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Sammanfattning 

 

Örebro Universitet 

Hälsoakademin 

Arbetsterapi 

 

Arbetets art: Uppsatsarbete omfattande 15 högskolepoäng C, inom ämnet Arbetsterapi 

 

Svensk titel: Arbetsterapirelaterade insatsers påverkan i form av deltagande i vardagliga 

aktiviteter och socialt deltagande för personer med demens. 

 

Engelsk titel: Occupational therapy related interventions impact regarding participation in 

daily activities and social participation on persons with dementia. 

 

Författare: Frida Norbäck och Johanna Ström. 

 

Handledare: Margot Frisk 

 

Datum: 2010-04-20 

 

Antal ord: 7094 

 

Sammanfattning: 

Bakgrund: Demens är en sjukdom som ger kognitiva nedsättningar och leder till svårigheter 

att utföra och delta i vardagliga aktiviteter. Arbetsterapirelaterade insatser syftar till att främja 

aktivitetsdeltagandet och grundar sig på kunskap som utgår från att aktivitet är något 

människor mår bra av. 

Syfte: Studiens syfte var att undersöka arbetsterapirelaterade insatsers påverkan i form av 

deltagande i vardagliga aktiviteter och i form av socialt deltagande för personer med demens. 

Metod: I form av en systematisk litteraturstudie sammanställdes resultat från vetenskapliga 

artiklar. För att hitta studier som svarade på denna studies syfte gjordes sökningar i olika 

databaser med kombinationer av sökord. Artiklar inkluderades utifrån resultatets relevans och 

studiernas kvalitet vilket fastställdes med hjälp av resultat- och kvalitetsgranskning.  

Resultat: Det har visat sig att arbetsterapirelaterade insatser förekommer inom olika 

aktivitetsområden för personer med demens, bestående av områdena personligt ADL, 

instrumentellt ADL samt insatser som används inom både personligt och instrumentellt ADL. 

Olika inriktningar sågs även. Aktiviteter som morgonbestyr, trädgårdsaktiviteter och 

musikinriktad insats sågs samt även reminiscensbaserad insats. Hemmiljöbaserad insats och 

funktions- och färdighetsträning visade sig också förekomma. Både påverkan i form av 

deltagande i aktiviteter och socialt deltagande sågs hos personerna med demens i inkluderade 

studier. Samtliga studier visade på att den undersökta insatsen gav ett ökat deltagande i 

aktivitet på något sätt. Det ökade deltagandet sågs i form av påverkan som ökat engagemang, 

ett bättre fungerande i vardagliga aktiviteter, ökad självständighet och ökat socialt 

engagemang. 

Slutsats: Arbetsterapirelaterade insatser har på olika sätt visat sig ge positiv påverkan i form 

av ökat deltagande i aktivitet och ökat socialt deltagande för personer med demens. Insatserna 

som har en variation av olika inriktningar förekommer både inom aktivitetsområdet personligt 

ADL och instrumentellt ADL. Ett ökat deltagande sågs hos personer med olika svårighetsgrad 

av demens. 

Sökord: Demens, arbetsterapi, dagliga livets aktiviteter. 
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INLEDNING 

Majoriteten av samhällets vårdtagare är äldre människor där demens är en stor diagnosgrupp. 

De följder sjukdomen medför i form av förlust av olika förmågor leder till stora omställningar 

i dessa personers vardag. Personer med demens är en av de grupper av vårdtagare som 

arbetsterapeuter ofta kommer i kontakt med. Därför tycker författarna att det är intressant att 

se vad arbetsterapeuter kan göra och hur deras arbete kan påverka de berörda personerna. 

 

 

BAKGRUND 
Demens är en samling av symptom som tros orsakas av flera olika underliggande 

neurologiska sjukdomar som visar sig i olika symptom och progressionsmönster (Small, 

Froggatt & Downs 2007) med en påverkan på hjärnans kognitiva funktioner som en 

gemensam följd (Gogia & Rastogi 2009). Sjukdomen förekommer mestadels under den 

senare hälften av livet. Bland personer mellan 65 och 85 år har 5-8 % demens, 20-25 % 

mellan 85 och 90 år och var tredje person över 90 år har demens. Demens är i dag en av våra 

största folksjukdomar och kommer i takt med att befolkningen blir äldre att öka (Fröling 

2005). De kriterier som krävs för att diagnosen demens ska kunna ställas är minnesstörning 

samt störning av minst ytterliggare en till hjärnfunktion, till exempel afasi (försämrad 

språkförmåga), agnosi (svårigheter att tolka intryck), apraxi (försämrad praktisk förmåga) 

samt påtaglig påverkan på vardagslivet till följd av sjukdomen och tillståndet ska ha pågått i 

minst 6 månader (Fahlander, Karlsson & Vikström 2009). Kognitiva förlorade förmågor vid 

demens kan inte återfås och kan inte åstadkommas med arbetsterapi men däremot kan 

aktivitetsdeltagandet ökas, som istället för nyinlärning bäst åstadkommes med hjälp av andra 

anpassningar då personer med demens har minnesstörningar (Gogia & Rastogi 2009). Istället 

kan stöd för minnesnedsättningarna sättas in (Pierce 2008). När det gäller personer med 

demens kan beteendeproblem öka om de lever i en tidsmässigt ostrukturerad tillvaro. För att 

komma tillrätta med sådana problem är dagliga rutiner, aktiviteter och en strukturerad miljö 

av stor betydelse för ett meningsfullt aktivitetsdeltagande (Gogia & Rastogi 2009).  

 

 

Former av demens 
Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demens och orsakas av att nervceller i 

hjärnan dör . En person som har Alzheimers sjukdom har utöver de kriterier för demens som 

tidigare nämnts även kriterierna att tillståndet försämras fortlöpande och att ingen annan orsak 

till demenssjukdomen hittats, som exempelvis blodpropp (Fahlander, Karlsson & Vikström 

2009). Alzheimers sjukdom står för 50-75 % av all demens hos personer över 65 år (Gogia & 

Rastogi 2009). 

Vaskulär demens som är den näst vanligaste formen utgör 10-50 % av demenssjukdomarna 

(Small, Froggatt & Downs 2007) och orsakas till följd av åderförkalkning i hjärnan (Larsson 

& Rundgren 2003). De huvudsakliga följderna av sjukdomen är nedsättningar i de exekutiva 

funktionerna som svårigheter med planering och att fatta beslut (Small, Froggatt & Downs 

2007). 

Blandad demens innebär förlorad kognitiv förmåga till följd av två eller fler sjukdomar som 

påverkar hjärnan samtidigt, vilka vanligtvis är Alzheimers sjukdom och vaskulär demens men 

andra kombinationer förekommer också. Demens förekommer även i kombination med olika 

typer av andra sjukdomar (Levine 2006), nedsatta kognitiva funktioner ses i samtliga 

demenskombinationer (Gogia & Rastogi 2009).  
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Beteendestörningar 
Beteendestörningar i samband med demensutvecklingen är vanligt och är ofta en av 

anledningarna till att personer med demens flyttar till vårdboende då påfrestningen blir tung 

för anhöriga (Skovdahl 2004). Beteendemässiga och känslomässiga problem som kan visas är 

depression, paranoida idéer och hallucinationer. Opassande sociala beteenden som att vandra 

omkring, ilsket humör som att använda svordomar, att samla på sig saker och förändrade 

sömnmönster som kan visa sig genom de drabbade är vakna på natten och sover på dagen 

förekommer också (Gogia & Rastogi 2009). Aggressivitet, oro och rastlöshet är ytterligare 

förekommande beteenden och kan ses i alla typer av demens. Aggressivitet i både fysisk och 

verbal form kan ses som ett sätt för personen att kommunicera eller kompensera för sina 

funktionella bortfall. Aggressiviteten kan leda till att individen inte får delta i aktiviteter som 

anordnas vilket kan leda till ökad aggression då personen känner sig kränkt (Skovdahl 2004). 

 

 

Minimentaltest (MMT) 
För att bedöma om personer har kognitiv nedsättning används bedömningsinstrumentet Mini-

Mental State Examination (MMSE) (Radomski 2008) som kallas Minimentaltest (MMT) på 

svenska. Detta är ett av de olika bedömningsinstrument som används vid bedömning av 

demens (Fahlander, Karlsson & Vikström 2009). Bedömningen görs i form av intervju 

bestående av 11 frågor som kan ge högst 30 poäng. Det som bedöms är uppmärksamhet, 

orientering, inlärning, huvudräkning, funktioner gällande abstraktion, information och 

konstruktion samt minnesfunktion (Radomski 2008). Resultat med 23 poäng eller lägre tyder 

på kognitiva problem (Levine 2006). MMT används inte bara för att bedöma om en person 

har demens utan även vilken grad av demens personen har (Fröling 2005). 

 

 

Grader av demens och påverkan i vardagen  
Demens leder till att drabbade personer funktionellt får svårt att klara av de vardagliga 

aktiviteterna självständigt (Gogia & Rastogi 2009). Det finns även en stor risk att personer 

med demens isolerar sig (Svanström 2009) och då sjukdomen progriderar undviker den 

drabbade allt mer att delta i aktiviteter. Generella kognitiva problem som personer med 

demens kan få är minnesproblem, svårigheter att fatta beslut, omdömessvårigheter, 

svårigheter med spatial orientering och med att resonera och kommunicera verbalt. De kan 

även få koncentrationssvårigheter samt svårigheter med att följa instruktioner och att slutföra 

vardagliga uppgifter (Gogia & Rastogi 2009). 

 

 

Mild demens 
Denna grad av demens utgörs av att personen har så pass påtaglig minnesstörning att den 

orsakar ett handikapp och att nedsättning av andra högre hjärnfunktioner samtidigt finns. 

Minnesstörningen kan visa sig i form av svårigheter att förstå komplexa resonemang, 

överenskommelser som gjorts med andra missas, frågor upprepas och problem med att hitta 

ord finns. Redan i denna grad av demens visar personen med demens svårigheter med att 

adekvat utföra praktiska moment, men den drabbade kan i de flesta fall fortsätta att bo hemma 

med extra tillsyn. Insikt om sina egna problem finns dock vilket ofta leder till en känsla av 

mindervärdighet som i sin tur leder till att den berörde drar sig undan. Nedsatt förmåga att 

hitta i nya miljöer visar sig samt en oro och irritation över situationer som känns främmande 

kan upplevas. MMT-resultatet visar på denna nivå 18-25 poäng (Fröling 2005).  
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Måttlig demens 

Minnesstörningarna blir mer markanta i detta stadium och även de enklaste uppgifterna blir 

svåra att komma ihåg. Den drabbade kan oftast inte bo hemma själv och är i behov av hjälp i 

hushållsaktiviteter. Aktiviteter som påklädning blir problematiska samt att lösa vardagliga 

problem då det logiska och abstrakta tänkandet påverkas. Förutom detta uppstår även 

svårigheter gällande att orientera sig, initiativstagande och koncentration samtidigt som den 

drabbades språk blir svårförståeligt och problem inom områdena läsning och räkning 

uppkommer. Personen börjar nu även få en minskad sjukdomsinsikt och en lättare grad av 

känslomässig förflackning, dock är personligheten relativt intakt. Då insikten successivt 

minskar ställs krav på förhållningssätt och insatser från omgivningen. MMT-resultatet visar 

på denna nivå 12-17 poäng (Fröling 2005). 

 

 

Svår demens 
Under denna grad av sjukdomen förvärras symptomen som uppstått under föregående grader. 

Funktionella nedsättningar förvärras och ger svårigheter i vardagliga aktiviteter som 

påklädning och att äta. Personen med svår demens kan inte orientera sig i den invanda miljön 

och inte heller skilja på dag och natt. Att komma ihåg namn på och känna igen närstående blir 

också svårt. Enformiga ord och rörelser upprepas ofta och något annat som kan tillkomma i 

denna grad av demens är hallucinationer och förvirring samt tilltagande känslomässig 

förflackning som leder till oföretagsamhet. I slutstadiet av denna grad är personen 

rullstolsbunden eller sängliggande och stora omsorgsinsatser behövs. MMT-resultatet visar på 

denna nivå 0-11 poäng (Fröling 2005). 

 

 

Aktivitet 
Människor är aktiva varelser (Kielhofner 2002b) och att delta i aktiviteter är något vi mår bra 

av (Kielhofner 2002c). Brist på aktivitetsdeltagande kan ge risk för försämrad hälsa som 

depression, stressrelaterade problem och störda beteendemönster (Gogia & Rastogi 2009). 

Det är människans vilja, vanor och utförandekapacitet menar Kielhofner (2002c) som präglar 

våra aktiviteter och styr vad vi uppfattar som meningsfulla aktiviteter och de sker inom ett 

tidsmässigt, fysiskt och sociokulturellt sammanhang (Kielhofner 2002b).  

Vardagliga aktiviteter är de allmänna uppgifter som ingår i ens vardag (Kielhofner 2002b).  

Activities of daily living (ADL) är alla aktiviteter i form av dagliga rutiner och innebär 

aktiviteter kring personlig vård, toalettbestyr, bad, påklädning, förflyttning och att äta. 

Instrumental activities of daily living (IADL) definieras som aktiviteter som krävs för ett 

självständigt liv (Rogers, C. & Holm, B. 2003) bestående av aktiviteter kring boendet, 

hushållssysslor, matlagning, städning, ekonomi, inköp, fritidsaktiviteter och transport. 

Begreppen kallas personligt ADL (PADL) och instrumentellt ADL (IADL) på svenska 

(Hulter-Åsberg 1990). 

 

 

Arbetsterapins syfte 
De arbetsterapeutiska insatser som planeras ska syfta till att stödja vårdtagarens 

aktivitetsutförande och deltagande i vardagliga aktiviteter (Kielhofner & Forsyth 

 2002) och sociala sammanhang som är meningsfulla (Gogia & Rastogi 2009). 

