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  Sammanfattning: Sveriges befolkning blir allt äldre och därmed ökar även gruppen av 

människor som drabbas av åldersrelaterade sjukdomar, bland annat demens. Demens är en 

progredierande sjukdom som påverkar personens aktivitetsförmåga negativt. I tidigare 

undersökningar framkommer ett behov av att öka kunskapen om kognitiva hjälpmedel inom 

demensvården. Tekniska framsteg har öppnat nya möjligheter för personer med kognitiva 

funktionsnedsättningar. Syftet med studien var att undersöka vad arbetsterapeuter har för 

erfarenheter och kunskaper då det gäller att förskriva kognitiva hjälpmedel till personer med 

demens. Empirisk undersökning med en kvalitativ design användes som metod. 

Semistrukturerade telefonintervjuer användes som datainsamlingsmetod och en kvalitativ 

innehålls analys användes som verktyg för att analysera data.  I resultatet framkommer det att 

tidiga interventioner, att personen är delaktig och att arbetet utförs i team är grundläggande 

förutsättningar för hur väl ett kognitivt hjälpmedel eller stöd fungerar för personen med 

demens. För att hitta rätt hjälpmedel eller stöd är det viktigt med observation i aktivitet. I 

intervjuerna framkom att detta arbete ofta bygger på arbetsterapeuternas egna erfarenheter. 

Anpassningar av miljön och ett bra bemötande kan fungera som ett stöd för personer med 

nedsatt kognitiv förmåga. På detta sätt öppnas möjligheter för personen att kunna leva ett 

självständigt liv samt att vardagliga aktiviteter underlättas.  
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Förord 

Vi vill tacka er arbetsterapeuter som deltagit i denna studie. Tack vare er har det varit möjligt 

för oss att genomföra den. Ni har även gett oss en djupare förståelse kring arbetet med 

kognitiva hjälpmedel för personer med demens och inspirerat oss som blivande 

arbetsterapeuter. 

Vi vill även tacka vår handledare Ingvor Pettersson för det goda stödet under studiens gång. 
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Inledning 

 

I den svenska befolkningen har 17 %, alltså 1,6 miljoner människor, en ålder på 65 år eller 

äldre (1). Andelen äldre har ökat och populationen tenderar att fortsätta växa i takt med att 

befolkningen lever längre och att stora årskullar nu når pensionsåldern. År 2030 beräknas var 

femte svensk medborgare vara ålderspensionär. Medellivslängden år 2007 var för kvinnor 83 

år och 79 år för män, den beräknas fortsätta öka och år 2050 beräknas den vara 86 år för 

kvinnor och 84 år för män. Allt fler äldre bor kvar i sitt eget boende högt upp i åldrarna och de 

senaste åren har även platserna för särskilt boende minskat (2). Detta beror delvis på 

besparingar men även för att synen på äldrevården har förändrats, idag erhålls mer och mer av 

vården i hemmet. Inom dagens äldrepolitik är kvarboende en viktig princip. Med hjälp av 

bostadsanpassning, hemtjänst och hemsjukvård är tanken att man ska kunna bo kvar i sitt eget 

hem så länge som man önskar. 

Bakgrund 

Förekomsten av demens hos äldre 

I World Alzheimer Report 2010 (3) som publiceras av organisationen Alzheimers Disease 

International framkommer det att demens är ett globalt problem som förutom mänskligt 

lidande medför stora kostnader. Kostnaderna för samhällets vård och omsorg för personer 

med demenssjukdom (för hela världen) är ca 604 miljarder dollar per år, en siffra som 

beräknas öka från år till år. Mer än 35 miljarder människor i världen beräknas vara drabbade 

av demens och gruppen tenderar att växa då världens befolkning blir allt äldre. 

142000 personer i Sverige beräknas lida av någon demenssjukdom (1). Risken att drabbas av 

demens fördubblas för varje femårsperiod efter 65 års ålder. I åldrarna 60-64 är 1,5 % 

drabbade medan närmare hälften av personerna i åldrarna 95 år och äldre drabbats. Troligen 

kommer gruppen personer med demens att öka eftersom antalet äldre blir allt fler. Den 

rådande kvarboendeprincipen gäller även för personer med demenssjukdomar. Drygt hälften 

av alla personer med en demenssjukdom, ca 78000 personer bor kvar i sitt ordinära boende, 

dvs. i villa eller lägenhet (3). Enligt Hagen (4) vill även många personer med demenssjukdom 

