ansikten och detta kan i sin tur leda till att individen 
inte vill delta i eller väljer att i mindre utsträckning delta i sociala aktiviteter. 
Makuladegeneration gör även att det blir svårt att i olika typer av miljö avläsa distanser och 
ojämnheter, vilket leder till osäker mobilitet (Watson, 2001). 
 
Studier som gjorts visar att arbetsterapeuter som jobbar med rehabilitering kan behöva 
fokusera mer på sina patienters problem och behov kopplade till aktiviteter och inkludera 
patienterna mer i en målinriktad arbetsterapiprocess. Aktiviteter som används i arbetsterapi 
bör vara anpassade för att tillgodose de olika behov som män och kvinnor har och 
arbetsterapeuten bör anpassa sig efter varje individs aktivitetsspektrum.(Palmadottir, 2003)  
 
Enligt Öhman (2009) finns det inom arbetsterapi begränsat med forskning som fokuserat på 
genus. Vi har inte funnit några artiklar som berör arbetsterapi för personer med 
makuladegeneration. Däremot har vi funnit forskning som berör rehabilitering och genus. Den 
studien tar upp att män och kvinnor får olika slags arbetsrehabilitering efter sjukskrivning, 
männen får mer och dyrare rehabilitering (Ahlgren & Hammarström, 2000).  
 
Tidigare forskning har visat att män och kvinnor behandlas olika inom vården. Om vi får mer 
kunskap i ämnet om att det finns skillnader i behandlingen av män och kvinnor kan en 
förändring ske till en mer jämställd vård. Det kan även skapa en förståelse om hur bemötande 
och behandling kan anpassas för män och kvinnor (Socialstyrelsen, 2004).  
 
3. Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva eventuella skillnader gällande arbetsterapeutiska 
interventioner och dokumenterade problem gällande aktiviteter mellan män och kvinnor med 
diagnosen makuladegeneration. 
 
Med intervention avses bedömningar, information, hjälpmedel, träning, anpassningar och 
utvärderingar.  
 

4. Metod 
Metoden som användes i studien var journalgranskning.  
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4.1 Urval 
Studien omfattade 60 journaler, varav 30 var med kvinnor och 30 var med män. Antalet 
valdes för att senare kunna göra signifikansberäkningar genom Chitvå test där det krävs att 
antalet inte understiger 30 (Ejlertsson, 2003).  
 
Patienterna avsågs vara i åldern 65-80 år. Ålderspannet valdes då det var ett flertal 
arbetsterapeuter på Syncentralen i Örebro som arbetade med synsvaga personer över 65 år. Vi 
valde att avgränsa oss till att patienterna skulle ha diagnosen makuladegeneration, för att det 
är den vanligaste orsaken till synnedsättning för personer över 65 år. 
 
Patienterna var nyremitterade och interventionerna som togs med i granskningen utgick ifrån 
den första behandlingsperiodens start tills denna avslutades. Personalen på Syncentralen 
utgick från journaler från 2009 och gick bakåt i tiden tills de fått fram 30 journaler vardera 
från män och kvinnor. Den tidsmässigt nyaste journalens början för behandling var ifrån juni 
2009. 
 
 
4.2 Datainsamling 
Personal på Syncentralen tog fram journaler som de avidentifierade innan de överlämnade 
dem till oss. För att se hur strukturen på journalerna var uppbyggd och vad för slags 
information som gick att få fram påbörjades undersökningen genom att några få journaler 
granskades. Utifrån den kunskapen formulerades sedan en granskningsmall (Bilaga 1) för att 
på ett lätt sätt kunna inhämta den information som vi efterfrågar i syftet. I granskningsmallen 
finns punkter med ämnen som gör att alla interventioner som är intressanta för denna studie 
kommer med. Exempel på vad som efterfrågas i mallen är förskrivna hjälpmedel, information 
och demonstration av strategier och patienternas dokumenterade problem. Mallen användes 
som underlag vid journalgranskningen för att kunna granska journalerna på ett så lika sätt som 
möjligt. 
 

4.2.1 Granskning av dokumenterade interventioner 
När granskningen av interventioner påbörjades delade vi upp journalerna så att vi hade 30 
journaler vardera att granska enskilt. Granskningsmallen (Bilaga 1) följdes och de 
arbetsterapeutiska interventioner som förekommit under patienternas behandling eftersöktes. 
Denna första granskning ledde till en lång detaljerad lista över alla interventioner som 
arbetsterapeuterna gett ut eller förskrivit. För att få en bättre översikt av vilka typer av 
interventioner som förekommit så kategoriserades olika grupper där liknande interventioner 
sammanfördes (Bilaga 2).  
 
Vi bytte sedan journaler och granskade de andra 30 journalerna för att få ett tillförlitligt 
resultat. Under den andra granskningen använde vi oss av mallen med sammanställda grupper 
(Bilaga 2) och genomförde granskningen. Vid tillfällen då oklarheter uppstod, exempelvis 
frågor om vad som skulle räknas vara en intervention och inte, så diskuterade vi tills vi var 
överens.  

4.2.2 Granskning av patienternas dokumenterade problem  
Båda två granskade de 60 journalerna enskilt ytterligare en gång för att få fram problem 
avseende aktivitetsutförande. Detta gjordes för att få fram vad som var grunden till 
interventionerna som getts ut och förskrivits. De dokumenterade problem som togs ut under 
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granskningen var de problem gällande aktivitet som uppkommit vid samtal och diskussion 
mellan patient och arbetsterapeut som sedan journalförts av arbetsterapeuten. En lista gjordes 
med alla aktivitetsproblem som framkommit under granskningen och de liknande problemen 
delades sedan in i grupper.  
 