Inom arbetsterapi görs bedömning för att få information om vårdtagarens aktivitetsförmåga 

för att kunna sätta in en så bra arbetsterapeutisk insats som möjligt utifrån vårdtagarens behov 

(Kielhofner 2002a). Bedömningarna görs med hjälp av observation, självrapportering eller 
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intervju (Kielhofner, Forsyth, Gloria de las Heras, Hayashi, Melton et al. 2002; Kielhofner, 

Forsyth, Federico, Henry, Keponen et al. 2002; Kielhofner, Forsyth, Clay, Ekbladh, Haglund 

et al. 2002). Utförandet av aktiviteter påverkas både av den fysiska och sociala miljön som 

både kan hindra eller främja aktivitetsutförandet (Kielhofner 2002d). Detta påverkar vilken 

insats som sätts in och kan innebära anpassning av aktivitetens eller miljöns krav, förebygga 

hinder i aktiviteten, träna aktivitetsutförande, införa strategier i form av rekommendationer 

eller praktiskt verkställande, samt utbildning till både vårdgivare och andra berörda ges 

(Forsyth & Kielhofner 2002b). Även utvärdering av insatserna ingår för att bedöma utfallet av 

insatsen (Forsyth & Kielhofner 2002a). 

 

 

Arbetsterapirelaterade insatser 
Arbetsterapirelaterade insatser innebär enligt författarna i detta arbete insatser som syftar till 

att återfå, bibehålla eller ta till vara kvarvarande förmågor i aktivitetsdeltagande som kan ske i 

olika former av aktiviteter. Insatserna utgår från det tidigare beskrivna 

arbetsterapiperspektivet som handlar om att främja deltagande i aktivitet. 

Arbetsterapirelaterade insatser behöver inte enbart röra aktiviteter som vanligtvis förknippas 

med typiskt arbetsterapeutiska aktiviteter som exempelvis aktiviteter inom personlig vård 

eller andra områden där det är vanligt med arbetsterapeutiska insatser, utan rör vad som helst 

för aktiviteter som används för att främja aktivitetsdeltagandet. Även insatser som handlar om 

mindre vanligt förekommande aktiviteter som rör aktivitetsdeltagande innefattas. 

 

 

Begreppsförklaring 
Definierat av författarna innebär i detta arbete ”deltagande” funktionsmässigt eller 

aktivitetsmässigt deltagande i aktivitet i form av passivt eller aktivt engagemang oavsett nivå 

av självständighet.     

”Socialt deltagande” innebär funktionsmässigt eller aktivitetsmässigt deltagande i aktivitet i 

form av socialt passivt eller aktivt engagemang oavsett nivå av självständighet.  

 

 

Problemområde 
I dagens samhälle blir befolkningen allt äldre. Demens är en diagnos som förekommer bland 

den äldre delen av befolkningen vilket innebär att fler i framtiden kommer att ha demens. 

Sjukdomen innebär nedsatta kognitiva förmågor som leder till hinder i deltagandet av 

vardagliga aktiviteter samt ett minskat socialt deltagande vilket kan leda till ohälsa. 

Arbetsterapi syftar till att öka aktivitetsdeltagandet vilket visar på vikten av att lyfta fram de 

arbetsterapirelaterade insatser som finns och hur de påverkar personer med demens. Det är 

viktigt eftersom då en ökning av antalet personer med demens sker ökar även behovet av 

hjälp för att på bästa sätt hantera dessa svårigheter. 

 

 

SYFTE 
Syftet är att undersöka hur arbetsterapirelaterade insatser påverkar deltagandet i vardagliga 

aktiviteter och socialt deltagande hos personer med demenssjukdom. 
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Frågeställningar 
- Vilka arbetsterapirelaterade insatser används för personer med demens? 

- Hur påverkas deltagandet i vardagliga aktiviteter hos personer med demens? 

- Hur påverkas det sociala deltagandet hos personer med demens? 

 

 

METOD 
För att bidra med fördjupad kunskap och besvara syfte och frågeställningar har en systematisk 

litteraturstudie gjorts utifrån Forsbergs och Wengströms (2008) anvisningar för denna typ av 

studie, genom att sammanställa vetenskapliga artiklar. Litteraturstudier där en systematisk 

analys och värdering av forskningsresultat görs syftar till att besvara specifika frågeställningar 

kring ett ämne (Forsberg & Wengström 2008). 

 

 

Inklusionskriterier 

Studier innehållande personer med demenssjukdom med begränsning i utförandet av dagliga 

aktiviteter oavsett ålder, kön och sjukdomstid inkluderades. Artiklarna skulle vara publicerade 

under den senaste tioårsperioden (2000-2009), vara engelskspråkiga och vetenskapliga (peer 

reviewed) med kvalitativ eller kvantitativ metod.  

 

 

Exklusionskriterier  
Artiklar i form av pilotstudier och artiklar med bristfällig kvalitet exkluderades.  

 

 

Urval  
En systemetisk litteratursökning gjordes i databaserna CINHAL, MEDLINE, AMED och 

psycINFO. De sökord som användes var ”dementia” och ”occupational therapy” i 

kombination med ”activities of daily living”, ”participation” och ”engagement”. För att göra 

sökningen systematisk användes samtliga kombinationer av sökord i alla databaser vilket gav 

totalt 2003 träffar. I psycINFO var vissa sökträffar så stora att de tidsmässigt inte var möjliga 

att gå igenom. Fler kombinationer av sökord lades till för att få färre träffar och för att rikta in 

sökningen mot området som skulle studeras. Då kom träffar med 70 respektive 92 artiklar upp 

och titlarna och/eller abstrakten i dessa artiklar lästes då de hade en mängd som var mer 

hanterbar. Alla artiklars titlar och/eller abstrakt som kom upp i sökträffarna i de andra tre 

databaserna lästes eftersom det var en rimlig mängd att gå igenom. Totalt lästes 303 artiklars 

titlar och/eller abstrakt. Utifrån inklusionskriterierna och relevans för vad som skulle studeras 

togs 26 av dessa 303 artiklar ut för att vidare granskas. I granskningen exkluderades 2 stycken 

på grund av dålig kvalitet eftersom få personer med demens ingick tillsammans med personer 

med andra sjukdomar, och de skiljdes inte åt vid mätningarna. Samt på grund av att artikelns 

författare påpekade att generalisering inte var möjlig eftersom brister fanns i metoden. 12 

stycken exkluderades då de var pilotstudier eller inte svarade mot syfte och frågeställningar, 

på så sätt att de studerade någon annan slags påverkan än ”deltagande i aktiviteter” eller att de 

inte studerade ”deltagande” som en påverkan av en intervention utan studerade det på något 

annat sätt. Totalt svarade 12 artiklar på syfte och frågeställningar och ingick därmed i studien, 

samtliga var av kvantitativ metod. Sökningen utfördes under vårterminen 2010. Urvalet av 

artiklar redovisades i en sökmatris för att ge tydligt översikt av sökresultatet (se bilaga 1). 
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Dataanalys 
För att granska resultatet har en granskning gjorts för att se om artiklarna svarade på 

frågeställningarna, vilket gjordes genom att markera text i artiklarna som svarade på de olika 

frågeställningarna med varsin färg. För att granska artiklarnas kvalitet användes en 

granskningsmall för kvantitativ och kvalitativ metod (Willman, Stoltz & Bathsevani 2006). I 

kvalitetsgranskningen tittade författarna på delar som vilken forskningsmetod som använts, 

inklusion- och exklusionskriterier, urvalet, randomiseringsprocessen, bortfall, etik, samt om 

instrumenten var validitet- och reliabilitetstestade. Kvalitets- och resultatgranskning utfördes 

separat av författarna för att sedan jämföras gemensamt för att åstadkomma en kritisk 

granskning. Varje artikel har sammanställts i en artikelmatris för att på så sätt kunna 

presentera sammanställningen av artiklarna, artikelmatriserna ligger till grund för det resultat 

som sedan sammanställts (se bilaga 2). 

 

 

RESULTAT 

Arbetsterapirelaterade insatser vid personligt ADL (PADL) 
I två studier användes insatser som endast rörde PADL (Rogers et al. 1999 & Bladelli et al. 

2007). Den ena av de två insatserna var en rehabiliterande intervention för att förbättra 

morgonrutinerna i huvudsakligen påklädning vilket studerades under de tre förutsättningarna 

vanlig vård, framkalla färdigheter och vaneträning. Vanlig vård innebar vanligtvis tillämpad 

vård på boendet. Framkalla färdigheter/interventionen bestod av individualiserad 

beteenderehabilitering i kombination med assistans och arbetsterapitekniker. I 

vaneträningen/uppföljningsinterventionen fortsatte rehabiliteringen, dock med minskad 

assistans vid förbättring. Morgonaktiviteterna som studerades var påklädning, bad, 

toalettbestyr, munhygien, och att sköta hår och glasögon (Rogers et al. 1999). Bladelli et al. 

(2007) använde också aktiviteter inom endast PADL i den insats som gjordes, den bestod till 

skillnad mot Rogers et al. (1999) studie, av att deltagarna fick träning i aktiviteterna 

påklädning, att tvätta sig, personlig hygien, sanitär vård och att äta. I det dagliga 

arbetsterapeutiska programmet tränades funktionella kapaciteter med hjälp av arbetsterapi 

som syftar till att ta till vara på dessa kapaciteter (Bladelli et al. 2007). Rogers et al. (1999) 

studie innefattade personer med svår kognitiv nedsättning, de hade påklädningssvårigheter 

och bodde på vårdboende. I denna studie ingick personer med olika typer av Alzheimers 

sjukdom, medan Bladelli et al. (2007) studerade personer med Alzheimers sjukdom och 

vaskulär demens som hade en minskad förmåga att klara sig självständigt. 

 

 

Arbetsterapirelaterade insatser vid instrumentellt ADL (IADL) 

Fyra studier handlade om arbetsterapirelaterade insatser som endast utfördes i samband med 

aktiviteter inom IADL (Sheratt, Thornton & Hatton 2004; Orsulic-Jeras, Judge & Camp 2000; 

Gigliotti, Jarrott & Yorgason 2004; Chung 2009). 

En studies intervention bestod av deltagande i olika musiksammanhang bestående av fyra 

olika förutsättningar med musik som innefattade ingen musik, inspelad kommersiell musik, 

inspelad musik av en musiker och slutligen livemusik (Sheratt, Thornton & Hatton 2004). 

Orsulic-Jeras, Judge & Camp (2000) använde i sin studie istället en arbetsterapirelaterade 

insats bestående av Montessori-baserade aktiviteter uppbyggd både av individuella aktiviteter, 

som att flytta golfbollar med en skopa till matchande färgade hål eller bildsortering, även 

aktiviteter i små grupper, som memory-bingo och bildsortering i grupp ingick. I denna studie 

var deltagarna personer med långt gången demens och låg funktionsstatus boende på 

vårdinrättning. Även vissa deltagare i Sheratt, Thornton & Hatton (2004) studie hade svåra 
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kognitiva nedsättningar men studien innehöll även personer med måttliga kognitiva 

nedsättningar. Deltagarna bodde på ett servicehem för personer med demens.  

 

En studie användes aktiviteter inom IADL i form av trädgårdsterapiaktiviteter (Horticultural 

Therapy/HT) bestående av plantering, matlagning och hantverk, där växtmaterial användes i 

aktiviteterna. Aktiviteterna deltagarna utförde valdes utifrån individuella funktioner (Gigliotti, 

Jarrott & Yorgason 2004). Chung (2009) använde sig i sin studie däremot av ett 

generationsöverskridande ”reminiscensprogram”. Interventionen ledd av en arbetsterapeut 

innebar att personer med demens tillsammans med unga volontärer ingick i mindre grupper 

där personerna med demens uppmuntrades av de unga att diskutera tidigare livshändelser och 

att göra en livshändelsebok. De unga använde gammaldags aktiviteter för att få de äldre att 

återskapa minnen, även de unga delade sina upplevelser. Deltagarna i studien kring 

trädgårdsterapiaktiviteter som utfördes på en dagverksamhet för äldre hade måttligt kognitiva 

nedsättningar (Gigliotti, Jarrott & Yorgason 2004). Personerna med demens som ingick i det 

generationsöverskridande ”reminiscensprogrammet” var nivåmässigt relativt självständiga i 

ADL (Chung 2009). 

 

 

Arbetsterapirelaterade insatser med relevans för både P och I ADL 
I två studier som båda studerade personer med mild eller måttlig demens (Lam et al. 2009; 

Lancioni et al. 2009) undersöktes funktions- och färdighetsträning (Lam et al. 2009) 

respektive morgonrutiner och hushållsaktiviteter. Den sistnämnda studerade dock endast 

demensformen Alzheimers sjukdom (Lancioni et al. 2009). Funktions- och 

färdighetsträningen ledd av en arbetsterapeut studerades utifrån det individanpassade 

programmet Functional Enhancment Programme (FEP) där effekterna av programmet 

studerades. Det bestod av skräddarsydd funktions- och färdighetsträning. Passande aktiviteter 

för äldre personer sammanställdes genom insamling av enkäter som skickats till vårdhem och 

sociala center i Hong Kong och aktiviteterna delades in som olika träningsuppgifter utifrån 

svårighetsgrad (Lam et al. 2009). I studien kring morgonrutiner och hushållsaktiviteter som 

bestod av fyra delstudier användes verbala instruktioner som stöd i utförandet av vardagliga 

aktiviteter hos deltagarna som för övrigt hade svårigheter i sitt aktivitetsutförande. I alla 

delstudier som bestod av olika steg användes inspelade verbala instruktioner. Efter att ett steg 

utförts aktiverades en ljusstråle på en fotocell och ljusreflekterande papper av rörelserna och 

en ny verbal instruktion utlöstes. I studie ett tränade deltagarna morgonrutiner, i studie två 

bordsdukning, i studie tre kaffekokning och i studie fyra tränade deltagarna morgonrutiner 

och påklädning (Lancioni et al. 2009). Deltagarna i studien med FEP-programmet antogs från 

vårdhem eller dagcenter (Lam et al. 2009) medan deltagarna i studien med interventionen 

innehållande verbala instruktioner bodde hemma eller antogs från vårdboende. De tre första 

aktiviteterna studerades på ett vårdboende och den sista i vårdtagarens hem (Lancioni et al. 

2009).  

 

 

Hemmiljöbaserade insatser inom ovanstående nämnda indelning 

Bland studierna fanns fyra stycken med hemmiljöbaserad insats med olika typer av inriktning. 