bo kvar hemma och klara sig självständigt så länge som möjligt. Att hantera vardagen som 

exempelvis hushållssysslorna är en nödvändighet, trots de ökade svårigheter som orsakas av 

demenssjukdomen (5). Hemmiljön är avgörande för hur lång tid en person med 

demenssjukdom kan fortsätta bo kvar i eget boende. Hemmiljön kan göras mer tillgänglig för 

personen genom att installera hjälpmedel och göra miljömässiga anpassningar. Anpassningar i 

hemmet och användning av hjälpmedel har undersökts i den äldre befolkningen i många 

studier och har konstaterats vara värdefullt. Men när det gäller användning av kognitiva 

hjälpmedel för personer med demens är kunskapen begränsad (5). 

 

Demens och kognition 

Syndromet demens beror på en sjukdom som fortskrider och som drabbar det centrala 

nervsystemet. Vilket leder till att olika funktioner i hjärnan skadas, då olika hjärnceller och 

neuron degenererar (6). Det finns olika typer av demenssjukdomar. Den vanligaste är 

Alzheimers sjukdom där symptomen har ett smygande förlopp och börjar vanligtvis med 
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minnessvårigheter. Den näst vanligaste formen är vaskulär demens som innebär ett stört 

blodflöde i hjärnans blodkärl, detta ger upprepade hjärninfarkter. Åldern är den främsta 

riskfaktorn att drabbas av en demenssjukdom, demenssjukdom kan förekomma före 60 års 

ålder men det är inte lika vanligt (7). Vid demens försämras de intellektuella funktionerna 

gradvis (6). Detta innebär att personen drabbas av minnesstörningar, problem med abstrakt 

tänkande, praktiska vardagsfunktioner, igenkännande, exekutiva funktioner (exempelvis 

förmågan att planera) samt andra kognitiva förmågor.  

Vid demenssjukdomen kan alltså personen drabbas av kognitiva nedsättningar (8). Kognition 

kan beskrivas som den förmåga som vi använder oss av för att tillägna och använda kunskap 

om oss själva och vår omvärld. Dessa kognitiva funktioner är en komplex process där i 

princip hela hjärnan är inblandad och detta är en förutsättning för att vi ska fungera i vårt 

dagliga liv (9). Den kognitiva förmågan gör också att vi bland annat kan kommunicera på 

olika sätt och att vi kan minnas och glömma, att vi kan orientera oss i tillvaron, planera tiden, 

organisera och strukturera samt skapa idéer och ta egna initiativ (10). 

Demens och aktivitetsförmåga 

I denna studie definieras vardagliga aktiviteter som förmågan att kunna utföra aktiviteter som 

en person vill och behöver utföra eller som en person förväntas att utföra av samhället. Vid 

demens påverkas aktivitetsförmågan i ett tidigt skede (6). Ett symtom som uppkommer i 

början av demenssjukdomen är att personen inte kommer ihåg vart han eller hon har lagt sina 

saker i den invanda miljön. Detta leder till ett ständigt letande för den demensdrabbade och ett 

beroende av minnesstöd uppstår i form av exempelvis kom ihåg lappar. För att komma ihåg 

när något sker uppstår även ett behov av almanackor och anteckningsböcker (6). 

Demenssjukdomen påverkar även personen så tillvida att dennes exekutiva förmågor 

försämras. Detta betyder att personen får svårare att planera tiden, lösa problem samt påbörja 

och organisera aktiviteter (11). Detta kan exempelvis leda till att personen får svårt att 

orientera sig i nya miljöer. De mest vardagliga aktiviteterna såsom att sköta personlig hygien, 

hushållsaktiviteter, ekonomi och medicinering blir svårare att klara av på egen hand, därmed 

ökar också behovet att få stöd från omgivningen, exempelvis de närstående samt hemtjänst- 

och boendepersonal (6). Personer med demenssjukdom kan få svårt att hantera telefonen och 

hushållsapparater. I dagens samhälle är tekniska apparater en del av vardagen och vi som 

medborgare förväntas kunna hantera exempelvis kaffekokare, mikrovågsugnar, datorer och 

bankomater (12). Studier visar att personer med demenssjukdom har en mängd olika tekniska 

apparater i sina hem och att användningen av dem minskar allt eftersom sjukdomen 

progredierar (13). Trots den ökade förekomsten av teknik i både hemmet och på offentliga 

platser samt det faktum att förmågan att kunna hantera vardagsteknologi krävs i en rad olika 

aktiviteter finns det fortfarande en begränsad kunskap om förutsättningar för 

teknikanvändning bland äldre. Detta är enligt studier särskilt tydligt när det gäller de personer 

med kognitiva funktionshinder (12). Problem med att använda teknik i vardagen kan leda till 

en minskad delaktighet både i hemmet och ute i samhället (13). 