4.3 Analys av data 
Vid analysen av ålder på patienterna beräknades medelålder, median och typvärde på männen, 
kvinnorna respektive alla deltagares ålder. Vid analys av behandlingsstarten gjordes en tabell 
med årtal där data med män, kvinnor och alla deltagarna vars behandlingsperiod startat under 
respektive år fördes in. Den kortaste och den längsta behandlingsperioden räknades ut. Antal 
behandlingstillfällen per person summerades för män, kvinnor och för alla. Medelvärde, 
median och typvärde räknades ut på behandlingstillfällen. 
 

4.3.1 Dokumenterade interventioner 
Resultatet från journalgranskning sammanställdes i tabeller och därefter räknades det ut hur 
många interventioner som förekommit i respektive grupp.  
 
Vi analyserade data genom att jämföra frekvenser på interventionerna beroende på kön. Det 
insamlade materialet matades in i statistikprogrammet Statistical Package for Social Science 
(SPSS) version 16.0. För att analysera skillnader mellan män och kvinnor gällande 
interventioner användes Chitvå test. (Ejlertsson, 2003). För att Chitvå test ska vara tillförlitligt 
bör de förväntade frekvenserna vara större än 5. I fallen där någon av de förväntade 
frekvenserna understeg 5 i en fyrfältstabell så användes Fishers exakta test (F) (Wahlgren, 
2008). Signifikansnivån bestämdes till p≤0,05.  
 

4.3.2 Dokumenterade problem 
Det insamlade materialet från journalgranskningen där dokumenterade aktivitetsproblem togs 
fram sammanställdes i en tabell med olika grupper, som till exempel läsa tidning, se text på tv 
och sköta hushåll. Materialet analyserades genom att jämföra frekvenserna mellan män och 
kvinnor i grupperna med de olika problemområdena, Chitvå test användes även i denna analys 
av eventuella skillnader.  
 
 

4.4 Etiska ställningstagande 
Ett brev med studiens syfte och tillvägagångssätt samt en förfrågan om att få tillåtelse att 
genomföra studien skickades till verksamhetschefen på Syncentralen. Verksamhetschefen 
godkände att journaler hämtades ur deras journaldatasystem och sedan granskades. 
 
När studier innefattar konfidentiellt material som journaler så ska ett tystnadspliktsavtal 
undertecknas. I samband med utlämningen av journalerna från Syncentralen undertecknades 
ett tystnadspliktsavtal där det bekräftades att vi hade tagit del av sekretessbestämmelserna. 
 
För att förhindra att patienternas identitet skulle avslöjas så var journalerna avidentifierade, 
namn och personnummer var borttagna. Patienternas födelseår var dock med i journalerna. 
Personalen på Syncentralen hade dessutom strukit över utpekande detaljer om patienterna som 
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fanns i journalerna samt strukit över namn på arbetsterapeuterna och namn på annan personal. 
Enligt bedömning så kan ingen patient spåras i resultatet, eventuella utpekande detaljer som 
framkom i materialet har tagits bort. Ifall en patient haft dokumenterade problem eller 
interventioner som varit exempelvis exceptionella intressen har vi valt att sätta dessa i 
kategorin övrigt. 
 

5. Resultat 

5.1 Deltagare 
Åldern på de patienter som ingick i studien varierade mellan 65 och 80 år. Medelåldern och 
medianen var något högre för kvinnorna än för männen. Typvärdet var lika för kvinnor och 
män (Tabell I).  
 
 
Tabell I. Deltagarnas ålder.  
 
  Män Kvinnor Alla 
 
 
Medelålder  75,3 76,5 75,9 

Median/ålder  77 78 77,5  

Typvärde/ålder  78 78 78 

 
 
Behandlingsperiodens start för patienterna var från år 2003 till år 2009. För majoriteten av 
kvinnorna började behandlingen år 2008. För majoriteten av männen var behandlingens start 
år 2007. Det var inte stora tidsskillnader gällande behandlingsstart mellan könen. De flesta 
patienternas behandling började mellan åren 2006-2009, ett fåtal av patienternas behandling 
började år 2005 och år 2003. Den kortaste behandlingsperioden för kvinnorna pågick 1 dag 
och den längsta varade ca 1 år och nio månader. För männen varade den kortaste 
behandlingsperioden också 1 dag och den längsta pågick ca 2 år och 7 månader (Tabell II). 
 
 
Tabell II. Behandlingsperioden start. 
 
Årtal  Män Kvinnor Alla 
 
 
2009  2 3 5  

2008  8 17 25 

2007  16 2 18 

2006  1 7 8 

2005  1 1 2 

2004  0 0 0 

2003  2 0 2 
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Totalt antal behandlingstillfällen för männen var 118 och för kvinnorna var de 160. I snitt 
hade männen 3,9 behandlingstillfällen per person medan kvinnorna hade 5,3 
behandlingstillfällen per person. Tillsammans hade de i snitt 4,6 behandlingstillfällen per 
person (Tabell III).  
 
 
Tabell III. Antal behandlingstillfällen per person. 
 