Den inriktningen Graff et al. (2006) hade i sin studie var kommunal arbetsterapi för personer 

med demens som bodde hemma och var i behov av stöd från en primär vårdgivare. Kognitiva 

och beteendemässiga interventioner användes i träningen med deltagarna där strategier och 

hjälpmedel användes som kompensation för kognitiv nedsättning, och för vårdgivare att 

använda i vårdandet och för att hantera beteendeproblem. Personerna med demens hade mild 

till måttlig sjukdomsgrad. Dooley och Hinojosa (2004) studerade också personer med mild till 
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måttlig demens, dock med Alzheimers sjukdom istället för demens generellt. En annan studie 

inom denna form av insats som studerade personer med Alzheimers sjukdom och liknande 

diagnoser var Gitlin et al. (2001), där det handlade om deltagare vars dagliga funktion inte var 

så pass svår att de var sängliggande eller oförmögna att reagera på fysiska miljön studerades.  

 

Den inriktning Dooleys och Hinojosas (2004) studie hade, var individuella rekommendationer 

inom områdena anpassning av miljön, förhållningssätt för vårdgivarna och kommunbaserad 

assistans som gavs vid hembesök. Anpassning av miljö handlade om visuell hjälp som 

uppmärkning och tydliggörande av miljön, påminnelsehjälpmedel och larmfunktioner som 

säkerhet vid vandrande nattetid. Förhållningssätt för vårdarna berörde hur vårdgivarna bättre 

kunde involvera, aktivera, optimera användandet av kvarvarande funktioner, förbättra 

interaktionen och påminna personen med demens om den visuella hjälpen. Den 

kommunbaserade assistansen innebar information om seniorboenden, dagverksamhet, 

körkortsbedömningar, stödgrupper, hemtjänst och finansiella hjälpprogram. Två olika studier 

av Gitlin et al. (2001, 2009) är inkluderade i detta arbete. I den nyare studien av Gitlin et al. 

(2009) bestod insatsen liksom för Dooley och Hinojosa (2004) också av individuellt 

skräddarsydda aktiviteter, men vid namn Tailored Activity Program (TAP) (Gitlin et al. 

2009). En arbetsterapeut skräddarsydde aktiviteter genom att ge vårdgivare utbildning i 

meningsfulla aktiviteter och kring miljöns betydelse i vårdandet av deras anhöriga med 

demenssjukdom vid hembesök. Hur aktiviteter praktiskt kan utföras och tekniker som kan 

vara stöd för att utföra aktiviteter gavs också till personerna till demens och vårdgivarna. 

Personerna i denna studie hade en funktionsnivå som innebar att de kunde engagera sig i 

självvård som personlig hygien men var i behov av visst stöd (Gitlin et al. 2009).  

 

I den tidigare studien av Gitlin et al. (2001) som nämnts ovan, studerades korttidseffekterna 

av hur en hemmiljöbaserad intervention påverkar den dagliga funktionen hos personer med 

demens. Själveffektiviteten hos vårdgivarna och hur deras svårigheter i vårdandet av 

personerna med demens påverkades studerades också. Vårdgivare utbildades av en 

arbetsterapeut i hur de kunde använda miljöanpassning i vården av personer med demens de 

bodde med och om miljöns betydelse för demensbeteende, samt vikten av att engagera övriga 

anhöriga i den dagliga vården. Miljöanpassningar och strategier infördes och övades på, t.ex. 

att flytta objekt för att förenkla miljön, dela upp aktiviteter i delaktiviteter och att hjälpa 

personerna med demens att påbörja aktiviteter. 

 

 

Påverkan av arbetsterapirelaterade insatser i form av deltagande i 

vardagliga aktiviteter  
I ett flertal studier har arbetsterapirelaterade insatser påverkat deltagarna på så sätt att de fått 

ett ökat engagemang (Gitlin et al. 2009; Orsulic-Jeras, Judge och Camp 2000; Gigliotti, 

Jarrott och Yorgason 2004; Sheratt, Thornton och Hatton 2004). I studien av Gitlin et al. 

(2009) har ett relativt stort eller ett stort engagemang i aktivitet setts hos personer som deltagit 

i det hembaserade arbetsterapiprogrammet Tailored Activity Program (TAP). Personerna med 

demens var signifikant mer engagerade under TAP-programmet än personerna i 

kontrollguppen som vid tillfället inte delgavs TAP-aktiviteter, utan deltog vid en senare 

tidpunkt. Ett fåtal deltagare avbröt eller vägrade att utföra föreslagna aktiviteter. Medan 

Orsulic-Jeras, Judge och Camp (2000) såg ett mer konstruktivt engagemang och ett mindre 

passivt engagemang i Montessori-baserade aktiviteter än i generella aktiviteter såg Gigliotti, 

Jarrott och Yorgason (2004) en liknande nivå av engagemang i de aktiviteter som jämfördes. 

De aktiviteter som jämfördes var traditionella Adult day service (ADS) –aktiviteter och 

trädgårdsrelaterade aktiviteter (HT-aktiviteter). Tre personer var dock mer engagerade i de 
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traditionella men höga nivåer av engagemang sågs i båda aktiviteterna. Mindre tid 

spenderades dock till att inte göra någonting under HT-aktiviteterna men ingen signifikant 

skillnad sågs gällande engagemang mellan de tre typerna av HT-aktiviteter, plantering, 

matlagning och hantverk i vilka olika växtmaterial användes (Gigliotti, Jarrott och Yorgason 

2004). 

 

Något som sällan sågs i studien där Montessori-aktiviteter undersöktes var ett icke 

engagemang innebärande att sova eller oengagerat sitta och stirra, samt självengagemang 

bestående av meningslöst beteende och upptagenhet med sig själv t.ex. att prata med sig själv. 

När detta dock sågs var det nästan endast i generella aktiviteter (Orsulic-Jeras, Judge & Camp 

2000). En annan studie med liknande resultat där minskad tid som spenderades i menlös 

sysselsättning och sömn sågs i samband med en arbetsterapirelaterad insats var i Sheratt, 

Thornton och Hattons (2004) studie innehållande musik som intervention för personer med 

demens. Ett annat resultat som framkom i denna studie var att musik, speciellt livemusik ökar 

graden av engagemang hos personer med demens. Både livemusik och inspelad musik leder 

till ökat deltagande i meningsfulla aktiviteter, dock ökar livemusik deltagandet mer än vad 

inspelad musik gör. Tidsmässigt var responsen från deltagarna längre under livemusik än vid 

andra typer av musik. Gigliotti, Jarrott och Yorgason (2004) såg ingen signifikant skillnad 

gällande spenderad tid bland de olika trädgårdsaktiviteterna då de jämfördes med varandra. 

Däremot var deltagarna mer produktiva i dessa HT-aktiviteter jämfört med de traditionella 

ADS-aktiviteterna utan växtmaterial, ingen signifikant skillnad sågs dock inte heller i denna 

jämförelse. Rogers et al. (1999) kom fram till att tidsåtgången var större i morgonaktiviteterna 

då studiens individualiserade beteenderehabilitering användes i kombination med assistans 

och arbetsterapitekniker än under vanlig vård.  

 

Fyra studier har undersökt hemmiljöbaserade insatsers påverkan på personer med demens.  

Som tidigare redogjorts ledde Gitlins et al. (2009) intervention till ökat engagemang i 

aktiviteter, förutom detta sågs även påverkan i form av självständighet. Av de för deltagarna 

föreslagna aktivteter som användes i interventionen engagerade sig personerna med demens 

självständigt i cirka hälften av dem. Självständighet var även en påverkan till följd av en 

annan hemmiljöbaserad intervention i form av individuellt anpassade arbetsterapeutiska 

rekommendationer. Det som sågs efter interventionen var högre nivåer av självständighet i 

egenvård hos interventionsgruppen. Både bättre egenvårdsstatus och bättre aktivitetsfrekvens 

mättes hos deltagarna som fått arbetsterapi jämfört med dem som inte fått arbetsterapi. De 

förbättringar i egenvård som urskiljdes, vilka var en av komponenterna i livskvalitet, stod för 

den övergripande förbättringen (Dooley & Hinojosa 2004).  

 

Resterande två studier innefattande hemmiljöbaserad intervention visade sig ha fått snarlika 

resultat gällande påverkan kring personer med demens beroendeställning. Graff et al. (2006) 

fick resultatet att behovet av hjälp i dagliga aktiviteter minskade hos personer med demens 

som fått arbetsterapeutiska insatser i form av strategier och hjälpmedel. Gitlin et al. (2001) 

resultat visade också att beroendet i dagliga aktiviteter minskade till följd av den intervention 

som undersökts, även här innehållande bland annat strategier och miljöanpassningar. 

Beroendet i IADL för personerna med demens minskade mer än för personerna i 

kontrollgruppen som fick vanlig vård. Även minskat beroende i PADL sågs, dock inte med ett 

signifikant resultat. Övriga resultat som framgått i Graff et al. (2006) studie är att funktionen i 

dagliga livet blev signifikant bättre för personer med demens som fått kommunal 

hemmiljöbaserad arbetsterapi jämfört med kontrollgruppen som inte fått arbetsterapi. Denna 

påverkan kvarstod både efter sex och tolv veckor då mätningarna kring aktivitetsutförande 

och processmätningar studerades. Processmätningar gjordes även av Lam et al. (2009), där 
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det funktionella utförandet jämfördes efter interventionen. Signifikanta förbättrade 

processfärdigheter för att utföra vardagliga aktiviteter sågs både för de som fått 

individanpassad FEP-träning och generell träning i form av allmän arbetsterapi, dock inte 

gällande motoriska färdigheter. Förbättringarna kvarstod inte efter programmens slut. Vid 

mätningar av deltagarnas kognitiva förmåga sågs efter en månad inga kognitiva förändringar i 

någon av grupperna, men deltagarna i interventionsgruppen hade försämrad kognition efter 

fyra månader. Efter fyra månader sågs även försämrade motoriska färdigheterna och 

processfärdigheterna hos deltagarna i båda grupperna. Genom att använda sig av fortlöpande 

funktionsträning kan funktionella färdigheter förbättras för personer med demens.   

 

Funktionella förmågor har setts kunnat tas till vara genom att med hjälp av arbetsterapi träna i 

aktiviteterna påklädning, att tvätta sig, personlig hygien, sanitär vård och att äta (Bladelli et al. 

2007). I studien av Rogers et al. (1999) som också berörde morgonrutiner sågs funktionella 

förbättringar i form av ökad självständighet i påklädning och att behovet av assistans 

minskade i och med insatsen. Även detta resultat liknar det i Bladelli et al. (2007) studie som 

visar på att arbetsterapeutisk träning möjliggör för högre självständighet i aktivitetsutförandet. 

En signifikant skillnad sågs efter arbetsterapiinterventionen inom områdena påklädning, 

sanitär vård och att tvätta sig men inte inom personlig hygien och att äta. Inga signifikanta 

skillnader sågs mellan män och kvinnor, olika åldrar och utbildningsstatus. 

 

En annan studie undersökte likaså aktiviteten morgonrutiner, även bordsdukning, 

kaffekokning och påklädning undersöktes (Lancioni et al. 2009). I detta fall sågs en 

signifikant och snabb förbättring av aktivitetsutförandet vid mätning av korrekt utförda 

aktivitetssteg i morgonrutiner, bordsdukning och kaffekokning, då verbala instruktioner 

användes som stöd. Förbättring sågs även i de kombinerade aktiviteterna morgonrutiner och 

påklädning, men dock inte signifikant. 

 

Signifikanta var även de förbättringar som tidigare nämnts angående Rogers et al. (1999) 

resultat vilka visade på en signifikant ökning och förbättring i ADL-deltagande för de 

personer med Alzheimers sjukdom som fått individualiserad beteenderehabilitering. Även en 

bättre förmåga att fråga efter hjälp då det behövdes sågs. Den största skillnaden kring 

funktionella förbättringarna sågs då observationsförutsättningarna vanlig vård och 

framkallning av färdigheter/interventionen jämfördes. Det aktiva deltagandet i ADL ökade 

snabbt i framkallning av färdigheter/interventionen till skillnad mot vanlig vård. En 

signifikant ökning av tid som de engagerade sig i självpåklädning sågs under framkallning av 

färdigheter/interventionen och vaneträning/uppföljningsinterventionen jämfört med vanlig 

vård.  

 

 

Påverkan av arbetsterapirelaterade insatser i form av socialt deltagande 
Studien som redovisade att musik, speciellt livemusik har påverkan på personer med demens 

visar på att social interaktion i kombination med icke-verbal aktivitet i form av musik kan 

leda till deltagande i meningsfulla aktiviteter för personer med demens (Sheratt, Thornton & 

Hatton 2004). I en annan studie som undersökte det generationsöverskridande 

reminiscenceprogrammet ingick personer med demens (Chung 2009). De upplevde efter 

interventionen att de fungerade bättre psykologiskt. Författarna har kommenterat att 

programmet blev en social aktivitet där deltagarna knöt an till varandra.  
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METODDISKUSSION 
Två av sökorden som användes var ”dementia” och ”occupational therapy”. Sökorden 

användes dock inte var för sig då sökningen kan begränsas mer exakt i kombination med flera 

begrepp för att kunna fånga in ämnesområdet. De sökord som använts valdes för att de var de 

begrepp som hittades som bäst stämde med det som skulle besvaras i syftet. I början av 

sökningen användes databaserna AMED, CINAHL och MEDLINE. Med de sökord som 

användes blev sökträffarna begränsade i dessa databaser, samtidigt var det svårt att hitta andra 

engelska begrepp som motsvarade de sökord som användes. För att hitta tillräckligt med 

material utökades sökningens tidsperiod därför till att innefatta artiklar publicerade inom en 

tioårsperiod istället för en femårsperiod och ännu en databas infattades, databasen psycINFO.  

Sökträffarna i psycINFO blev större än de blivit i de andra databaserna. I vissa 

sökkombinationer fick författarna många träffar därför användes fler sökord för att få en 

begränsning relevant för denna studie. Då fler ord lades till i kombinationer blev träffarna 

färre och därmed möjliggjordes också genomgång av träffarna. Vi tror dock inte att detta 

innebar att vi missade relevanta studier eftersom de sökord som lades till riktade in oss mer 

mot vårt område. Eftersom sökningen gjordes systematiskt användes samma kombinationer i 

samtliga databaser. 