Arbetsterapi 

Inom arbetsterapi är aktivitet ett centralt begrepp och arbetsterapins teoretiska modeller utgår 

från att människan är en aktiv varelse och att utförandet av de vardagliga aktiviteterna främjar 

individens livskvalitet och hälsa (14). Genom dessa teoretiska modeller ser arbetsterapeuten 

människan ur ett holistiskt perspektiv, vilket betyder att kunskapen ses utifrån både ett 

psykologiskt och medicinskt perspektiv. The Model of Human Occupation (MOHO) syftar till 

att förklara aspekter av hur personer utför sina vardagliga aktiviteter. Modellen bygger på en 

dynamisk systemteori och förklarar hur personen och miljön samspelar och hur detta påverkar 
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hur vardagen fungerar. Personens aktivitetsförmåga föreställs bestå av tre sammanhängande 

komponenter: vilja, vanor och prestationsförmåga. Personens aktivitetsförmåga är ett samspel 

mellan dessa tre komponenter. Vilja är motivationen till aktivitet och handlar om vad en 

person finner viktigt och tillfredsställande att utföra. Vanor är mönster och rutiner som är 

unika för varje person, dessa vanor ger struktur i människans liv (14). Enligt Boman (15) visar 

studier att det är viktigt med vanor och rutiner inom kognitiv rehabilitering eftersom personer 

med minnesstörningar ofta är beroende av vardagliga rutiner och vanor. För att en vana ska 

kunna automatiseras krävs effektiva rutiner. Inom arbetsterapi är det viktigt med inträning av 

en aktivitet. Genom inträningen ökas möjligheterna för att aktiviteten ska kunna bli en rutin. 

Prestationsförmågan beror på de fysiska och mentala funktionerna som krävs för att kunna 

utföra en specifik aktivitet (16). Dessa funktioner beror exempelvis på nedsättningar i 

rörelseorganen eller i den kognitiva förmågan. För kunna utforma lämpliga insatser måste 

arbetsterapeuten förstå dessa bakomliggande funktionerna och mekanismerna som påverkar 

personens aktivitetsförmåga. Arbetsterapeuten måste även förstå hur miljön påverkar vad 

människor gör och hur de gör det (16). Den sociala miljön innebär exempelvis familj, vänner 

och grannar. Vilken kulturell bakgrund personen har påverkar både sociala och fysiska 

aspekter av miljön. De politiska och ekonomiska aspekterna påverkar friheten att exempelvis 

kunna göra olika sorters val. Enligt MOHO kan en förändring i någon komponent förändra 

hela dynamiken i en persons aktivitetsförmåga (16).           

Arbetsterapi främjar deltagande i aktiviteter som optimerar fysisk och mental hälsa (17). 

Målet med arbetsterapi är att främja personens möjlighet att leva ett värdefullt liv i enighet 

med sina egna önskemål och behov i förhållande till omgivningens krav (18). Just 

aktivitetsförmågan är något som påverkas i ett tidigt skede hos personer med demens (6). För 

att främja aktivitetsförmågan hos personer med demens arbetar arbetsterapeuten med både 

personen själv och de som finns i personens närhet (19). Arbetssättet kan handla om att 

genom observation, intervju samt med valida och reliabla eller väl beprövade 

bedömningsinstrument bedöma personens aktivitetsförmåga. Det kan också handla om att ge 

instruktioner olika strategier för att kompensera för begränsningar i aktivitetsförmågan. För 

att kompensera för en nedsatt aktivitetsförmåga kan arbetsterapeuten förskriva olika typer av 

hjälpmedel eller utföra anpassningar av miljön (10).   