  Män Kvinnor Alla 
 
 
Medelvärde        3,9 5,3 4,6 

Median               3,5 3 3 

Typvärde            2 2 2 

 
 

5.2 Interventioner 
Resultatet visade att det inte var någon signifikant skillnad överlag mellan män och kvinnor 
gällande arbetsterapeutiska interventioner som ges till patienter med makuladegeneration.  

5.2.1 Hjälpmedel 
Uträkningen av antalet hjälpmedel som förskrivits till män respektive kvinnor visade att män 
fick 177 hjälpmedel förskrivna och kvinnor fick 184 hjälpmedel förskrivna. De vanligast 
förekommande hjälpmedlen som kvinnorna fått utskrivna var fickljusluppar1 och läsglas. 
Männens mest förekommande utskrivna hjälpmedel var fickljusluppar (Figur 1).  
 
I Figur 1 och 2 är 150 av männens och 160 av kvinnornas hjälpmedel med. De 51 hjälpmedel 
som inte finns med i figurerna men som ingår i resultatet, tillhör kategorier där männen och 
kvinnorna fått ungefär lika många hjälpmedel förskrivna eller där antalet förskrivna 
hjälpmedel var få. Männen och kvinnorna hade fått ungefär lika många filterglasögon(n=5, 
n=6), tillbehör till filterglasögon (n=1, n=2), övriga luppar (n=4, n=8), lysrörsarmatur (n=3, 
n=1), tillbehör till CCTV2 (n=2, n=1), nålpåträdare (n=2, n=1) och läsbord/bokstöd (n=2, 
n=4) förskrivna. Det var ett fåtal män som fått hyperockular3 (n=2) och tillbehör till käppar 
(n=1) förskrivna. Några få hade fått hjälpmedel förskrivna som var för utpekande för att ta 
med i studien och dessa är inte heller med i figurerna. 
 
Det var nästan lika många män (n=17) som kvinnor (n=15) som fick Max tv-glasögon 
förskrivna. Däremot hade kvinnorna i större utsträckning (n=28) fått läsglas förskrivet än 
männen (n=19), skillnaden var signifikant (p=0,05). Resultatet visade att kvinnorna (n=22) i 
större omfattning fått förstoringsarmatur utskrivet än männen (n=15). Det var ingen 
signifikant skillnad (p=0,06) när det gällde förstoringsarmatur. Det var däremot en signifikant 
skillnad (p=0,03) rörande tillbehör förstoringsarmatur där kvinnorna har emottagit 18 stycken 
och männen 10 stycken. Männen (n=25) och kvinnorna (n=28) hade fått ungefär lika många 
                                                
1 Förstoringsglas med inbyggd belysning som är lätt att ta med sig. 
2 Förstoringshjälpmedel som underlättar att till exempel läsa och skriva 
3 Förstoringsglasögon 
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fickljusluppar förskrivna. Något fler män (n=15) hade fått ljusluppar förskrivna i jämförelse 
med kvinnorna (n=10). Det var dock endast män (n=3) som fått kikare förskrivit (Figur 1). 
Det var nästan dubbelt så många män (n=12) som hade fått CCTV förskrivit än kvinnor (n=7), 
skillnaden var dock inte signifikant (p=0,17) (Figur 1). 
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Antal förskrivna talboksspelare skilde sig inte märkbart mellan männen (n=11) och kvinnorna 
(n=12). Det var vanligare att män (n=10) hade fått käppar förskrivna än kvinnor (n=6), 
skillnaden var inte signifikant (p=0,24). Det var endast kvinnor som fått 
uppmärkningsmaterial förskrivet (n=3). Uppmärkningen skedde då av en annan person än 
arbetsterapeut. Det var 3 män som fått uppmärkning i hemmet av arbetsterapeut eller annan 
profession medan det var 2 kvinnor som fått detta. Det var några fler män (n=11) än kvinnor 
(n=9) som fått namnteckningsram förskrivet (Figur 2).  
 

Figur 1. Förstoringshjälpmedel. 
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5.2.2 Information, demonstation, strategier m.m. 
Antal insatser som arbetsterapeuterna har genomfört i kategorierna under information, 
demonstration, bedömningsinstrument och träning m.m. var 168 till männen och 188 till 
kvinnorna. Arbetsterapeuterna informerade om hjälpmedel, strategier, rehabiliteringsgrupp 
och firmor med hjälpmedel som patienterna kunde vända sig till och köpa själv ifrån. De 
demonstrerade flera olika hjälpmedel och ordnade även så att patienter fick tid hos optiker.  
 
De 119 interventioner som inte finns med i Figur 3,4 och 5 men som ingår i resultatet tillhör 
kategorier där männen och kvinnorna fått ungefär lika många interventioner och där antalet 
interventioner var få. Arbetsterapeuterna har till männen och kvinnorna gett information om 
talboksspelare med tillbehör (n=12, n=12), hjälpmedel i hemmet (n=7, n=5), datoranpassning 
(n=4, n=1), hjälpmedel för att se på tv (n=4, n=5), information om kontraster (n=3, n=5), 
information om förstoringsarmatur (n=4, n=6) och information om olika strategier till 
exempel för att förstora text (n=3, n=5) vid ungefär lika många tillfällen. Även vid 
information om syncentralens verksamhet (n=1, n=4), andra verksamheter (n=2, n=1), 
bibliotekets utlåningsverksamhet av talböcker (n=2, n=3), information om kostnadsfri 
nummerupplysning (n=2, n=1) och information om andra professioner (n=3, n=2) har männen 
och kvinnorna fått vid nästan lika många tillfällen. I kategorin övrig information kan 
utpekande detaljer från journalerna finnas, i denna kategori hade kvinnorna och männen också 
ungefär lika många tillfällen med information. Det fanns en träningsgrupp för CCTV, där det 
endast var ett fåtal män och kvinnor (n=2, n=1) som deltagit så inga signifikanta skillnader 
kunde visas. 
 