 

Ett av våra inklusionskriterier var att personerna med demens i studierna ska ha ”begränsning 

i utförandet av dagliga aktiviteter”. Det var dock inget krav att detta ska stå uttryckligen i 

studierna utan utgångspunkten var att inklusionskriteriet ”personer med demens” har mer eller 

mindre vissa problem i utförande av vardagliga aktiviteter som beskrivits i bakgrunden. Detta 

innebär att studier med personer med dessa problem inkluderats.  

 

I denna litteratursammanställning är samtliga artiklar av kvantitativ metod, inga kvalitativa 

studier togs med eftersom de inte svarade på syftet och frågeställningarna eller hade bristfällig 

kvalitet. Det finns en bred representation av olika typer av kvantitativa studier då det 

förekommer en spridning av både RCT-studier, CCT-studier och en singel subject study. Den 

sistnämnda kan med sitt resultat med en viss begränsning bidra med värdefull kunskap inom 

området trots en lägre kvalitet än resterande studier i och med ett litet urval. Studier som 

RCT-studier har däremot ett högt bevis värde (Forsberg & Wengström 2008) vilket höjer 

denna studies kvalitet. 

De flesta artiklarna hade medelmåttlig kvalitetsnivå medan någon hade lägre och andra högre 

kvalitetsnivå. Vi tror dock inte att kvalitetsnivån på artiklarna har påverkat vårt resultat då ett 

stort omfång av brister inte fanns i en och samma artikel, vilket innebär att studiens resultat 

ändå är tillförlitligt. 

 

I två inkluderade studier bedömer bland andra vårdgivarna påverkan av interventionerna hos 

personerna med demens vilket bör tas hänsyn till gällande resultatets generaliserbarhet och 

risk för bias hos vårdgivarna, vilket även påpekas av studiers författare. I dessa studier som 

handlade om hemmiljöbaserad intervention fick vårdgivarna utbildning av arbetsterapeuter i 

interventionen som är samma intervention kring vilken vårdgivarna sedan bedömer påverkan 

hos personerna med demens. Utbildningen som givits av arbetsterapeut innebär en ökad 

kunskap hos vårdgivarna kring interventionen innan de bedömer utfallet och denna kunskap 

ger en bättre grund för att kunna göra en bedömning.  

 

Vi fann i litteratursökningen att det fanns mindre material än vi trott från början kring vårt 

valda område. Något som skulle kunna påverka är att personer med demens är en sårbar grupp 

i och med de följder sjukdomen medför i form av förlust av kognitiva förmågor. Enligt 

forskningsetiken ska vid forskning hänsyn tas till personens sårbarhet vid val av deltagare till 
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studier och risker och vinster ska alltid ses över (Medicinska forskningsrådet 2000). Det kan 

vara en anledning till att studier kring personer med demens finns i en begränsat antal. En 

annan etisk fråga är att alla studier inte har ett etiskt resonemang kring samtycke och 

godkännande av etisk kommitté. Författarna till denna studie tycker att samtliga artiklar borde 

ha det då personer med demens är en sårbar grupp i och med de följder som diagnosen medför 

vilket innebär att de inte alltid kan fatta beslut för sig själv och förmå sig att säga nej.  

 

Att sammanställa forskning är något som är behövligt inom vårdområdet då en ökning av 

bedriven forskning ses där. Sammanställningar i form av litteraturstudier kan vara till nytta 

för yrkesverksamma då de själva inte alltid har möjlighet att hålla sig uppdaterade gällande all 

ny forskning och sammanställningarna kan därför leda till möjligheter för ett ökat användande 

av ny kunskap i praktiken (Forsberg & Wengström 2008). Den fördjupade kunskapen i denna 

studie kan bidra till ett ökat användande av ny kunskap bland yrkesverksamma inom 

demensvården. Studien är tillförlitlig då den utförts på ett systematiskt och kritiskt sätt. Det 

har gjorts en systematisk sökning, kritisk granskning samt redovisning av allt resultat som 

svarar på syfte och frågeställningar.  

 

 

RESULTATDISKUSSION 

Resultatet gällande vilka arbetsterapirelaterade insatser som används för personer med 

demens är att en variation av insatser inom detta område finns. Insatser inom olika slags 

aktivitetsområden sågs, både inom PADL (Rogers et al. 1999; Bladelli et al. 2007) IADL 

(Sheratt, Thornton & Hatton 2004; Orsulic-Jeras, Judge & Camp 2000; Gigliotti, Jarrott & 

Yorgason 2004; Chung 2009), samt insatser som kan användas inom bägge dessa 

aktivitetsområden (Lancioni et al. 2009; Lam et al. 2009; Graff et al. 2006; Dooley & 

Hinojosa 2004; Gitlin et al. 2001; Gitlin et al. 2009).  

 

Gemensamt hos flera studier var att de handlade om personlig vård med aktiviteter kring 

morgonrutiner och att äta (Rogers et al. 1999; Bladelli et al. 2007; Lancioni et al. 2009). 

Enstaka artiklar beskrev insats bestående av funktions- och färdighetsträning (Lam et al. 

2009; Orsulic-Jeras, Judge & Camp 2000) medan det i en annan studie användes 

hushållsaktiviteter i form av bordsdukning och kaffekokning (Lancioni et al. 2009). Några 

studier använde sig av insatser som studiens författare uppfattar som mindre vanligt 

förekommande än resterande. Dessa innefattade aktiviteterna att lyssna på musik (Sheratt, 

Thornton & Hatton 2004), trädgårdsterapirelaterad aktivitet (Gigliotti, Jarrott & Yorgason 

2004) och ett generationsöverskridande reminiscenceprogram (Chung 2009).  

I denna litteratursammanställning har ett flertal hemmiljöbaserade insatser påträffats 

innehållande strategier, anpassningar, hjälpmedel, utbildning och information (Graff et al. 

2006; Dooley & Hinojosa 2004; Gitlin et al. 2001; Gitlin et al. 2009). Då en ostrukturerad 

miljö kan ge en ökad beteendeproblematik hos personer med demens kan förändringar i 

miljön och aktiviteter motverka detta och vara en hjälp till ett ökat deltagande i meningsfulla 

aktiviteter (Gogia & Rastogi 2009). Orsulic-Jeras, Judge och Camp (2000) betonade vikten av 

individuellt anpassade aktiviteter och delade in personerna med demens i aktiviteter efter 

förmåga. Även Fröling (2005) poängterar att det är viktigt att anpassa aktiviteterna till varje 

persons behov och att det inte finns någon generell lösning gällande behandling och beteende. 

 

De studier som innefattats har i sina resultat på olika sätt redovisat deltagande i aktiviteter 

som en påverkan av arbetsterapirelaterade insatser för personer med demens. De skilda typer 

av påverkan som setts är det denna studies författare tolkat som deltagande i aktivitet eller 

socialt deltagande i aktivitet. Varför dessa studier med de typer av påverkan som här 
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presenteras har inkluderats beror på att de faller inom ramen för den definition av begreppen 

deltagande i aktivitet eller socialt deltagande i aktivitet som inledningsvis beskrivits och för 

att uppfattningen är att innebörden av begreppen har tolkats rätt. Detta innebär därför att det 

som författarna hade för avsikt att titta efter har undersökts.  

 

Samtliga studier pekade mot en positiv eller en begränsad positiv påverkan för personerna 

med demens som deltagit i de olika insatserna. Att inga negativa resultat sågs kan tyda på att 

olika typer av aktivitet har en bra inverkan på människor och att vi mår bra av att vara aktiva 

och att delta i aktivitet som beskrivs enligt Kielhofner (2002b, 2002c). Att de 

arbetsterapirelaterade insatserna gav positiva följder stämmer överens med det syfte som 

arbetsterapi har, nämligen att gynna deltagande i meningsfulla aktiviteter (Kielhofner & 

Forsyth 2002). 

 

Nio av de tolv inkluderade studierna visade på en positiv påverkan (Rogers et al. 1999; 

Bladelli et al. 2007; Sheratt, Thornton & Hatton 2004; Orsulic-Jeras, Judge & Camp 2000; 

Chung 2009; Lancioni et al. 2009; Graff et al. 2006; Dooley & Hinojosa 2004; Gitlin et al. 

2001) medan en begränsad positiv påverkan sågs i tre av studierna (Gitlin et al. 2009; Lam et 

al. 2009; Gigliotti, Jarrott & Yorgason 2004). De nio studier som räknas till dem som fått en 

positiv påverkan har fått ett resultat där interventionen givit förbättringar i någon form av ökat 

deltagande jämfört med före interventionen eller att den visat sig ge större förbättringar än 

den aktivitet som interventionen jämförts med, med hjälp av en kontrollgrupp. 

 

I en av de tre studier där begränsad positiv påverkan visade sig, sågs ett ganska stort 

engagemang i aktiviteterna som bestod av TAP-aktiviteter. Det begränsade engagemanget 

visade sig också på så sätt att deltagarna enbart engagerade sig självständigt i cirka hälften av 

aktiviteterna, bedömt av vårdgivarna samt att ett fåtal vägrade eller avbröt deltagandet i TAP 

(Gitlin et al. 2009). En faktor som kan ha påverkat resultatets utfall i denna studie är att 

vårdgivarna delvis bedömt påverkan hos personerna med demens, då de inte är opartiska 

personer. De andra två studierna med begränsad positiv påverkan visade med sina resultat att 

deltagarna fått förbättringar men att inga signifikanta skillnader gällande förbättringarna fanns 

mellan interventions- och kontrollgruppen (Lam et al. 2009; Gigliotti, Jarrott & Yorgason 

2004). I Gigliotti, Jarrott och Yorgason (2004) studie handlade likheterna om att höga nivåer 

av engagemang sågs under både trädgårdsterapiaktiviteter och traditionella aktiviteter 

baserade på aktiviteter i dagverksamhet för äldre. Läsaren bör ha i åtanke att få deltagare 

ingick i studien vilket kan ha påverkat resultatet.  

Likheterna i Lam et al. (2009) studie handlade om signifikanta förbättrade processfärdigheter 

i både FEP och allmän arbetsterapi. Förbättringarna kvarstod dock inte i någon av grupperna 

efter aktiviteternas slut. Detta pekar på att FEP gav lika stora fördelar som allmän 

arbetsterapi, men under förutsättningarna att programmet fortsatte. 

 

I Chung (2009) studie som visade på ett ökat socialt deltagande användes bekvämlighetsurval 

vilket kommenteras av studiens författare begränsar resultatets generaliserbarhet. Artikeln 

inkluderades dock eftersom den innehöll påverkan i form av socialt deltagande vilket svarade 

på en del av syftet samt att materialet som hittats kring denna fråga var begränsat. 

Cirka hälften av studierna hade relativt få deltagare vilket även det kan påverka studiernas 

generaliserbarhet. Detta är något denna studies författare är medvetna om och som vägs in i 

slutsatsen. De fick ingå i denna studie trots detta då de hade innehållsrik information och 

variation av insatser som bidrog till ett brett kunskapsunderlag till studien.  
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Avsikten var att titta på både påverkan gällande deltagande i aktiviteter och socialt deltagande 

i aktiviteter. De studier som hittades kring socialt deltagande i aktiviteter i sökningen var få. 

Anledningen kan vara svårigheterna som fanns att hitta passande sökord till socialt 

deltagande. Författarna tror även att det inte är lika stort fokus på aktiviteter som syftar till 

socialt deltagande som kring annan typ av deltagande i aktiviteter inom detta område. De få 

resultat som hittades kring socialt deltagande är dock ändå av betydelse då vi människor även 

utför aktiviteter inom ett sociokulturellt sammanhang (Kielhofner 2002b) som även är viktigt 

att innefatta för att fånga in hela människans aktivitetssammanhang vilken är anledningen till 

att de inkluderades.  

 

Något som visat sig är att både personer med demens med mild, måttlig och svår kognitiv 

nedsättning har fått ökat deltagande i aktivitet både inom aktivitetsområdet PADL och IADL. 

Detta tyder på att resultaten är användbara då arbetsterapirelaterade insatser kan vara till 

fördel för personer med demens oavsett grad av demens och därmed kan användas för hela 

diagnosgruppen istället för en del av den. Detta är ett viktigt fynd som kan kopplas till det 

som Yilmaz (2009) beskriver att deltagande i det dagliga livet är en rättighet som alla har 

oavsett funktionsstatus. Samtidigt har resultatet visat på att ett brett utbud av 

arbetsterapirelaterade insatser med olika slags aktiviteter finns och att de lett till ett ökat 

deltagande. Att det setts en spridning av förekommande arbetsterapirelaterade insatser med en 

variation av inriktningar som kan användas inom olika miljöer exempelvis hemmiljö och 

boendemiljö uppfattas av studiens författare som positivt. Att spridningen av 

arbetsterapirelaterade insatser finns representerade i denna studie gör att studien kan användas 

av yrkesverksamma som arbetar med personer med demens inom olika områden och 

situationer sett enligt författarna. I och med det som här beskrivits menar författarna att det 

finns möjlighet till ökad generaliserbarhet gällande denna studie. Att diskutera kring 

resultatets generaliserbarhet anses av Forsberg & Wengström (2009) som en viktig del i 

litteraturstudier. 

 

Slutsatsen är att arbetsterapirelaterade insatser ger en positiv påverkan på personer med 

demens både gällande deltagande i aktiviteter och deltagande i sociala aktiviteter. De 

arbetsterapirelaterade insatser som studerats har på olika sätt visat sig ge fördelar hos personer 

med demens i form av ökat deltagande i aktiviteter vilket som tidigare beskrivits är syftet med 

arbetsterapi (Kielhofner & Forsyth 2002) och arbetsterapirelaterade insatser som utgår från 

arbetsterapiperspektivet. Det har även visat sig att en variation av arbetsterapirelaterade 

insatser finns med olika inriktningar. De finns både inom aktivitetsområdet PADL och IADL. 

 

 

Fortsatt forskning 

Som tidigare nämnts anser författarna att insatser som specifikt handlar om socialt deltagande 

inte förekommer i samma utsträckning som annan form av deltagande i aktiviteter för 

personer med demens. Som det betonats är även den sociala biten kring människor och deras 

aktiviteter viktig (Kielhofner 2002b) vilket är en anledning till att föreslå fortsatt forskning 

kring detta.  
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Sammanställning av granskade artiklar (Inkluderade n=12, exkluderade n=14)                                                                                            Bilaga 2 

Inkluderade studier:     

Författare  Design/Metod Urval  Resultat Studiens slutsatser 

Rogers et.al. 1999 (“in process” i 

databasen). 