 

Förskrivningsprocessen 

För begreppet hjälpmedel för personer med funktionshinder finns inte någon formellt 

fastställd definition i lagen eller annan författning. Det finns däremot bestämmelser som 

reglerar tillvägagångssättet av hjälpmedelsinsatserna (21). I och med handikappreformen som 

trädde i kraft den 1:a januari 1994 blev landstingen och kommunerna skyldiga att erbjuda 

bland annat hjälpmedel för personer med funktionshinder. I propositionen stöd och service till 

vissa funktionshindrade (22) framgår det att landsting och kommuner enligt Hälso- o 

sjukvårdslagen (HSL) har skyldigheter att ordna hjälpmedel som fodras för att den enskilde 

individen ska ha förutsättningar för att (23): tillgodose grundläggande behov (att klä sig, äta, 

sköta sin hygien m.m.), förflytta sig, kommunicera med omvärlden, fungera i hemmet eller 

närmiljön samt orientera sig, sköta vardagslivets rutiner i hemmet, gå i skolan, delta i 

normala fritids- och rekreationsaktiviteter och ha hjälpmedel för vård och behandling. 

Att förskriva hjälpmedel är en del av alla de insatser som hälso- och sjukvården har att 

ansvara för (23). Enligt 2 § HSL ska hälso- och sjukvården bedrivas så att den uppfyller god 

hälsa och god vård på lika villkor för hela befolkningen. Enligt 2 a § HSL ska även vården 

utföras med god kvalitet, vara trygg och säker för patienten, vara lätt tillgänglig, bygga på 
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respekt för patientens självbestämmande och integritet samt dessutom främja goda kontakter 

mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen (23).  

För personer med funktionshinder är väl fungerande hjälpmedel en förutsättning för att kunna 

utföra aktiviteter i det dagliga livet samt för att personen ska känna sig delaktig i samhället 

(21) Hjälpmedlets uppgift är bl.a. att kompensera för nedsatt eller förlorad funktion som 

medför en begränsning att klara av sina vardagsaktiviteter, att förbättra funktioner och 

förmågor samt att förebygga förluster av funktioner och förmågor.  

Personens behov ska styra valet av specifikt hjälpmedel, därför sker urvalet med hjälp av en 

stödprocess – förskrivningsprocessen (21). 

Förskrivningsprocessen innehåller följande steg: bedöma behov av insatser, prova ut, anpassa 

och välja lämplig produkt, specialanpassa vid behov – initiera och utföra anvisning, 

informera, instruera och träna, följa upp och utvärdera funktion och nytta.  

Bedöma behov av insatser 

För att bedöma behovet av de möjliga insatserna måste en samlad information om personens 

totala livssituation inhämtas (24). Behovet bedöms utifrån olika professioners synvinklar och 

innebär att hjälpmedlet sätts i relation till andra möjliga insatser. För att personen ska kunna 

delta aktivt i valet av behandlingsinsatser är det viktigt att denne får tillgång till den 

information som krävs för att kunna göra ett medvetet val. 

Prova ut, anpassa och välja lämplig specifik produkt  

Efter behovsbedömningen är det arbetsterapeutens ansvar att specifika och lämpliga produkter 

väljs ut. Förskrivningen ska ske utifrån personens totala behov och situation (24). I valet av 

lämpliga produkter måste förskrivaren ta ställning till många omgivande faktorer, exempelvis 

vad personen har för inställning till hjälpmedlet, hur hjälpmedlet påverkar personens 

aktivitetsnivå, hur det påverkar den eventuella personalens arbetsmiljö, hur rymlig bostaden är 

samt kostnaden för hjälpmedlet. Alla dessa faktorer måste vägas samman och det påverkar 

sedan valet av produkt. Slutligen är det även viktigt att analysera vad det finns för risker med 

användandet av det aktuella hjälpmedlet och informera personen om detta. Personen kan 

behöva prova hjälpmedlet under en viss tid för att kunna avgöra om det fyller dennes behov.  

Specialanpassa – initiera och utfärda anvisning vid behov 

I fallet där personens behov inte kan tas tillgodo genom andra hjälpmedel uppstår ett behov av 

en specialanpassning (24). Innan specialanpassningen påbörjas bör förskrivaren försäkra sig 

om att det inte finns andra alternativa hjälpmedel som täcker personens behov. 

Informera   

Att informera personen är en central del genom hela förskrivningsprocessen. Förskrivaren ska 

informera om hur produkten ska användas och vilka säkerhetsföreskrifter som gäller (24). I 

vissa fall ska även personens omgivning informeras, exempelvis skola eller gruppboende. 

Informationen ska vara tydlig och lätt att förstå.  

Instruera och träna 

Den som utför en förskrivning av ett hjälpmedel ansvarar för att personen kan använda och 

hantera det (24). Förskrivaren måste därför försäkra sig om att personen förstår hur 
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hjälpmedlet ska användas, att denne har förstått instruktionerna. En individuellt anpassad 

metod måste användas för att lära personen att använda hjälpmedlet. Träningen är avgörande 

för hur hjälpmedlet fyller personens behov som var syftet vid utprovningen.   