Det var 17 män som informerades om CCTV och 11 kvinnor, skillnaden var inte signifikant. 
Även när det gällde information och demonstration av strategier för att se bättre på tv fick 
männen (n=12) det fler gånger än kvinnorna (n=7), skillnaden var inte signifikant. Dubbelt så 
många kvinnor (n=16) hade fått information och demonstration om belysning i hemmet än 
männen (n=6), skillnaden var signifikant (p=0,01). Kvinnorna erhöll information om 
bostadsanpassning (n=9) i större utsträckning än männen, (n=5) skillnaden var inte signifikant 

Figur 2. Övriga hjälpmedel.  
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(p=0,22). Männen har fått information om läsmaterial för personer med synnedsättning (n=6) 
i större omfattning än kvinnorna (n=1), skillnaden var inte signifikant (p=0,10)(F). 
 
Arbetsterapeuten hade ordnat så att fler kvinnor (n=20) fick träffa optiker i jämförelse med 
männen (n=16), skillnaden var inte signifikant. Enbart män (n=2) blev informerade om firmor 
med hjälpmedel, skillnaden var inte signifikant. Fler än dubbelt så många kvinnor (n=8) hade 
fått information om makulagruppen än män (n=3), skillnaden var dock inte signifikant (Figur 
3). 
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5.2.3 Träning med hjälpmedel 
Männen (n=23) hade i betydligt större omfattning än kvinnorna (n=12) fått träning på 
syncentralen eller i hemmet vid fler tillfällen gällande CCTV, skillnaden var signifikant 
(p=0,004). Kvinnorna hade i större utsträckning fått träning vid fler tillfällen gällande 
talboksspelare, Max tv-glasögon och övrig träning vid hembesök (n=21) till skillnad från 
männen (n=10), skillnaden var signifikant (p=0,004) (Figur 4). 
 
Det var endast kvinnor (n=7) som deltagit i makulagruppen, skillnaden mellan männen och 
kvinnorna var signifikant (p=0,01) (F) (Figur 4). Makulagruppen var en rehabiliteringsgrupp 
som även kallades �Att finna nya vägar�. Gruppen träffades vid åtta tillfällen som innehöll 
olika teman, som exempelvis ekonomiska ärenden, belysning, kontakt med omvärlden, 
städning, klädvård, personlig vård, läsning samt om sjukdomen makuladegeneration. Under 

Figur 3. Antal patienter som fått information, demonstration av hjälpmedel, strategier m.m.  
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de olika träffarna får deltagarna teoretisk och praktisk genomgång av strategier och 
hjälpmedel som underlättar vid problem som uppstår på grund av synnedsättningen. 
Sammanlagt deltog de sju kvinnorna vid 43 tillfällen av 56 möjliga.  
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5.2.4 Övriga interventioner 
Arbetsterapeuterna använde bedömningsinstrument för att bedöma aktivitetsförmåga samt vid 
utvärdering på fler kvinnor (n=11) än män (n=3). Det var en signifikant skillnad (p=0,02). 
Det var endast män (n=3) som hade fått anpassning av dator, skillnaden var inte signifikant. 
Det var i större grad kvinnor (n=7) som ansökt om bostadsanpassningsbidrag än män (n=1), 
skillnaden var signifikant (p=0,05) (F) (Figur 5). 
 

Figur 4. Träning av hjälpmedel och deltagande i rehabiliteringsgrupp. 



Örebro Universitet  Madeleine Lundström 
Hälsoakademin  Sofia Pettersson 
Termin 6  2010-01-20 

11 

0

2

4

6

8

10

12

Datoranpassning

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Bedömning/Utvärdering

Män

Kvinnor

 
 
 

5.3 Patienternas dokumenterade problem avseende aktivitetsutförande 
En övervägande del av både männen (n=26) och kvinnorna (n=24) hade problem med att läsa 
tidningen medan problem med att läsa text på förpackningar, post och böcker inte var lika 
vanligt förekommande. Det var dock mer än dubbelt så många män (n=15) som hade problem 
gällande att läsa böcker jämfört med kvinnor (n=7). När det gällde problem med att läsa 
förpackningar var det tvärtom, nästan dubbelt så många kvinnor (n=13) hade problem med 
detta jämfört med männen (n=5). Ungefär hälften av männen (n=14) hade problem med att 
skriva sin namnteckning, det var betydligt färre kvinnor (n=4) som hade det, skillnaden var 
signifikant. Det var fler kvinnor än män som hade problem med att lösa korsord (n=7, n= 15) 
och med att fylla i formulär (n=8, n=12) (Tabell IV). 
 
Männen hade i mycket större utsträckning än kvinnorna problem när de skulle använda 
teknisk utrustning. Fler män än kvinnor hade problem med att se text på tv:n (n=25, n=20), se 
tv-bild (n=11, n=10) och problem när de använde datorn (n=6, n=1). Kvinnorna hade i större 
omfattning än männen problem med att det var mörkt i köket (n=6, n=11) och att det var 
mörkt i bostaden (n=6, n=8) (Tabell IV). 
 