 

 

 

 

 

______________________ 

Titel__________________ 
Improving morning care routines of 

nursing home residents with 

dementia. 

 

 

 

 

______________________ 

Syfte_________________ 
Att studera effektiviteten av en 

rehabiliterande intervention som 

syftar till att förbättra utförandet av 

morgonrutiner i ADL hos personer 

med demens på vårdboende. 

CCT-studie. 

3 x 3 design 

 

Påklädning valdes att studeras som 

huvudsaklig aktivitet då detta blir 

problematiskt i ett tidigt kognitivt 

skede och är minst studerat. Samt att 

påklädning möjliggör ett mer 

självständigt utförande än t.ex. bad. 

 

Under totalt 25 dagar observerades 

deltagarna på sina rum. 

Observationsförutsättningarna var: 

Vanlig vård (under 5 dagar, första 

veckan) att framkalla 

färdigheter/interventionen (under 5 

dagar, andra veckan) och 

vaneträning/uppföljningsinterventio

n (under 15 dagar, tre sista 

veckorna). Deltagarna sattes igång 

av personalen i aktiviteterna med 

vissa verbala riktlinjer.  

 

Morgonaktiviteterna bestod av 

påklädning, bad, toalettbestyr, 

munhygien och att sköta hår och 

glasögon. Observationerna 

klassificerades som 3 kategorier: 

påklädning, annan ADL och ingen 

ADL. 

 

Vanlig vård innebar boendets 

vanligtvis tillämpade vård. Att 

framkalla färdigheter/interventionen 

innebar en individualiserad 

beteenderehabilitering med graderad 

assistans och arbetsterapitekniker. 

n=84 

(26 män/58 kvinnor) 

 

Deltagarnas ålder: 64-97 år 

(medelålder: 82 år) 

 

Deltagarna antogs från 5 privata 

vårdboenden i Pittsburgh. 

 

Inklusionskriterier: 

Diagnostiserad demens, minst 3 

månaders vårdboendevistelse och 

påklädningssvårigheter. 

 

Exklusionskriterier: 

Inte inlagda på sjukhus, förväntas 

leva minst 6 månader, 

påklädningssvårigheter som inte 

hade med demens att göra, inte ha 

bakomliggande schizofreni eller 

alkoholism och icke-engelsktalande 

personer.  

 

Personalen på boendet identifierade 

deltagare enligt dessa kriterier. 

 

19 deltagare hade en sannolik 

Alzheimers sjukdom (AD). 65 hade 

en eventuell AD, varav 4 en atypisk 

AD, 29 en mixed AD med vaskulära 

inslag och 32 en mixed AD med 

Parkinsonism eller andra sjukdomar. 

63 deltagare åt medicin och 21 inte. 

 

Medelvärdet av mätningar: MMSE: 

6,07, Barthel: 40,31, Barthel (item 

score för alla items): 2,68, CMAI 

En signifikant ökning och 

förbättring i ADL-deltagande sågs. 

Funktionella förbättringar sågs hos 

patienterna. Ökad självständighet i 

påklädningens delaktiviteter, ökat 

deltagande i assisterad påklädning 

och bättre förmåga att fråga efter 

hjälp då det verkligen behövdes. 

De största funktionella 

förbättringarna sågs mellan vanlig 

vård och framkallning av förmågor, 

då det aktiva deltagandet i ADL 

ökade snabbt.  

 

De som deltog i den rehabiliterande 

interventionen fick ett minskat 

behov av assistans. Det sågs på så 

sätt att det blev en ökad användning 

av icke hjälpande och hjälpande 

assistans samt att en minskning av 

fysisk assistans sågs.  

 

En ökning av spenderad tid i 

morgonaktiviteterna sågs bland de 

som deltagit i den rehabiliterande 

interventionen. 

 

Deltagarna kallade på hjälp 

signifikant mer under de två övriga 

observationsförutsättningarna än 

under vanlig vård. 

Deltagarna kallade på hjälp 0,01 

gång/ minut i vanlig vård, 

signifikant ökade detta till 0,10 

under framkallning av förmågor och 

till 0,09 under vaneträning. 

Skillnaderna i påkallning av hjälp 

En signifikant ökning och 

förbättring i ADL-deltagande sågs 

bland personer med Alzheimers 

sjukdom och liknande 

demenssjukdomar boende på 

vårdhem då de fick 

beteenderehabiliterande vård. 

 

______________________ 

Studiens bevisvärde______ 
Högt bevisvärde 

 

Välbeskrivet och detaljerad metod, 

resultat och diskussion.  

Etiskt resonemang finns. 

Reliabilitetstestade observationer.  

 

Tunn diskussion kring studiens 

begränsningar. 
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Assistansen bestod av 3 kategorier 

som innehöll 5 nivåer av assistans. 

Icke hjälpande assistans innebar 

neutrala uttalanden för att fånga 

uppmärksamheten. Hjälpande 

assistans var mer instruerande och 

innehöll frågor, steginstruktioner 

och gester. Fysisk assistans var mest 

hjälpande och innehöll fysiskt stöd. 

I 

vaneträningen/uppföljningsintervent

ionen gavs fortsatt assistans men i 

minskad form vid förbättrade 

färdighteter.  

Uppgiftsanalys användes också. 

 

Mini-Mental State Examination 

(MMSE) mätte kognition, Barthel 

Self-Care Rating Scale (Barthel) 

beskrev utförandet kring rutiner och 

Cohen-Mansfield Agiation 

Inventory (CMAI) användes för att 

mäta opassande beteende. Till 

datainsamlingen användes ett 

dataprogram.  

Analyser av skillnader mellan 

förutsättningar och bland kategorier 

samt spenderad tid i aktiviteterna 

gjordes. 

aggressivt beteende: 10,58, fysiskt 

icke aggressivt beteende: 18,02, 

verbalt upprört beteende: 8,52.  

 

Alla hade svår kognitiv nedsättning 

och behövde mycket assistans i 

ADL-aktiviteter. De hade låga 

nivåer av verbal upprördhet och 

måttliga nivåer av fysisk 

upprördhet.  

mellan framkallning av förmågor 

och vaneträning var ej signifikanta.   
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Sammanställning av granskade artiklar (Inkluderade n=12, exkluderade n=14)                                                                                            Bilaga 2 

Inkluderade studier:     

Författare  Design/Metod Urval  Resultat Studiens slutsatser 

Bladelli et al. 2007. 

 

 

 

 

 

______________________ 

Titel__________________ 
Dementia and occupational therapy. 

 

 

 

 

______________________ 

Syfte_________________ 
Att utvärdera effekten av 

arbetsterapi som syftar till stärkning 

av kvarstående funktionella 

kapaciteter hos personer med 

demens med stora svårigheter att 

självständigt klara dagliga 

aktiviteter. 

CCT- studie. 

 

Under 40 dagar ingick deltagarna i 

ett arbetsterapeutiskt dagligt 

program, som bestod av att tvätta 

sig, personlig hygien, påklädning, 

sanitär vård och att äta. 

  

Deltagarna testades med the Ronchi 

Brief Evaluation Battery (RBEB) 

både före och efter interventionen. 

Personerna delades in och jämfördes 

i två undergrupper bestående av 

personer med Alzheimers sjukdom 

och vaskulär demens.  

Resultatet beräknades på 

medelpoängen som observerats med 

RBEB. 

 

 

n=34 

(13 män/21 kvinnor) 

Medelålder: 81 år 

 

 

De 34 innefattande deltagarna 

valdes ut bland 247 patienter. 20 

hade Alzheimers sjukdom och 13 

hade vaskulär demens. 

 

Deltagarna hade ett MMSE-poäng 

mellan 8-15. De hade minskad 

förmåga att klara sig självständigt 

och var i behov av hjälp av en 

arbetsterapeut för att tvätta sig, 

personlig hygien, påklädning, 

sanitär vård och för att äta.  

Deltagarnas utbildningsperiod var 

3.5 +- 0.5 år. 

 

 

 

En signifikant förbättring sågs i 

många av de funktionella områdena 

i båda grupperna efter 

interventionen och medelpoängen 

förbättrades inom alla funktionella 

områden. 

 

Signifikanta förbättringar sågs inom 

områdena att tvätta sig, påklädning 

och sanitär vård i båda grupperna. 

Förbättringarna inom områdena 

personlig hygien och att äta blev 

inte signifikanta. 

 

Förbättringarna hos personerna med 

vaskulär demens var mer bestående 

än hos de med Alzheimers sjukdom.  

 

Inga signifikanta skillnader sågs 

mellan olika åldrar män, kvinnor 

och utbildningsstatus.  

 

 

Det är möjligt att kunna ta till vara 

på resterande funktionella förmågor 

med hjälp av arbetsterapi för att 

möjliggöra så hög självständighet 

som möjligt för personer med 

Alzheimers sjukdom och vaskulär 

demens.   

 
Interventionen som ledde till att 

personerna med demens bättre 

klarade sig själva leder till praktisk 

deltagande i vardagliga aktiviteter.  

 

De signifikanta resultat som sågs 

tyder på vikten av att även få 

personer med demens med måttliga 

till svåra kognitiva nedsättningar att 

ta till vara på funktionella förmågor 

med hjälp av arbetsterapi för att 

möjliggöra så hög självständighet 

som möjligt för dessa personer.  

_____________________

Studiens bevisvärde_____ 
Lågt till medelmåttligt bevisvärde. 

 

Informationsrikt resultat, diskussion 

och slutsatser.  

Knapphändig beskrivning av metod 

och tillvägagångssätt i urvalet. 

Inklusions- och exklusionskriterier 

finns inte. Inget resonemang kring 

etik eller validitet och reliabilitets-

testning. Få deltagare. 
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Sammanställning av granskade artiklar (Inkluderade n=12, exkluderade n=14)                                                                                            Bilaga 2 

 

 

 

Inkluderade studier:     

Författare  Design/Metod Urval  Resultat Studiens slutsats 

Sherratt, Thornton, Hatton 2004.  

 

 

 

 

_____________________ 

Titel__________________ 
Emotional and behavioural 

responses to music in people with 

dementia: an observational study. 

 

 

 

 

_____________________ 

Syfte_________________ 
Att undersöka vilken inverkan 

social interaktion vid lyssnande av 

musik har på beteende, engagemang 

och välmående hos personer med 

måttlig till svår demens. 

 

 

CCT-studie. 

 

Den oberoende variabeln var nivån 

av interaktion och engagemang, 

medan den beroende variabeln var 

känslomässiga och beteendemässiga 

gensvar. 

 

Då deltagarna var sin egen 

kontrollgrupp gjordes observationer 

på samma grupp under 4 olika 

förutsättningar med musik. 

Olika beteenden benämndes med 

olika koder för att kunna mäta de 

beteenden som deltagarna visade 

under interventionerna. 

 

De 4 förutsättningarna var: Ingen 

musik, inspelad kommersiell musik, 

inspelad musik spelad av en musiker 

och livemusik. 

 

Datan analyserades i Statistical 

Package for Social Scientists 

(SPSS). 

 

n=24 

(14 män/10 kvinnor) 

Bortfall: 5 

 

Deltagarnas ålder: 53-89 år 

(medelålder: 74,7 år) 

 

Inklusionskriterier: 

Diagnosen demens, måttliga till 

svåra kognitiva nedsättningar, ett 

utmanande beteende och/eller 

minimalt engagemang samt 

tillbakadragenhet. 

 

Exklusionskriterier: 

Personer med syn- eller 

hörselnedsättningar.  

 

Deltagarna bodde på ett servicehem 

för personer med demens eller ett 

dagsjukhus.   

 

 

Livemusik ökar deltagandet i 

meningsfulla aktiviteter och ökar 

tidsmässigt deltagarnas respons till 

musik signifikant mer än resterande 

former. 

 

Musik, speciellt livemusik ökar 

graden av engagemang hos personer 

med måttlig till svår demens.  

 

Både livemusik och inspelad musik 

minskar deltagarnas spenderade tid i 

meningslösa aktiviteter eller att 

sova.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiens resultat kan användas på 

personer med måttlig till svår 

demens på vårdinrättningar. 

 

Social interaktion och icke-verbal 

aktivitet kan tillsammans leda till 

deltagande i meningsfulla aktiviteter 

oavsett kognitiv nivå. Detta 

stämmer med underliggande 

antagande att social interaktion är 

viktigt för att kvarhålla sin identitet. 

 

 

_____________________

Studiens bevisvärde______ 
Medelmåttligt bevisvärde. 

 

Tydlig beskrivning av metod och 

diskussion. God reliabilitet och 

generaliserbart resultat. Etiskt 

resonemang finns. 

 

Tunn urvalsbeskrivning och 

resonemang kring validitet. Få 

deltagare. 
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Inkluderade studier:     

Författare  Design/Metod Urval  Resultat Studiens slutsatser 

Orsulic-Jeras, Judge & Camp 2000. 

 

 

 

 

 

______________________ 

Titel__________________ 
Montessori-based activities for 

long-term care residents with 

advanced dementia: Effects on 

engagement and affect. 

 

 

 

 

______________________ 

Syfte_________________ 
Att undersöka effekterna av 

Montessori-baserade aktiviteter i 

förhållande till olika former av 

engagemang hos personer med långt 

gången demens på en 

långtidsvårdsinrättning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CCT-studie. 

 

Deltagarna var sin egen 

kontrollgrupp. 

 

Montessori-aktiviteterna bestod av 2 

program, individuella aktiviteter 

som att flytta golfbollar med skopa 

till matchande färgade hål eller 

bildsortering. Även aktiviteter i små 

grupper som memory-bingo och 

bildsortering i grupp gjordes. 

Kontrollgruppen utförde generella 

aktiviteter som gruppdiskussioner, 

träning, film, spela instrument och 

historieberättande. 

 

MMP/MAS som mäter förmågor 

användes vid individanpassning av 

aktiviteter. 

Interventionerna pågick i 15-30 

minuter, 2 ggr/vecka under 9 

månader. 