Följa upp och utvärdera funktion och nytta 

En uppföljning ska ske när personen har använt sitt hjälpmedel en tid. Funktion och nytta 

samt utvärdering av förskrivet hjälpmedel utifrån de uppsatta målen ska då göras (24.). Vid 

vilken tidpunkt efter förskrivningen en utvärdering ska ske är beroende på vilken typ av 

hjälpmedel som förskrivits och vad personen har för funktionsnedsättning. När en 

förskrivning av ett hjälpmedel har följts upp och nyttan av hjälpmedlet har utvärderats kan 

ärendet avslutas. 

Kognitiva hjälpmedel 

Det finns en rad olika hjälpmedel vars syfte är att ge personer med demenssjukdom stöd för 

minnet, öka eller behålla personens självständighet och aktivitetsförmåga (25). Kognitiva 

hjälpmedel kan definieras som produkter som används för att kompensera för kognitiva 

svårigheter som exempelvis förmågan att orientera sig i tid och rum, förmågan att minnas, 

problemlösningsförmåga, språklig förmåga, eller numerisk förmåga (26). Detta kan 

exempelvis handla om almanackor och klockor som är utformade så att personen kan få en 

uppfattning om begreppet tid. Tidshjälpmedel används av personer som har svårt att veta när 

något ska ske. Andra kognitiva hjälpmedel kan vara olika typer av påminnare eller telefoner 

med stora knappar för att underlätta uppringning samt spisvakter för att undvika bränder (4). 

Ofta utvecklar personer med demens olika typer av strategier för att klara av sin vardag (7), 

(7) menar att studier visar att dessa personer ibland behöver hjälp med att hitta olika strategier 

och lösningar.  

Framsteg har gjorts inom tekniken vilket har öppnat nya möjligheter för personer med 

kognitiva funktionsnedsättningar (7). Studier visar att det behövs ökad kunskap om hur 

förskrivningen av ett kognitivt hjälpmedel ska gå till (15). En anledning till det är enligt 

Boman bristande kunskap om teoretiska modeller för personer med kognitiva 

funktionsnedsättningar, exempelvis en minnesproblematik och att dessa modeller skulle 

kunna vara svåra att följa (15). 

Problemområde 

Demens är en progredierande sjukdom som påverkar personens aktivitetsförmåga negativt (6). 

Framsteg inom tekniken har öppnat nya möjligheter för personer med kognitiva 

funktionsnedsättningar (15). Efter att ha studerat aktuell forskning och litteraturen inom 

området upptäcktes det att det finns begränsad forskning i ämnet. Det framkommer även ett 

behov av att öka kunskapen om möjligheten att använda kognitiva hjälpmedel inom 

demensvården. Mot denna bakgrund väcktes en nyfikenhet på hur arbetsterapeuter arbetar för 

att stödja personer med demenssjukdom i vardagen samt vad de har för erfarenheter och 

kunskaper om förskrivningen av kognitiva hjälpmedel för personer inom denna diagnosgrupp.   

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vad arbetsterapeuter har för erfarenheter och 

kunskaper då det gäller att förskriva kognitiva hjälpmedel till personer med demens.  
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Metod 

För att uppnå studiens syfte har en empirisk undersökning med en kvalitativ design 

genomförts (27). Semistrukturerade intervjuer har används som datainsamlingsmetod (27). 

Urval  

Kriterierna för att delta i studien var att deltagarna skulle vara legitimerade arbetsterapeuter 

och arbeta med personer med demens samt ha erfarenhet av att förskriva kognitiva 

hjälpmedel. Studien utgick från ett län i Sverige. För att få namnförslag på lämpliga deltagare 

till studien kontaktades Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) i en mellanstor svensk 

kommun i detta län via e-post. I mejlet berättade vi om arbetets syfte och kriterierna för 

urvalet. Kontakten resulterade i två namn som MAR ansåg vara lämpliga för studien. Dessa 

två arbetsterapeuter kontaktades via telefon och efter muntlig information om studiens 

innehåll tackade båda ja till att delta i undersökningen.  Arbetsterapeuterna fick sedan 

möjlighet att i sin tur föreslå lämpliga deltagare, så kallat snöbollsurval (27). De föreslog två 

respektive sju arbetsterapeuter var. Fyra av dessa tackade ja till att delta, två tackade nej och 

tre uteslöts eftersom dessa arbetsterapeuter var svåra att nå. Sammanlagt kom alltså 

undersökningsgruppen att bestå av sex arbetsterapeuter.    