Kvinnorna hade betydligt fler problem än männen när det gällde hushållssysslor. Nästan 
hälften av kvinnorna som var med i studien hade problem när de skulle sköta hushållet 
(n=14), en tredjedel av dem hade problem då de skulle laga mat eller baka (n=10), 
skillnaderna mellan män och kvinnor var signifikanta. Knappt en tredjedel av kvinnorna hade 
problem när de skulle avläsa hushållsmaskiner (n=9). Bara ett fåtal män hade problem vid 
utförandet av hushållssysslor (n=2) (Tabell IV). 
  
Två tredjedelar av kvinnorna hade problem när de skulle handarbeta (n=20). Endast två män 
hade problem med detta, skillnaden var signifikant. Männen (n=9) hade i större omfattning än 
kvinnorna (n=6) problem med övriga praktiska sysslor. Det var endast kvinnor som hade 
problem med att utföra nagelvård (n=7). Några fler män (n=5) än kvinnor (n=2) hade problem 

Figur 5. Övriga interventioner.  
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med att se maten på tallriken när de skulle äta. Nästan en tredjedel av männen (n=9) hade 
problem med att känna igen ansikten, det var drygt hälften så många kvinnor (n=6) som hade 
problem med detta (Tabell IV). 
 
Ungefär en tredjedel av männen (n=8) hade problem med ergonomin vid bord/stolar, ett fåtal 
av kvinnorna (n=3) hade problem med detta. Nästan en tredjedel av kvinnorna (n=9) och 
drygt en tredjedel av männen (n=11) hade problem med förflyttningar. Att gå i trappor var ett 
lika förekommande problem hos män som hos kvinnor (n=5) (Tabell IV). 
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Tabell IV. Dokumenterade problem. 
 
Problem med att:   Män Kvinnor P-värde 
 
LÄSA 
Läsa text    18 21 0,417 
Läsa tidning     26 24 0,488 
Läsa post     6 8 0,542 
Läsa böcker     15 7 0,032 
Att avläsa datum/priser/förpackningar/medicinburk  5 13 0,024 
 
SKRIVA      
Skriva    12 6 0,091 
Sköta blanketter/räkningar   8 12 0,273 
Skriva namnteckning   14 4 0,005 
Skriva dagbok/noveller/kalender/brev  0 3 0,237 (F) 
Lösa korsord    7 15 0,032 
 
TEKNISK UTRUSTNING M.M. 
Svårt att se foton/bilder/TV-bild   11 10 0,787 
Se text på tv    25 20 0,136 
Se knappar på telefon/mobiltelefon  6 2 0,254 (F) 
Avläsa klocka    4 1 0,353 (F) 
Använda datorn    6 1 0,103 (F) 
Lyssna på talböcker   4 3 1,000 (F) 
 
BELYSNING 
Mörkt i kök(vid kyl, frys, skafferi)  6 11 0,152  
Mörkt i bostad    6 8 0,542 
 
HUSHÅLLSSYSSLOR 
Sköta hushåll    2 14 0,001 
Laga mat/baka    0 10 0,001 
Avläsa inköpslista/recept   0 6 0,024 
Avläsa spisvreden/micro/tvättmaskin  2 9 0,020 
 
HOBBYARBETE 
Sy på symaskin/handarbete(ex. stickning/sy/brodering) 2 20 0,001 
Övriga praktiska sysslor   9 6 0,371 
 
SE I OLIKA VARDAGSSITUATIONER  
Att känna igen ansikten   9 6 0,371 
Se skyltar/bussnummer m.m.   2 7 0,145 (F) 
Att se maten    5 2 0,424 (F) 
Utföra nagelvård   0 7 0,011 (F) 
Se fläckar på kläder   1 2 1,000 (F) 
Se i starkt solljus   4 4 1,000 (F) 
 
ERGONOMI VID BORD/STOL 
Dålig ergonomi vid bord/stol   8 3 0,095 
 
FÖRFLYTTNINGAR                       
Förflyttningar okänd miljö, ojämnheter  11 9 0,584 
Gå i trappa    5 5 1,000 
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
En fördel med att använda journalgranskning som metod var att det på ett effektivt sätt gick 
att få fram vilka interventioner och problem som var dokumenterade. Andra fördelar med 
journalgranskning är att det är ekonomiskt och man kan få fram mycket information utan att 
vara beroende av deltagarnas samarbetsvilja. Insamling av data på andra sätt är ofta kostsamt 
och datan tar lång tid att samla in (Polit & Beck, 2008).  
 
En nackdel utifrån forskningsetik med journalgranskning är att patienterna är ovetandes om 
att de ingår i studien. Journalerna som granskades var dock avidentifierade och utpekande 
detaljer om patienterna och yrkesutövande hade personalen på syncentralen dolt genom att 
stryka över dessa med svart färg. Det var därför inte möjligt att känna igen en person utifrån 
journalerna.  
 
En nackdel med studier som är baserade på patientjournaler är att informationen som finns där 
är sekundär och skriven för andra syften än forskning (Ivarsson, Söderback & Stein, 2000). 
Det som framkommit angående den information som arbetsterapeuterna gav till patienterna är 
det som står i journalerna. Det kan dock vara så att det har getts information till patienterna 
som inte har journalförts. Möjligheten finns också att de tre arbetsterapeuterna som skrivit 
journalerna som vi granskat kan ha skrivit olika mycket i journalerna om vad som informerats 
om under träffen med patienten. Att se vilka hjälpmedel som arbetsterapeuten skrivit ut är 
konkretare och ger antagligen ett mer korrekt antal än informationsutgivningen. 
 