 

Observation användes samt en 

engagemang-skala med 4 

huvudkategorier mätte engagemang, 

vilka var: 

  

Konstruktivt engagemang 

(motoriskt och verbalt beteende), 

passivt engagemang (att lyssna eller 

titta), icke-engagemang (sova eller 

oengagerat stirra) och 

självengagemang (meningslöst 

beteende och upptagenhet av själv, 

n=16 

(2 män/14 kvinnor) 

 

Deltagarnas ålder: 79-94 år 

(medelålder: 88 år) 

 

Deltagarna var boende på en 

judiskt-orthodox vårdinrättning vid 

namn Menorah Park Center for 

senior living i Beachwood, OH.  

350 platser fanns och 16 personer på 

en avdelning för personer med 

progriderande och långt gången 

demens ingick i studien. Personerna 

hade ett MMSE-poäng mellan 0-19 

och en låg funktionsstatus. 

 

 

Ett signifikant mer konstruktivt 

engagemang och mindre passivt 

engagemang sågs i 

Montessoriaktiviteter än i generella 

aktiviteter. 

 

Icke-engagemang och själv-

engagemang syntes sällan men då 

det observerades var det nästan 

endast vid utförande av generella 

aktiviteter. 

 

 

Resultatet tyder på att 

Montessoriaktiviteter ger positiva 

former av engagemang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

Studiens bevisvärde______ 
Medelmåttligt bevisvärde. 

 

Detaljerad beskrivning av metod 

och tillvägagångssätt samt tydligt 

beskrivet resultat. 

 

Saknar etiskt resonemang och 

fullständig urvalsbeskrivning. Tunn 

diskussion. Få deltagare. 
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 t.ex. prata med sig själv). 

Två eftermätningar gjordes. 
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Inkluderade studier:     

Författare  Design/Metod Urval  Resultat Studiens slutsatser 

Gigliotti, Jarrott, Yorgason 2004. 

 

 

 

 

 

______________________ 

Titel__________________ 
Harvesting health: Effects of three 

types of horticultural therapy 

activities for persons with dementia.  

 

 

______________________ 

Syfte_________________ 
Att undersöka effekten av tre typer 

av trädgårdsterapiaktiviteter 

(Horticultural Therapy /HT) för 

personer med demens.  

 

CCT-studie.  

 

Deltagarna var sin egen 

kontrollgrupp. 

HT-aktiviteter bestod av plantering, 

matlagning och hantverk där 

växtmaterial användes. De 

jämfördes med Adult day service-

aktiviteter (ADS) som är 

Universitetesbaserade, traditionella 

aktiviteter, t.ex. spel och hantverk 

utan växtmaterial. 

 

13 av de 14 deltagarna uppfyllde 

inklusionskriterierna och ingick 

bland resultaten. 

Varje deltagare utförde HT-

aktiviteter i ca 30 min, 3 ggr/veckan 

under 9 veckor. 

Med MMSE mättes kognitiv 

funktion och ett 

observationsinstrument speciellt 

testat för HT-aktiviteter mätte 

humör och beteende under både HT- 

och traditionella ADS-aktiviteter. 

 

För att mäta beteende utvecklades 

koder som representerade varje 

beteende-kategori (social, HT, 

produktivitet och ingenting). Humör 

poängsattes. Upprördhet gav 

minuspoäng och glädje och 

engagemang gav pluspoäng. 

Paired sample t-tests användes i 

analysen. 

n=13 

Deltagarnas ålder: 70-97 år 

(medelålder: 83 år) 

 

Inklusionskriterier: 

Utföra fler än 5 av de 26 HT-

aktiviteterna och påskrivet samtycke 

av en primär vårdgivare. 

 

Deltagarna var personer med 

demens där medelvärdet av MMSE 

motsvarande måttligt kognitiva 

nedsättningar, samtliga var vita och 

boende i sydöstra USA.  

Stickprov togs från 

Universitetsbaserade ADS- 

verksamheter utformade för äldre 

personer med demens. 

 

  

 

 

Höga nivåer av engagemang sågs 

under alla HT-aktiviteter, men ingen 

signifikant skillnad kring 

engagemang eller spenderad tid sågs 

mellan de olika HT-aktiviteterna. 

 

Nivån av engagemang i HT- och 

ADS-aktiviteterna liknade varandra, 

men mindre tid som spenderades till 

att inte göra något (icke-

engagemang) var mindre under HT-

aktiviteter. Tre deltagare var mer 

engagerade i ADS-aktiviteter än 

HT. 

 

Deltagarna var mer produktiva 

gällande växtaktiviteterna i HT-

aktiviteterna än i traditionella ADS-

aktiviteter. Skillnaden var inte 

signifikant.  

 
 

 

Deltagare med en vidd av kognitiva 

nedsättningar hade ett framgångsrikt 

engagemang i HT-aktiviteter. 

 

Studiens resultat stödjer synpunkten 

att HT-aktiviteter är värdefulla för 

personer med demens oavsett vilken 

av dessa inkluderade slags HT-

aktiviteter det gäller. 

 

 

 

 

Studiens bevisvärde______ 
Medelmåttigt bevisvärde. 

 

Väl beskrivet resultat och diskussion 

samt kopplingar till sina hypoteser.  

Använder testat 

observationsinstrument. Etiskt 

resonemang finns. 

 

Brister i urvalsbeskrivningen, 

saknas beskrivning om hur länge 

och ofta ADS-aktiviteterna varade 

och få deltagare. 
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Inkluderade studier:     

Författare  Design/Metod Urval  Resultat Studiens slutsatser 

Lam et al. 2010 (published online 

2009). 

 

 

 

 

______________________ 

Titel__________________ 
Effectiveness of an individualized 

functional training program on 

affective disturbances and 

functional skills in mild and 

moderate dementia - a randomized 

control trail. 

 

 

______________________ 

Syfte_________________ 
Att studera effekten av det 

individanpassade Functional 

Enhancement Programme (FEP) 

gällande funktionella förmågor och 

humörsymptom för personer med 

mild till måttlig demens på vårdhem 

och /eller dagcenter. 

RCT-studie.  

 

En pilotstudie gjordes först. 

Deltagarna randomiserades till 

interventions- (37 personer) eller 

kontrollgrupp (37 personer) med 

enkel randomisering.  

Grupperna var likvärdiga vid start. 

 

Interventionsgruppens träning 

bestod av skräddarsydd funktions- 

och färdighetsträning vald utifrån 

meningsfulla aktiviteter. 

Kontrollgruppen fick allmän 

arbetsterapi på lämplig kognitiv nivå 

men fick slumpmässigt aktiviteter 

utan valmöjlighet. 

Interventionsgruppen valde bland 

aktiviteter insamlade från sociala 

centra där de valts ut. 

 

Samtliga involverade var blindade 

inför grupperna, därför tränade 

grupperna tillsammans.  

Träningen pågick 2 x 45 

minuter/vecka i 8 veckor. 

Efterbedömning gjordes en månad 

samt fyra månader efter 

interventionen med FEP av 

oberoende arbetsterapeut. 

 

Det funktionella utförandet mättes 

med the Chinese Disability 

Assessment for Dementia (DAD) 

och the Assessment of Motor and 

Process Skills (AMPS). 

Humörsymptom mättes med the 

n=74 

(42 personer med mild demens och 

32 personer med måttlig demens) 

 

Deltagarna antogs från oktober 2006 

till oktober 2007 från sociala  

centran och vårdhem för äldre i the 

New Territories East region i Hong 

Kong. Verksamheternas personal 

tittade efter passande deltagare. 

 

Inklusionskriterier:  

Ha demens (mätt med DSM-IV), ha 

mild till måttlig demens (mätt med 

CDR 1 eller 2).  

 

Exklusionskriterier:  

Personer med ostabilt medicinskt 

tillstånd, svåra språk- och 

kommunikationsnedsättningar och 

sängliggande personer.  

 

 

Signifikanta skillnader sågs då det 

funktionella utförandet jämfördes. 

Förbättrade process-färdigheter för 

att utföra vardagliga aktiviteter i 

sågs båda grupperna utan signifikant 

skillnad mellan grupperna. 

Förbättringarna kvarstod inte efter 

att programmet slutat. 

Inga signifikanta förbättringar sågs 

gällande de motoriska färdigheterna.  

 

Inga skillnader sågs i mätningarna 

kring de kognitiva funktionerna 

efter en månad i någon av 

grupperna. 

 

Kognitiva försämringar sågs hos 

interventionsgruppen efter fyra 

månader samt försämrade motoriska 

färdigheter och processfärdigheter i 

båda grupperna.  

 

 

Funktionella färdigheter kan 

förbättras hos personer med demens 

med hjälp av fortskridande 

funktionsträning.  

 

______________________ 

Studiens bevisvärde______ 
Medelmåttligt bevisvärde. 

 

Noggrann beskriven metod och 

urval. Etiskt resonemang finns. 

Likvärdiga, randomiserade grupper 

samt blindning av forskare och 

patienter. 

 

Tunn beskrivning av validitet och 

reliabilitet. 
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Cornell Scale for Depression in 

Dementia (CDSD) och 

NeuroPhsychiatric Inventory (NPI). 

Dessa var de primära mätningarna.   

 

De sekundära mätningarna mätte 

globala kognitiva funktioner som 

med Cantonese version of Mini-

Mental State Examination (MMSE).  

 

Cornell Scale for Depression in 

Dementia (CSDD) mätte somatiska 

och affektiva symptom kopplat till 

depression hos personer med 

demens.  

 

T-tester användes för att jämföra 

egenskaperna som mättes vid 

studiens start. Paired t-tester mätte 

skillnaden bland poängen kring 

funktionella symptom och humör 

vid start och efter 1 och 4 månader. 

Med ANCOVA mättes 

gruppskillnaderna mellan de olika 

mätningstillfällena, och 

interventionens effekter på humör 

och apati jämfördes. SPSS användes 

för att utföra analysen. 
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Lancioni et al. 2009. 

 

 

 

 

 

______________________ 

Titel__________________ 
Persons with mild or moderate 

Alzheimer’s disease managing daily 

activities via verbal instruction 

technology.  

 

 

 

 

______________________ 

Syfte_________________ 
Gemensamt syfte: Att undersöka 

effektiviteten av verbala 

instruktioner som hjälp för personer 

med mild eller måttlig Alzheimers 

sjukdom att utföra vardagliga 

aktiviteter. 

Studie 1: Att göra om tidigare 

pilotstudier för att återskapa 

utförandet av 

morgon/badrumsrutiner.  

Studie 2: Att göra om tidigare 

pilotstudier för att återskapa 

utförandet av att duka bord.   

 

Studie 3: Att undersöka en ny 

Single subject study.   

 

Studien pågick under 5 månader. 

 

Studie 1: Bestod av morgonrutiner i 

17 steg som utfördes på deltagarnas 

badrum. Aktivitetssteg spelades upp 

genom repeterade inspelade verbala 

instruktioner via en freestyle. Stegen 

dokumenterades som korrekta om 

de utfördes som beskrivet. Interrator 

reliability testades i 25 % av 

rutinerna och medelvärdet av 

överensstämmelse för enskilda 

deltagare överskred 98 %. Då 

deltagarna i aktivitetsutförandet 

sträckte sig över och aktiverade en 

ljusstråle på en fotocell och 

ljusreflekterade papper sattes en ny 

verbal instruktion igång.  

 

Forskningsassistenten fick sätta 

igång personerna om de var passiva 

eller utförde stegen felaktigt. 

Studien gjordes enligt en multipel 

baseline design som inte är allmänt 

erkänd där de började med en 

startfas och att interventionen 

började senare. Startfasen innebar 

ingen hjälp alls av verbala 

instruktioner. 

Deltagarna utförde olika många 

försök beroende på deras 

tillgänglighet.  

 

 

Studie 2: Borddukningsaktiviteten 

Studie 1: n=4 

(0 män och 4 kvinnor) 

Deltagarnas ålder: 76,85,79,59 år 

De hade mild till måttlig grad av 

Alzheimers sjukdom med MMT-

värden på 11,20,12 och 16 poäng. 

Deltagarna var passiva eller 

oberäkneliga i vardagliga aktiviteter 

som påklädning, morgonrutnier och 

hushållssysslor. De hade svårigheter 

i det vardagliga aktivitetsutförandet 

men verkade reagerade på verbala 

instruktioner och ha motorisk 

kontroll som krävdes i 

aktivitetsstegen.  

 

De bodde tillfälligt på ett 

rehabiliteringscenter för Alzheimers 

sjuka. Där användes typiska 

beteendestrategier som 

verklighetsorienterad terapi i 

kombination med rörelseterapi. 

Endast en åt medicin för sin 

Alzheimers sjukdom.   

  

Studie 2: n=2 

(0 män och 2 kvinnor) 

Deltagarnas ålder: 81 år (deltar även 

i studie 3), 88 år 

De hade måttlig form av Alzheimers 

sjukdom med MMT-värden på 14 

och 11. De hade svårigheter i det 

vardagliga aktivitetsutförandet men 

verkade reagerade på verbala 

instruktioner och ha motorisk 

kontroll som krävdes för 

aktivitetsstegen.  

Studie 1: Vid starfasen utfördes 

mellan 34-40 % av aktivitetsstegen 

rätt och ökade snabbt till 90 %. 

Skillnad från start till interventionen 

var signifikant för alla deltagare.  

 

Studie 2: Vid startfasen utfördes 39 

% resp. 25 % av stegen rätt med en 

snabb ökning till 90 % resp. 80 % 

under interventionen. Resultatet var 

signifikant för alla deltagare. 

 

Studie 3: Mellan 25 % och 43 % av 

stegen utfördes rätt vi start med en 

snabb ökning till 85 % under 

interventionen. Resultatet var 

signifikant för alla deltagare. 

 

Studie 4: Under det 6:e och 9:e 

försöket vid start var rätt antal 

utförda steg 16 % resp. 41 % i 

aktiviteterna. Under 27:e och 28:e 

interventionsförsöken var siffran 90 

% gällande detta i aktiviteterna.  

Generaliserings- och 

kvarvarandevärdet var över 90 % i 

båda aktiviteterna under en 

femmånadersperiod. 

 

Data från de 4 studierna visar på att 

verbala instruktioner och 

grundläggande teknologi för att 

kontrollera aktivitetsutförandet kan 

vara ett effektivt sätt för att hjälpa 

personer med mild till måttlig 

Alzheimers sjukdom vid utförandet 

av vardagliga aktiviteter.  