 

Beskrivning av deltagarna 

Fem av deltagarna var verksamma inom samma län och en deltagare i ett angränsande län. De 

var alla kvinnor mellan åldrarna 30-60 år och samtliga hade en arbetsterapeutexamen erhållen 

mellan åren 1979-2005. Två av deltagarna arbetade på en minnesmottagning inom landstinget 

och fyra var verksamma inom kommunen. Hur länge arbetsterapeuterna hade erfarenhet av att 

arbeta med personer med demens varierade mellan 4 till 16 år. En av dem hade en 

magisterexamen och vissa av dem hade läst kurser på högskolenivå efter sin examen, någon 

inom demensområdet men även andra sorters kurser som hade med yrket att göra.    

Datainsamling 

Som stöd under intervjun användes en intervjuguide (Bilaga 1). Denna intervjuguide 

utformades för att begränsa informationen, att arbetsterapeuterna svarade utifrån samma 

frågor och för att täcka in studiens syfte samt för att inte någon del skulle glömmas bort under 

intervjun (27 ). Intervjuguiden är uppdelad i tre olika delar och inleds med bakgrundsfrågor 

för att få en bild av deras tidigare erfarenheter och följs därefter av frågor som är utformade 

efter förskrivningsprocessens olika steg (bedömning, anpassning, informera, inträning och 

uppföljning). Den delen i förskrivningsprocessen som behandlade specialanpassning uteslöts 

på grund av att alla förskrivningar av kognitiva hjälpmedel ansågs som en specialanpassning. 

Sedan avslutas intervjuguiden med mer öppna frågor för att vi ville få en fördjupad kunskap 

om arbetsterapeuternas kunskaper och erfarenheter relaterat till ämnet. Frågorna var 

sammanlagt tjugo stycken, varav fem stycken handlade om bakgrundsinformation, åtta 

stycken om förskrivningsprocessen och sju stycken tog upp den sista delen av intervjuguiden.  

 

För att öva upp vår intervjuteknik genomfördes en provintervju. Författarna turades om att 

utföra varsin provintervju med varandra. En arbetsterapeut som inte deltog i studien men som 

arbetade inom kognitionsområdet med en annan diagnosgrupp läste igenom intervjuguiden. 

Arbetsterapeuten konstaterade att frågorna i intervjuguiden var relevanta i relation till studiens 

syfte och att inga ändringar behövde utföras.    

 



12 
 

I samband med att arbetsterapeuterna tackade ja till att delta i studien bokades en tid för 

intervju. Innan intervjun skickades ett informationsbrev via e-post ut för att deltagarna skulle 

få mer information om studien och dess syfte. Intervjuerna genomfördes via (28) som är till 

för internetbaserad kommunikation. Genom detta kommunikationssätt kunde gruppsamtal 

genomföras. Intervjuerna pågick i 17-39 min. Intervjuerna spelades in med hjälp av en MP3-

spelare så att samtalen skulle kunna bearbetas på ett så tillförlitligt sätt som möjligt (27).      

Dataanalys 

Som analysmetod användes kvalitativ innehållsanalys som enligt Lundman & Granheim kan 

användas för att tolka bandade intervjutexter (29). För att få en helhetsbild lästes den 

transkriberade intervjun igenom enskilt. Denna text utgjorde analysenheten. Texten delades in 

efter förskrivningsprocessens olika steg i domänerna: bedömning, utprovning, informera, 

inträning och uppföljning. Dessa indelningar av texten handlar om specifika områden (29) 

vilka frågorna var utformade efter i intervjuguiden. Sedan bestämdes en träff för att jämföra 

och diskutera textens innehåll och domäner med varandra. Vi tänkte ganska lika och efter att 

vi pratat ihop oss så kunde vi enas om ett gemensamt resultat.  Meningsenheter identifierades 

sedan som kondenserades samt benämndes med en kod. Koderna beskriver kortfattat 

meningens innebörd (29). Koderna jämfördes utifrån likheter och skillnader och sorterades 

under olika kategorier, detta resulterade i 3 kategorier och 8 underkategorier (se exemplet av 

analysmetoden i tabell 1). Resultatet redovisades sedan i löpande text där vissa delar i 

intervjun är citerade i kursiv text för att öka trovärdigheten i studien. Citaten har även setts 

över språkligt så att de blivit mer läsvänliga exempelvis så ersätts utfyllnadsord med punkter. 