Giltighet berör hur bra en studies evidens är, om uppgifterna man får fram är övertygande och 
välgrundade eller om det finns fel i resultatet. Giltighet är ett viktigt kriterium för att 
utvärdera metoder. Giltighetsfrågan tar upp om det finns evidens som stödjer påståendet att 
metoden verkligen mäter det som ska mätas (Polit & Beck, 2008). Att det var tre 
arbetsterapeuter som hade skrivit journalerna som vi fick till granskningen var en fördel för 
studiens giltighet. Resultatet kunde ha blivit mindre giltigt om det bara varit en arbetsterapeut 
som skrivit alla journaler, då resultatet kunde ha berott på dennes arbetssätt.  
 
Andra metoder som skulle ha kunnat vara aktuella för vår studie var intervju eller 
enkätundersökning. Fördelen med enkätundersökning och intervju är att medverkan från 
patienterna hade varit frivillig. Nackdelar med intervju och enkätundersökning som metod för 
vår studie var att resultatet kunde ha blivit missvisande om patienterna inte skulle komma 
ihåg vilka interventioner de fått. Eftersom det var patienter från Syncentralen i Örebro som 
studien byggde på hade en enkätundersökning varit ett dåligt val av metod. Patienterna har en 
synnedsättning och skulle antagligen ha svårigheter med att se formuläret och på så sätt 
besvara frågorna.  
 
I alla studier där man använder sig av retrospektiv forskning, kan man ifrågasätta om 
resultatet är giltigt om det endast är en forskare som har tolkat det (Ivarsson, Söderback & 
Stein, 2000). I denna studie var vi två personer som har granskat journalerna, på så sätt är 
resultatet mer noggrant undersökt än om det bara varit endast en person som genomfört 
undersökningen.  
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Medelåldern för män och kvinnor var ganska lika, ungefär ett år skilde emellan könen. Det 
var bra att patienterna var i samma ålder. Hade det varit stora skillnader på medelåldern 
mellan könen kunde resultatet ha blivit missvisande. Det kan vara skillnader i 
aktivitetsförmåga och intressen om exempelvis majoriteten av männen hade varit i 65 års 
ålder och majoriteten av kvinnorna i 80 års ålder. Vi valde dock att räkna ut medianen och 
typvärdet också då det både hos männen och kvinnorna fanns personer som sänkte 
medelåldern. Det skiljde bara några år, men det ger information till läsaren om 
åldersfördelningen. Vi valde att göra samma sak med antalet behandlingstillfällen per person. 
 
Den tidigaste journalen var från 2003 och det finns även två journaler från 2005 men 
majoriteten av patienternas behandlingsstart är från åren 2006 och 2008 hos både männen och 
kvinnorna. För att ha kunnat ge ett aktuellt resultat i denna studie så var det en fördel att det 
inte skilde för många år mellan journalerna. En annan fördel med att ha aktuell data i studien 
var att vi ville skildra nutiden. 
 
Generaliserbarheten av studien beror på om resultatet kan överföras på en större population 
och inte bara representerar deltagarna som varit med i studien (Polit & Beck, 2008). 
En aspekt som påverkar generaliserbarheten är hur omfattande studien är. Denna studie 
undersöker 60 journaler, 30 män och 30 kvinnor. Detta ger en ökad generaliserbarhet än om 
studien skulle innefatta exempelvis 10 journaler. Generellt så är säkerheten i slutsatserna 
högre vid en större undersökningsgrupp (Ejlertsson, 2003). 
 
Om arbetsterapeuter jobbar annorlunda på Syncentralen i Örebro än vad de gör på andra 
syncentraler i Sverige kan detta påverka generaliserbarheten, då det vid användandet av andra 
arbetssätt skulle kunna ha blivit ett annat resultat. Journalerna som togs fram till studien följde 
de inklusionskriterier som hade satts upp. De valdes alltså inte ut av en person, denna person 
skulle då ha kunnat ta fram journaler som gav ett resultat som varit tillfredställande för denne 
och därför inte varit generaliserbart (Polit & Beck, 2008). 
 
 

6.2 Resultatdiskussion  
Trots tidigare forskning där det framkommit att kvinnorna är förfördelade i vården så visade 
denna studie att det inte är några större skillnader i arbetsterapeutiska interventioner som män 
och kvinnor fått på Syncentralen i Örebro. Resultatet visade tvärtom att det var kvinnorna som 
fått fler interventioner än männen. Däremot visar denna studie på att män och kvinnor har 
olika aktivitetsproblem och får utifrån sina problem de interventioner de behöver på grund av 
sin synnedsättning. 
 
Utifrån Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska vården erbjudas och fördelas på lika 
villkor för män och kvinnor. Resultatet på studien visar att denna lag följs på Syncentralen i 
Örebro då resultatet överlag inte visar signifikanta skillnader på interventionerna. De 
skillnader som framkommit kan bero på att män och kvinnor upplevde att de hade olika 
aktivitetsproblem på grund av sin synnedsättning och därför fick olika interventioner. 
 
I information/demonstration området hade männen fått 168 interventioner och kvinnorna 188 
interventioner. Av detta skulle man kunna dra slutsatsen att kvinnorna var i behov av mer 
information än männen eller att männen var förfördelade av informationstillgång. Skillnaden 
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mellan könen var dock inte så stor och antalet personer i skillnad gällde olika 
informations/demonstrationsområden. 
 