 
Personerna i de tre första studierna 

förbättrade sitt utförande under en 

kort tid med lite hjälp med 

igångsättande av någon annan. Detta 

skulle kunna vara användbart för att 

motverka några av de huvudproblem 

som personer med Alzheimers 

sjukdom har, som tillbakadragenhet, 

ökat misslyckande och frustration 

och samtidigt öka deras 

självbestämmande, sociala bild och 

uppmärksamhet.  

 

______________________ 

Studiens bevisvärde______ 
Lågt bevisvärde. 

 

Noggrann metod och 

resultatbeskrivning. Etiskt 

resonemang finns.  

Få deltagare och tunt 

urvalsförfarande. Få deltagare. 
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aktivitet, att koka kaffe. 

Studie 4: Att undersöka 

kvarvarandet av och generalisering 

av morgonrutiner och påklädning till 

andra aktiviteter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

med 14 steg utfördes i matsalen på 

deras boende. Användning av 

instruktioner, datadokumentation 

och interrator reliability var samma 

som i studie 1. Föremål för 

bordsdukning samt ett skåp och 

bord användes. Samma teknologi 

och design som i studie 1 användes. 

 

Studie 3: Kaffekokningsaktiviteten 

med 12 steg utfördes i matsalen på 

deras boende. Användning av 

instruktioner, datadokumentation 

och interrator reliability var samma 

som i studie 1. Föremål för 

kaffekokning användes samt ett 

serveringsbord och ett bord. Samma 

teknologi och design som i studie 1 

användes. 

 

Studie 4: Studien utfördes i 

badrummet i patientens hem. 

Morgonrutinerna inkluderade 17 

steg och påklädningen 12 steg. 

Användning av instruktioner, 

datadokumentation och interrator 

reliability var de samma som i 

studie 1. Materialet för 

morgonrutinerna fanns på ett bord 

som i studie 1, medan de i 

påklädningsaktiviteten fanns på en 

säng.  

 

Samma teknologi och design som i 

studie 1 användes. Förutsättningarna 

var som i pilotstudierna och i studie 

1. En forskningsassistens 

arrangerade aktiviteter minst 5 dagar 

i veckan. Generaliserings/ 

kvarvarandedata baserades på 5 

försök av varje aktivitet per månad, 

under 5 månader. 

 

 

De bodde tillfälligt på ett 

rehabiliteringscenter för 

Alzheimerssjuka. Där användes 

typiska beteendestrategier som 

verklighetsorienterad terapi i 

kombination med rörelseterapi. 

Endast en åt medicin för sin 

Alzheimers sjukdom.   

 

Studie 3: n=3 

(0 män/3 kvinnor) 

Deltagarnas ålder: 81 år(deltar även 

i studie 2), 73 år, 81 år. 

Deltagarna hade måttlig grad av 

Alzheimers sjukdom. En hade 

deltagit i studie 2, resterande två 

hade deltagit i tidigare pilotstudie 

kring bordsdukning. Deras MMT-

värden var 14, 14 och 15.  De hade 

svårigheter med det vardagliga 

aktivitetsutförandet men följde 

verbala instruktioner.  

 

De bodde tillfälligt på ett 

rehabiliteringscenter för personer 

med Alzheimers sjukdom. En 

deltagare använde mediciner mot 

Alzheimers sjukdom. 

 

Studie 4: n=1 

(1 man/0 kvinnor) 

Deltagarens ålder: 82 år. Deltagaren 

hade måttlig form av Alzheimers 

sjukdom och ingick i tidigare 

pilotstudier kring morgonrutiner och 

påklädning. MMT-värdet var 19 

poäng.  

 

Deltagaren valdes då han var 

lättillgänglig i sitt hem och anhöriga 

var positiva till att pilotstudiens 

aktiviteter kunde användas hemma. 
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 Tidigare bodde han på ett 

rehabiliteringscenter för personer 

med Alzheimers sjukdom där 

pilotstudierna gjordes. Ingen 

medicin för sin Alzheimers sjukdom 

användes.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

Sammanställning av granskade artiklar (Inkluderade n=12, exkluderade n=14)                                                                                            Bilaga 2 

Inkluderade studier:     

Författare  Design/Metod Urval  Resultat Studiens slutsatser 

Graff et al. 2006. 

 

 

 

 

 

______________________ 

Titel__________________ 
Community based occupational 

therapy for patients with dementia 

and their care givers: randomised 

controlled trial.  

 

 

 

 

______________________ 

Syfte_________________ 
Att undersöka effektiviteten av 

kommunbaserad arbetsterapi 

gällande daglig funktion hos 

personer med demens och känslan 

av kompetens hos deras vårdgivare.  

RCT-studie. 

 

Indelning i interventions- eller 

kontrollgrupp med skymd (blocked) 

randomisering som var indelade i 

strata utifrån grad av demens. 

Bedömarna men inte patienterna och 

vårdarna var blindade.  

 

Grupperna var likvärdiga vid start. 

 

Intervention innebar arbetsterapi vid 

10 tillfällen under fem veckor. 

Kontrollgruppen fick endast 

arbetsterapi efter studiens slut. 

Studieperioden varade i 12 veckor. I 

en processanalys utvärderades 

arbetsterapins steg.  

 

Kognitiva och beteendemässiga 

interventioner användes för att träna 

personer med mild till måttlig 

demens genom att använda 

strategier och hjälpmedel som 

kompensation för kognitiv 

nedsättning. Även för vårdgivare att 

använda vid vårdandet och vid 

hantering av beteenden. 

 

Vid de första 4 

interventionstillfällena sattes 

diagnos och mål, samt att deltagarna 

valde meningsfulla aktiviteter. 3 

berättande intervjuer användes till 

detta. Observation av 

aktivitetsförmåga och utvärdering 

för möjlighet till miljömodifiering 

n=114 

Bortfall: 21 

 

Deltagarnas ålder: 65 år eller äldre 

(medelålder: 74,7 år) 

 

Deltagarna antogs från en 

geriatrikavdelnings minnesklinik 

och dagklinik.   

 

Inklusionskriterier: 

Diagnostiserad mild till måttlig 

demens, över 65 år, boende i 

kommunen och ha hjälp minst en 

gång i veckan av primär vårdgivare.   

 

Exklusionskriterier:  

Lägre än 12 poäng på Geriatric 

Depression Scale, svår sjukdom, 

svåra beteendesymptom eller 

psykologiska symptom till följd av 

demens. Personer där 

arbetsterapimål inte kunde sättas 

eller som regelbundet inte fick 

medicin för demenssjukdomen samt 

vårdgivare med svår sjukdom.  

 

 

Efter 6 veckor: 

Signifikant bättre daglig funktion 

efter arbetsterapi än utan.  

84 % i interventionsgruppen och 9 

% i kontrollgruppen fick 

förbättringar vid process-

mätningarna, medan siffrorna var 78 

%  resp. 12 % vid mätning med 

utförande-intervjun. 

 

Efter 12 veckor: 

Kvarvarande signifikant bättre 

daglig funktion hos interventions- 

än kontrollgruppen. 

 

Resultatet för interventionsgruppen 

var fortfarande signifikant (75 %) 

jämfört med kontrollgruppen (9 %) 

gällande aktivitetsutförande, och 82 

% resp. 10 % gällande 

processmätningarna.   

 

I sammanslagning av de tre 

mätresultaten sågs en väsentlig 

skillnad hos 47 % i 

interventionsgruppen och hos 2 % i 

kontrollgruppen efter 6 veckor. Vid 

samma mätning efter 12 veckor blev 

resultatet 37 % resp. 2 % 

(Sammanslagning av hur både 

personer med demens och 

vårdgivare påverkats). 

 

En signifikant skillnad sågs bland 

alla resultat.  

 

Studien har bevisat att 10 tillfällen 

av kommunbaserad arbetsterapi 

under 5 veckor förbättrar den 

dagliga funktionen hos personer 

med demens. 

 

Processförmågor förbättrades och 

behovet av hjälp i dagliga aktiviteter 

minskade hos patienterna efter 6 och 

12 veckor. 

 

Då förbättringar i dagliga aktiviteter 

är kopplat till minskat behov av 

hjälp för vårdtagare tros arbetsterapi 

på lång sikt kunna resultera i mindre 

beroende av social- och 

sjukvårdsresurser och vård på 

institutioner. 

______________________ 

Studiens bevisvärde______ 
Högt bevisvärde.  

 

Noggrann beskrivning av urval, 

metod, resultat och diskussion.  

Blindning så långt som möjligt. Hög 

generaliserbarhet.  

 

Etikresonemang finns om samtycke, 

dock inte om godkännande av etisk 

kommitté. Tunn validitet och 

relibailitetsbeskrivning. 
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gjordes. Vårdgivarnas 

handledningsförmåga observerades.  

Vid resterande interventionstillfällen 

tränades utlärda strategier. Totalt 18 

timmar/patient användes. De 

demenssjukas dagliga funktion och 

vårdarnas känsla av kompetens 

bedömdes vid start, efter 6 veckor 

och efter 12 veckor. Information om 

allas depressiva sinnesstämning, 

patienternas kognition och beteende, 

och sambandet mellan patienter och 

vårdare samlades in. Analys av data 

gjordes för att se skillnad mellan 

intervention- och kontrollgrupp 

samt skillnad över tid. 

 

Resultatet kring dagliga funktionen 

mättes med the Assessment of 

Motor and Process Skills (AMPS) 

och the Interview of Deterioration in 

Daily activities in Dementia 

(IDDD). Vårdarbördan mättes med 

the Sense of Competence 

Questionnaire (SCQ). 
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Sammanställning av granskade artiklar (Inkluderade n=12, exkluderade n=14)                                                                                             Bilaga 2 

Inkluderade studier:     

Författare  Design/Metod Urval  Resultat Studiens slutsatser 

Dooley & Hinojosa 2004. 

 

 

 

 

 

______________________ 

Titel__________________ 
Improving quality of life for persons 

with Alzheimers disease and their 

family caregivers: Brief 

occupational therapy intervention. 

 

 

 

______________________ 

Syfte_________________ 
Att studera till vilken grad 

arbetsterapeutiska 

rekommendationer kan öka 

livskvaliteten för personer med 

Alzheimers sjukdom boende i 

kommun och minska bördan för 

familjer som vårdar dem. 

RCT-studie. 

 

En förbedömning gjordes med the 

Assessment of Instrumental 

Function (AIF) för att 

individualisera insatsen. 

Vårdgivarnas vårdbörda mättes med 

frågeformuläret Zarit Burden 

Interview.   

The Affect and activity Limitation-

Alzheimer’s Disease Assessment 

(AAL-AD) mätte personerna med 

Alzheimers sjukdom livskvalitet och 

engagemang i aktiviteter genom 

skattning av vårdgivarna.  

Självvårdsstatus i form av grad av 

självständighet i självvård som en 

del av livskvalitet mättes med the 

Physical Self-Maintenance Scale 

(PSMS).  

Alla test validitets- och 

reliabilitetstestades.   

 

Vid studiens start gjordes mätningar 

med alla instrument vid ett 

hembesök. Deltagarparen 

randomiserades in i interventions- 

eller kontrollgrupp för att undvika 

bias. Kontrollgruppen fick inte 

arbetsterapeutiska 

rekommendationer medan 

interventionsgruppen fick det vid ett 

andra hembesök.  

 

Interventionerna bestod av: 1) 

anpassning av miljön, 2) 

förhållningssätt för vårdarna och 3) 

Personerna med demens: 

n=40 

(16 män/24 kvinnor). 

Medelålder: 77,08 år 

De hade mild till måttlig Alzheimers 

sjukdom med kognitiv nivå enligt 

MMSE: 11-29 p. 

 67,5 % var gifta, 22,5 % var 

änkeblivna, hade high school-

utbildning (medianvärde), 60,5 % 

tog medicin mot kognitiva 

nedsättningar och hade tre 

komorbida tillstånd (medianvärde), 

mellan 1 och 8 stycken.  

 

Vårdgivarna: 

n=40 

(20 % män/80 % kvinnor) 

70 % levde med personen med 

Alzheimers sjukdom, 50 % var 

make/maka, 42,5 % var ett vuxet 

barn och resten var syskon, 

svärdotter eller partner.  

 

Alla deltagare var vita, men 

personer med oavsett etnisk 

bakgrund inkluderades. 

 

Personerna med demens hade möjlig 

till sannolik Alzheimers sjukdom. 

De antogs till studien från en 

Universitetsansluten minnesklinik 

inom öppenvården. 

De bodde hemma och vårdgivarna 

bodde eller spenderade flera timmar 

i veckan där. 

De fick inte arbetsterapi annars och 

En signifikant övergripande effekt 

sågs gällande aktivitetsfrekvens och 

självvårdstatus. 

 

Förbättringar i självvård var en 

specifik komponent av livskvalitet 

som utgjorde den övergripande 

förbättringen. 

 

Resultatet av de 

förändringsmätningar som gjordes 

efter arbetsterapiinterventionen blev 

som förväntade, personerna med 

Alzheimers sjukdom i 

interventionsgruppen fick högre 

nivåer av självständighet i självvård 

och efter insatsen.   

 

 

Resultatet visar på arbetsterapins 

unika värde att minska svårigheterna 

för personer med fortskridande 

sjukdomar som Alzheimers 

sjukdom. 

 

Individualiserad 

arbetsterapiintervention baserad på 

en modell kring person och miljö, 

som AIF har visat sig vara effektiv.  

 

_____________________ 

Studiens bevisvärde______ 
Högt bevisvärde. 

 

Tydlig metod, resultat, diskussion 

och beskrivning av validitet och 

reliabilitetstestning av alla 

instrument. Etiskt resonemang finns.  

 

Inklusionskriterier saknas. 
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samhällsbaserat stöd.  

Anpassning av miljön: 

Visuell hjälp som uppmärkning, 

tydliggöra viktig information, 

hjälpmedel som påminnelselåda för 

medicin och larmfunktion vid 

vandringsbeteenden. 

Förhållningssätt för vårdarna 

gentemot vårdtagaren:  

sätt att involvera i hushållssysslor, 

aktivera vid passivitet, stegindelning 

av aktiviteter, optimera användandet 

av kvarvarande funktioner, förbättra 

interaktionen och påminna personen 

med demens om den visuella 

hjälpen. 