Citaten valdes utifrån sammanställningen av all data och var de som bäst representerade den 

specifika underkategorin. 

 

Tabell 1. Exempel på analysarbete 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

… Att det inte går 

för lång tid.  

Så att det inte blir 

för sjuka, att de 

kan tillgodogöra 

sig de kognitiva 

hjälpmedlen… 

De behöver få de 

kognitiva 

hjälpmedlen i rätt 

tid… 

Kognitiva 

hjälpmedel i rätt 

tid 

Tidsaspekten Grundläggande vid 

insatser för 

personer med 

demens och 

kognitiva 

svårigheter 

… Hela tiden 

jobbar man ju med 

att i närmiljön 

stödja med enkla 

små detaljer… 

Stödja vårdtagaren 

kognitivt… 

Enkla detaljer som 

stödjer vårdtagaren 

kognitivt 

Kognitiva stöd Anpassning av 

miljön 
Stöd för personer 

med nedsatt 

kognitiv förmåga  

 

Etiska aspekter 

Studiedeltagarna har alla muntligen medgivit samtycke om sitt deltagande i studien (30). Ett 

informationsbrev har även skickats ut till deltagarna via e-post för att informera om studiens 

syfte och innehåll. I informationsbrevet framgick det att deltagandet var frivilligt och att 

deltagaren kunde avbryta sitt deltagande när som helst utan att ge någon förklaring. 

Deltagandet skedde i största möjliga konfidentialitet och personuppgifter skulle endast 
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hanteras av behöriga. Deltagarna fick möjlighet att ställa frågor kring de funderingar de hade 

angående studien innan intervjun påbörjades. De fick också möjlighet att själva bestämma 

vilken tid intervjun skulle genomföras. Tidsåtgången för studiens intervjuundersökning togs 

även upp samt vart deltagarna kunde ta del av den färdiga uppsatsen (31, 32).  

Resultat 

Nedan presenteras först resultatet i en överskådlig tabell (tabell 2) utifrån ett övergripande 

tema, tre kategorier och åtta underkategorier. Dessa utvecklas sedan i löpande text och citat 

från arbetsterapeuterna är utformade i kursiv stil.  

 

Tabell 2. Översikt av tema, kategorier och underkategorier 

Tema Kategori Underkategori 

Arbetsterapeuters 

erfarenheter och 

kunskaper av att 

underlätta vardagen 

för personer med 

demens och nedsatt 

kognitiv förmåga  

Grundläggande faktorer för 

ett lyckat resultat med 

kognitiva hjälpmedel 

Tidsaspekten 

Delaktighet 

Teamarbete 

Att hitta rätt hjälpmedel för 

personer med demens 
Observation i aktivitet 

Erfarenhet 

Stöd för personer med nedsatt 

kognitiv förmåga 
Anpassning av miljön  

Ökad självständighet 

Bemötande 

                                                                                             

Grundläggande faktorer för ett lyckat resultat med kognitiva hjälpmedel 

Tidsaspekten  

Arbetsterapeuterna beskrev i intervjuerna att det är viktigt att personer med demenssjukdom 

får hjälpmedlet i ett tidigt skede. Detta eftersom demens är en progredierande sjukdom och på 

grund av bland annat minnesproblematik och inlärningssvårigheter, som är de vanligaste 

problemen som drabbar personer med demenssjukdom, är det viktigt att personerna får de 

kognitiva hjälpmedlen och även andra sorters hjälpmedel i ett tidigt skede så att personen ska 

ha lättare att lära sig använda det.    

 

”… Har du minnesproblem så måste du… ligga lite steget före. Säg till exempel en rollator. 

Det tar man ju bara till när man verkligen behöver det till andra personer men har du 

minnesproblem så måste man ha den innan man egentligen går dåligt för att du får svårt att 

lära in…”  
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Arbetsterapeuterna berättade också att något som kan påverka att personen inte börjar 

använda sitt hjälpmedel i tid är att de skäms för det. De berättar att det är vanligt 

förekommande att personerna gömmer undan exempelvis dag- och nattkalendern när de 

kommer gäster och sedan glömmer bort att ta fram den igen. Arbetsterapeuterna upplevde att 

detta var ett dilemma. De tyckte även att det var svårt att övertyga en person att hjälpmedlet 

inte är något att skämmas för. Några arbetsterapeuter tyckte därför att de var bra att använda 

sig av vanliga kalendrar som nästan alla i dagens samhälle har och som inte sticker ut på 

samma sätt.      