Kvinnorna hade i större utsträckning än männen sökt bostadsanpassningsbidrag. Skillnaden 
mellan könen var signifikant. När man genomför en bostadsanpassning hos en person som har 
diagnosen makuladegeneration så innebär detta oftast en belysningsanpassning (Syncentralen, 
2009). Kvinnorna hade också i större utsträckning blivit informerade om bostadsanpassning, 
skillnaden mellan könen var dock inte signifikant. Man kan diskutera om att kvinnorna fått 
bostadsanpassningar oftare än männen för att de blivit informerade mer om detta, eller om det 
berodde på att de hade större behov av belysningsanpassning. Det kom vid granskningen fram 
att kvinnorna i mycket större omfattning än männen hade problem med aktiviteter rörande 
hushållet. Det kan vara så att bostadsanpassningen som kvinnor sökte signifikant oftare än 
männen berodde på att de ville ha bättre belysning i huset för att kunna utföra sina 
hushållssysslor. Även vid handarbete som att sy, brodera och sticka hade kvinnorna mycket 
fler dokumenterade aktivitetsproblem. Kanske användes belysning från en bostadsanpassning 
även till detta. Forskning visar att det är skillnader i instrumentell-ADL4 för kvinnor och män. 
Kvinnor i Australien, USA, Kanada, Norge och Sverige spenderar betydligt mer tid än 
männen med typiska kvinnliga uppgifter som exempelvis tvätt, städa huset, laga mat och 
inhandla varor. Många män säger att de inte utför traditionellt sett kvinnliga sysslor 
överhuvudtaget (Fisher & Merritt, 2003). 
 
Det var bara kvinnor (n=7) som gått på �Att finna nya vägar�, makulagruppen, där 
information och träning ges för personer med diagnosen makuladegeneration. Detta skulle 
kunna bero på att fler kvinnor än män hade blivit informerade om makulagruppen, eller att de 
ämnen som togs upp i makulagruppen var fokuserade på sådant som kvinnorna anser sig ha 
problem med såsom att handla, laga mat och sköta hushållet. Det var åtta kvinnor som fått 
information om makulagruppen i jämförelse med tre män, vilket kan ha bidragit till att det 
endast var kvinnor som hade deltagit i makulagruppen. Gudrun Palmadottirs (2003) studie 
visar att aktiviteter som patienter fått utföra under arbetsterapi upplevdes som mer 
meningsfulla för kvinnor än för män. Dessutom accepterade kvinnor i större utsträckning än 
män erbjudanden om att delta i aktiviteter om de fick möjligheten. Anledningen till detta var 
enligt männen den kvinnliga karaktären av aktiviteterna som beskrevs som konst, handarbete 
och hushållssysslor. Kanske finns det likheter mellan Palmadottirs studie och denna då 
männen inte deltagit i makulagruppen. Bedömningsinstrumentet �upplevd säkerhet efter 
behandling� har patienterna fått besvara efter att ha gått makulagruppen. Eftersom det bara 
var kvinnor som gått makulagruppen är det bara de som är dokumenterade.  
 
Det var fler män (n=17) än kvinnor (n=11) som erhållit information om CCTV och som fått 
CCTV förskrivit (män n=12, kvinnor n=7). Männen hade i betydligt större antal tillfällen fått 
träning med CCTV på Syncentralen eller i hemmet och skillnaden mellan män (n=23) och 
kvinnor (n=12) var då signifikant. Om förskrivningen berodde på att männen fått mer 
information än kvinnorna om CCTV eller om det berodde på att männen var mer intresserade 
av användning av CCTV är oklart. Utifrån vår analys av upplevda problem hos patienterna 
tycker vi oss se ett mönster av att männen överlag var mer intresserade av tekniska hjälpmedel 
än kvinnorna. Männen upplevde i större grad än kvinnorna att de hade problem när de 
använde datorer (män n=6, kvinnor n=1) och när de skulle se text på TV:n (män n=25, 
kvinnor n=20).  Fler män hade fått information om strategier för att bättre se på TV (män 
n=12, kvinnor n=7). Det var bara män (n=3) som hade fått interventionen datoranpassning, 
                                                
4 Aktiviteter som t.ex. laga mat, städa och tvätta. 
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som ansökt om att få datoranpassning (n=1) och som blivit informerade om firmor med 
hjälpmedel (n=2). Även i Gudrun Palmadottirs (2003) studie som tog upp klienters perspektiv 
på arbetsterapi i rehabilitering kom det fram att män var mer inriktade mot den praktiska och 
tekniska aspekten av arbetsterapin medan kvinnor var mer inriktade på att få en kreativ 
upplevelse.  
 
I vår analys tycker vi oss se ett mönster att det som patienterna fått information om speglar det 
de uppgett att de har problem eller behov av. Man skulle kunna tänka att arbetsterapeuterna 
automatiskt gett mer information om tekniska hjälpmedel till män för att det i samhället finns 
en bild av att män är mer intresserade av teknik. Till exempel visar statistik att män i åldern 
55 � 74 år använder datorn oftare än vad kvinnor i samma ålder gör (Statistiska Centralbyrån, 
2009). På samma sätt skulle man kunna tänka sig att när arbetsterapeuten informerade kvinnor 
betydligt oftare än män om belysning tänkte på hushållssysslor som kvinnor i större grad har 
aktivitetsproblem med. 
 