Samhällsbaserat stöd: 

information om stödgrupper, 

matleverans, hemtjänst, 

körkortsbedömningar, 

seniorboenden, dagverksamheter 

och finansiella hjälpprogram.  

 

Uppföljning efter en månad gjordes 

med Burden Interview, AAL-AD 

och PSMS, (medelvärdet av 

uppföljningen var 2,33 månader, 

utspritt mellan 1-6 månader pga. 

förseningar).  

Vårdgivarna i interventionsgruppen 

skattade användningsfrekvens, 

tillämpning och uppstådda 

förändringar kring 

rekommendationerna.  

 

Vårdgivarna i kontrollgruppen fick 

skriftliga rekommendationer efter 

uppföljningstillfället med Burden 

Interview, AAL-AD och PSMS. 

 

SPSS användes vid analysen.  

hade inte bedömts med the 

Assessment of Instrumental 

Function (AIF) senaste året på 

kliniken. 

 

Exklusionskriterier: 

Svår depression. 
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Sammanställning av granskade artiklar (Inkluderade n=12, exkluderade n=14)                                                                                            Bilaga 2 

Inkluderade studier:     

Författare  Design/Metod Urval  Resultat Studiens slutsatser 

Gitlin et al. 2001. 

 

 

 

 

 

______________________ 

Titel__________________ 
A randomized, controlled trial of a 

home environmental intervention: 

Effect on efficacy and upset in 

caregivers and on daily function of 

persons with dementia.  

 

 

 

______________________ 

Syfte_________________ 
Att undersöka korttidseffekterna av 

en hemmiljöbaserad interventions 

påverkan på vårdgivares 

själveffektivitet och svårigheter i 

vårdandet (upset) samt dagliga 

funktionen hos personer med 

demens. 

RCT-studie. 

 

171 familjer delades slumpmässigt 

in i interventions- eller 

kontrollgrupp med vanlig vård. 

Randomiseringen stratifierades med 

hjälp av kön och etnisitet för att få 

samstämmighet mellan grupperna. 

 

5 hembesök x 90-minuter gjordes. 

Intervju med deltagarna gjordes vid 

start och efter 3 månader 

Interventionen bestående av 

miljömodifiering, strategier, 

utbildning kring demens, miljöns 

betydelse, användbarhet samt 

involvering av närstående utfördes 

av arbetsterapeut. 

Exempel på förenkling av miljön 

var förflyttning av objekt, även 

indelning i aktivitetssteg och 

ingångsättning av personerna med 

demens i aktivitet tränades. 

 

Problematiska områden tränades 

med rollspel. Observation, intervju, 

diskussion och coaching användes. 

 

9 resultatvariabler undersöktes. 6 

stycken kring vårdarnas välmående: 

Beteende-själveffektivitet, ADL- 

samt IADL-själveffektivitet, 

beteende-svårigheter i vårdandet 

(upset), ADL- samt IADL-

svårigheter i vårdandet (upset).  

3 stycken kring demenssjukas 

aktivitetsutförande: 

n=171 

Bortfall: 31 

 

Deltagarnas ålder: 23-92 år 

(medelålder: 61 år) 

 

Inklusionskriterier: 

Vårdgivare boende med person med 

Alzheimers sjukdom eller liknande 

diagnos som ser sig som primär 

vårdgivare. Ska rapportera den 

demenssjukes beroendeställning i 

minst 2 ADL-aktiviteter samt minst 

en svårighet i ADL- samt IADL-

vårdandet eller kring 

demensrelaterat beteende.  

 

Exlusionskriterier: Vårdgivare till 

personer utan reaktionsförmåga på 

fysiska miljön, beröring, 

sängliggande eller personer utan 

nytta av miljöanpassning p.g.a. svår 

diagnosgrad.   

 

Vårdgivarna antogs från medicinska 

center och lokala sociala 

verksamheter i Philadelphiaområdet 

mellan 1993 1996 genom 

utannonsering i media. De flesta var 

kvinnor, gifta och 74 % var vita.  

 

 

Personerna med demens i 

interventionsgruppen var mindre 

beroende i IADL än de i 

kontrollgruppen som fick vanlig 

vård. Mindre försämring sågs från 

start till uppföljning gällande 

beteende och ADL-beroende, dock 

inte signifikant (påverkan är 

bedömd av vårdgivarna). 

   

 

 

Ett miljömässigt synsätt har positiv 

påverkan på personer med demens. 

Det kan sakta ner förloppet av 

behovet av hjälp i IADL hos de 

demenssjuka 

 

______________________ 

Studiens bevisvärde______ 
Lågt till medelmåttligt bevisvärde  

 

Tydlig metod- och 

urvalsbeskrivning samt omfattande 

diskussion. Bra etiskt resonemang.  

 

Allt resultat gällande interaktion 

mellan egenskaper och 

behandlingen redovisades inte, utan 

endast signifikanta resultat. 

Vårdarna rapporterade om 

personerna med demens påverkan.  
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Beteendeproblemens frekvens, 

beroendenivå i ADL och i IADL. 

 

Analys kring gruppskillnader 

gjordes med chi-square t-test. 

 

Mätningarna från starten och 

tremånadersuppföljningen 

analyserades med 

samvariationanalysen ANCOVA. 

Skillnader mellan kön, relation och 

ras mättes med separat 

regressionsanalys.  

 

  

 

 

 

 

 

 



 41 

Sammanställning av granskade artiklar (Inkluderade n=12, exkluderade n=14)                                                                                             Bilaga 2 

Inkluderade studier:     

Författare  Design/Metod Urval  Resultat Studiens slutsatser 

Gitlin et al. 2009. 

 

 

 

 

 

______________________ 

Titel__________________ 
The tailored activity program to 

reduce behavioral symptoms in 

individuals with dementia: 

feasibility, acceptability, and 

replication potential. 

 

 

______________________ 

Syfte_________________ 
Att beskriva the Tailored Activity 

Program (TAP), dess bedömningar, 

acceptabilitet och gensvar för 

personer med demens och deras 

vårdgivare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RCT-studie 

 

60 familjer hamnade slumpmässigt i 

interventions- eller kontrollgrupp i 

form av ett väntelistsystem.  

Kontrollgruppen fick TAP vid 

senare tillfälle.  

 

TAP-programmet:  

Innehöll 8 tillfällen (6 hembesök, 2 

telefonsamtal) under en 4 

månadersperiod. 

 

Standardiserade neuropsykologiska 

test och arbetsterapibaserade 

observationsinstrument mätte 

kognitiv funktion och funktionella 

konsekvenser.  

 

Med semistrukturerad klinisk 

intervju fångades vårdgivarnas 

vardagsbeskrivning och utmaningar 

i vårdandet. Med enkäter beskrev 

vårdgivarna viktiga aktiviteter hos 

personerna med demens.  

 

3 av 170 enligt arbetsterapeut 

meningsfulla och lämpiga aktiviteter 

valdes till rollspel och vardaglig 

rutinträning.  

 

Utbildning kring miljöns betydelse i 

vårdandet, praktiskt utförande av 

aktiviteter och stödtekniker gavs till 

familjerna.  

 

 

n=60 deltagarpar 

60 personer med demens/ 60 

vårdgivare 

(personer med demens: flest män/ 

vårdgivare: flest kvinnor) 

 

Personer med demens: 79 år 

(medelålder)  

Vårdgivare: 65 år (medelålder) 

 

Majoriteten av samtliga deltagare 

personerna var vita. Vårdgivarna 

hade i genomsnitt en high school-

examen och majoriteten var gifta 

med personerna med demens.  

Personerna med demens hade en 

funktionsnivå som innebar att de 

kunde engagera sig i självvård som 

personlig hygien men var i behov av 

visst stöd.  

Gällande fördelar som TAP gav så 

hade 100 % av personerna med 

demens ganska stort eller stort 

engagemang i aktivitet. Bara 2 % 

vägrade utföra arbetsterapeutens 

aktivitetsförslag och 4 % ville 

avbryta dem.  

 

En stor majoritet av personerna med 

demens accepterade TAP-tillfällena. 

91 % visade intresse, 3,5 % var 

ointresserade och 5,3 % vägrade att 

delta under TAP tillfällena. De som 

fick TAP var signifikant mer 

engagerande än vad kontrollgruppen 

var.  

 

81.5% av de 170 aktiviteterna 

användes av vårdgivare och 

personerna med demens 

tillsammans. De demenssjuka 

engagerade sig självständigt i 54.6% 

av de erbjudna aktiviteterna. 

 

Med individuella skräddarsydda 

aktiviteter motiverar och möjliggör 

TAP till aktivitetsengagemang.  
 

TAP är ett användbart program 

vilket visat sig i bedömningarna och 

behandlingstillfällena med 

vårdgivare och personer med 

demens.  Det gav även fördelar och 

var högt acceptabelt bland 

deltagarna. 

 

TAP innebär inte nyinlärning som 

vissa andra aktivitetsprogram utan 

ger stegvis inlärning. 

 

______________________ 

Studiens bevisvärde______ 
Medelmåttligt bevisvärde.  

 

Välbeskriven metod, resultat, 

diskussion samt valida 

mätinstrument.  

 

Tunn urvalsbeskrivning, saknar 

inklusions- och exklusionskriterier 

samt resonemang kring etik och 

reliabilitet.  
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Arbetsterapeut bedömde 

genomförbarhet av TAP, vårdarnas 

acceptabilitet och vårdgivarnas samt 

vårdtagarnas påverkan. Det 

sistnämnda bedömdes även av 

vårdgivarna.  
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Sammanställning av granskade artiklar (Inkluderade n=12, exkluderade n=14)                                                                                            Bilaga 2 

Inkluderade studier:     

Författare  Design/Metod Urval  Resultat Studiens slutsatser 

Chung 2009. 

 

 

 

 

 

______________________ 

Titel__________________ 
An intergenerational reminiscence 

programme for older adults with 

early dementia and youth 

volunteers: values and challenges. 

 

 

 

 

______________________ 

Syfte_________________ 
Att studera betydelsen av ett 

reminiscenceprogram för personer 

med tidig demens och unga 

volontärer.  

 

CCT-studie. 

 

Pre and post one group design. 

 

Funktion, kognition, humör och 

livskvallitet bedömdes hos de äldre 

och information om socio-

demografi samlades in. 

 

Utbildning kring ämnet gavs till 

volontärerna innan programmet. 

Intervention: Indelning i grupper 

bestående av en äldre och 2-3 unga 

personer gjordes. 

  

Interventionstillfällena lett av 

arbetsterapeut pågick 1 gång/vecka 

x 1,5 timme i tolv veckor. 

Reminiscenceprogrammet innebar 

att volontärerna uppmuntrade de 

äldre till diskussion kring tidigare 

händelser och att skapa en 

livshändelsebok. Programmets tre 

reminiscencefunktioner var: att 

uppmuntra interaktion, att lära ut 

och informera och att förstärka 

självbilden.  

15 reminiscenceämnen kring 

positiva livsupplevelser användes av 

volontärerna som förberedelse samt 

gammaldags aktiviteter.  

 De unga delade även sina 

upplevelser. Interventionen utfördes 

på kommunala dagvårdscenter eller 

i de äldres hem.  

 

De äldre utvärderades med Chinese 

n= 49 personer med tidig demens 

och 117 unga volontärer. 

Bortfall: 2 personer med demens 

och 5 unga volontärer. 

Bekvämlighetsurval användes. 

 

Personerna med demens: 

Ålder: 65 år eller äldre (medelålder 

79 år)  

80 % var kvinnor, 49 % änkeblivna 

och 78 % levde med make/maka 

eller vuxet barn. Hälften hade ingen 

utbildning. Medelvärdet av 

kognitiva funktionen: 18,2 

(CMMSE). 

Relativt självständiga i ADL 

(medelvärdet av MBI och IADL-CV 

var 95,1 resp. 4,5). CGDS och QoL-

AD-resultaten visade 3,6 resp. 27,4.  

De antogs från 8 dagars-

vårdcentran.  

 

Inklusionskriterier: 

60 år eller äldre, ha demens, inte ha 

annan stor sjukdom och ha minst ett 

poäng på Clinical Dementia Rating 

Scale (CDR) 

 

De unga volontärerna: 

15 år eller äldre (91 % var 16-25 år). 

76 % var kvinnor. De studerade vid 

högre utbildning.  

Medelvärdet av DQ var 11,8 medan 

SES var 29,4. 

 

 

Inklusionskriterier: 

De äldre upplevde att de fungerade 

bättre psykologiskt efter 

programmet. 

 

Signifikanta pre- och 

postprogramskillnader för QoL-AD 

(livskvalitet) och CGDS 

(depression) sågs hos de äldre, men 

inte gällande CMMSE (kognition). 

 

 

Personerna med demens gynnandes 

av programmet.  

Reminiscenceprogrammet blev en 

social aktivitet där deltagarna knöt 

an till varandra. 

 

Insatsen kan vara ett stöd för 

personerna med demens som ofta 

drar sig tillbaka för sig själva.  

Diagnosen leder till att flera 

kognitiva förmågor försvinner. 

Programmet blev en terapeutisk 

aktivitet, som tillvaratar personernas 

kognitiva styrkor. Att minnas 

upplevelser från förr är dock 

förmågor som ofta kvarstår vilket 

innebär att programmet kan vara ett 

stöd för dem att kommunicera med 

andra.  

______________________ 

Studiens bevisvärde______ 
Medelmåttigt bevisvärde. 

 

Väl beskrivet urval, design och 

metod, samt etiskt resonemang 

finns. 

 

Tunt beskrivet resultat, resonemang 

kring validitet och reliabilitet samt 

begränsad generalisering i och med 

bekvämlighetsurval.   
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version of Mini-Mental State 

Examination (CMMSE), Quality of 

Life-Alzheimer’s Disease (QoL-

AD), och the Chinese version of 

Geriatric Depression Scale (CGDS) 

före resp. två veckor efter 

reminiscenceprogrammets slut.  

 

Före och efter programmets slut 

användes för de unga the Dementia 

Quiz (DQ) och the Chinese version 

of Self-Esteem Scale (SES) för att 

undersöka kunskapen kring demens 

och självbilden. De fick även ge 

feedback kring programmet.  

 

 

 

    

15 år eller äldre och ville delta i 

tremånaders långt 

samhällsserviceprogram.   

De antogs via 

ungdomsorganisationer på Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