Resultatet visar att kvinnorna (n=160) hade fler behandlingstillfällen än männen (n=118). 
Detta beror på att sju av kvinnorna deltog i makulagruppen som bestod av åtta 
behandlingstillfällen, medan ingen man deltog. Sammanlagt deltog kvinnorna i 
makulagruppen vid 43 tillfällen. Detta gör att antal behandlingstillfällen för kvinnorna är 
mycket högre än för männen. Om man skulle bortse från kvinnornas deltagande i 
makulagruppen så skulle antalet behandlingstillfällen vara 118 tillfällen för männen och 117 
tillfällen för kvinnorna vilket är i princip lika många. 
 
När arbetsterapeuterna förskrivit exempelvis förstoringsarmatur med tillbehör och tipsat om 
bostadsanpassningar där kvinnorna fått avsevärt fler interventioner än männen, har det 
framgått i journalerna att det berott på de problem kvinnorna uppgett att de hade. 
Arbetsterapeuterna hade utgått ifrån patienternas vilja och försökt tillgodose deras behov. 
Detta skulle kunna bero på att arbetsterapeuterna på Syncentralen arbetar klientcentrerat och 
ser till varje individs problem eller behov när de föreslår interventionerna. Gudrun 
Palmadottir (2003) tar upp att det är rimligt att säga att arbetsterapeuter behöver lägga mer 
intresse på att män och kvinnor har olika erfarenheter och behov. Kielhofner (2008) tar även 
upp att arbetsterapeutiska behandlingar ska fokuseras utifrån patientens egna 
problemområden.  
 
 

7. Slutsats 
Män och kvinnor får ungefär lika många arbetsterapeutiska interventioner på Syncentralen i 
Örebro. De skillnader som denna studie visade berodde på att män och kvinnor hade olika 
dokumenterade problem avseende aktivitet och därför fick olika interventioner. Detta tyder på 
att arbetsterapeuterna på Syncentralen arbetar utifrån ett klientcentrerat perspektiv då 
interventionerna de gav ut var anpassade till den enskilda patienten. Ett intressant ämne för 
framtida forskning kan vara att studera ifall skillnader mellan män och kvinnor som fått 
arbetsterapeutiska interventioner uppkommer i andra åldergrupper eller för patienter med 
andra diagnoser exempelvis stroke. 
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Bilaga 1 - Granskningsmall 
 
Grundinformation 
 

- Kön 
- Ålder vid behandlingsstart 
- Vilket år kontakten med arbetsterapeut startade och avslutades 
- Antal behandlingstillfällen 
 

Interventioner 
 

- Bedömnings och utvärderingsinstrument 
- Förskrivna hjälpmedel 
- Träning med hjälpmedel 
- Information och demonstration av strategier och hjälpmedel  
- Information/Kontakt om andra professioner 
- Information om andra forum 

 
Problem 

- Dokumenterade problem avseende aktivitet på grund av synnedsättningen 
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Bilaga 2 � Mall interventioner 
 
Hjälpmedel 
 
Glasögon/Kikare 
Max TV-glasögon   
Hyperockular  
Filterglasögon 
Tillbehör filterglasögon     
Kikare    
 
Läsglas 
Handhållet läsglas   
Läsglas på fot     
 
Luppar 
Fickljuslupp    
Ljuslupp    
Övriga luppar    
 
Armatur 
Förstoringsarmatur   
Tillbehör förstoringsarmatur   
Lysrörsarmatur    
 
Förstorande videosystem 
CCTV   
Tillbehör    
 
Talboksspelare 
Talboksspelare    
 
Käppar 
Markeringskäpp   
Vit stödkäpp/krycka   
Tillbehör     
 
Uppmärkning 
Uppmärkning i hemmet   
Uppmärkningsmaterial   
 
Övrigt 
Nålpåträdare    
Namnteckningsram   
Läsbord/Bokstöd   
Talande bordsur   
Övrigt   
 
Information, demonstration och träning m.m. 
 
Information och demonstration 
CCTV 
Talboksspelare med tillbehör 
Läsmaterial för personer med synnedsättning 
Tillbehör i hemmet  
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Forts. Bilaga 2 � Mall interventioner 
 
Belysning 
Hjälpmedel för att underlätta att se på TV 
Strategier för att se bättre på TV 
Strategier för att förstora text 
Kontraster 
Övriga strategier 
Bostadsanpassning/belysningsanpassning 
Datoranpassning 
Förstoringsarmatur 
Övrig information 
 
Information/Kontakt med andra professioner 
Ordnar så att patienten får träffa optiker 
Syninstruktör 
Kurator 
Ögonmottagning 
 
Information andra forum 
Kostnadsfri nummerupplysning 
Bibliotekets utlåningsverksamhet samt reportagetidningen panorama 
Firmor med hjälpmedel 
Makulagruppen 
Syncentralens verksamhet 
Annan verksamhet 
 
Träning hjälpmedel/grupper 
Att finna nya vägar(makulagruppen 8 tillfällen) 
Talboksspelare 
Träning hembesök 
Träningsgrupp CCTV 
Träning CCTV på syncental eller i hemmet 
Max TV-glasögon 
 
Installation/Ansökan 
Datoranpassning 
Bostadsanpassningsbidrag 
Datoranpassning 
 
Bedömningsinstrument 
ADL-taxonomin 
Aktivitetssituationen/Upplevd säkerhet efter behandling 
 
 
 