 

”Sen är just kalendrar och sådant… som det finns många variationer på som också gör så att 

personen inte känner sig handikappad av just i modern tid… så har ju många kalendrar för 

det är så mycket man ska komma ihåg… så det syns inte att man har ett handikapp på det 

viset” 

Delaktighet 

Arbetsterapeuterna beskriver att det är viktigt att personen är delaktig hela tiden trots att de 

har minnesproblem och kognitiva svårigheter. Några arbetsterapeuter upplevde att det var 

många personer som inte vet vad en arbetsterapeut kan erbjuda för hjälp. Ofta träffade de 

personer som hade en bild av arbetsterapeuten som kom med toalettstolsförhöjningar eller 

rullstolar. Någon av arbetsterapeuterna förklarade då att det var viktigt att få träffa personen 

och få berätta vad en arbetsterapeut kan göra mer. Om samtalet blev bra och de har fått en bra 

information då vet de lite mer och då kan det vara lättare att få personerna delaktiga. 

Arbetsterapeuterna upplevde dock att om personen inte hade en insikt om sina problem så var 

det svårt att få dem delaktiga.   

”Så det… är väldigt viktigt att ha personen med... Det är ingen ide och säga det här ska du ha 

för  det är bra. För då kommer de faktiskt aldrig att använda det utan det är väldigt viktigt att 

man är delaktig”.      

När det gäller delaktighet uppgav arbetsterapeuterna att de behövde lägga mer tid på 

förskrivningsprocessens olika steg i arbetet med personer med demens. Detta för att dessa 

personer ofta har minnes- och inlärningssvårigheter. Att kunna ta sig den tid som personerna 

med demenssjukdomen krävde upplevde arbetsterapeuterna som arbetade inom kommunen 

som svårt på grund av att de även arbetade med personer med andra diagnoser och där 

insatserna många gånger var snabba och akuta.    

Arbetsterapeuterna förklarade att personen ska vara delaktig för att den ska känna att det 

hjälpmedel som blir utskrivet kommer att vara till hjälp och underlätta i vardagen. För att 

sedan få reda på om hjälpmedlet har varit till hjälp får man diskutera det med personen men 

det är inte säkert att de kan svara på det på grund av att de har minnesproblem. Då får man 

göra en bedömning tillsammans med personen och se om hjälpmedlet har varit till någon 

hjälp eller om de mår bättre.  

 

”Ofta så har man ju lite förslag och man försöker diskutera vilken… tror du skulle kännas 

bäst… att den känner sig delaktig i situationen… så att den känner att den är med i 

diskussionen…” 

Arbetsterapeuterna berättade att det är väldigt sällan som patienten själv söker upp dem. Det 

är oftast de anhöriga eller andra runt omkring dem som exempelvis vårdpersonal som 

kontaktar dem eftersom det är de som är runt omkring patienten ofta får problem och känner 
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oro. Arbetsterapeuterna berättade att det därför är viktigt att även de som befinner sig i 

personens omgivning känner att de är delaktiga. Ofta är det exempelvis med vid ett första 

möte och vid uppföljningarna. Så att de får veta vad som händer. De kan exempelvis svara på 

om det skett förbättringar, försämringar eller andra förändringar. 

 

Något som arbetsterapeuterna upplevde som ett problem var att personerna med demens inte 

alltid insåg att de behövde ett hjälpmedel. Detta påverkade möjligheterna för personen att vara 

delaktig och få hjälpmedlet i rätt tid. De uppgav också att det var svårast att arbeta med de 

personer som hade en bristande insikt om sina problem. Att personen var motiverad till att 

använda hjälpmedlet och att denne hade en god insikt om sina problem ansågs vara en viktig 

del för att personen skulle kunna använda hjälpmedlet i ett tidigt skede i sjukdomen och för 

att det skulle vara en hjälp för personen i vardagen. Arbetsterapeuterna tyckte inte heller att 

det kändes rätt att förespegla personen en massa problem som denne inte ansåg sig ha. I dessa 

situationer ansåg arbetsterapeuterna att det var en fördel om någon anhörig kunde delta i 

mötet. Då hade denna i alla fall fått informationen och arbetsterapeuterna fick då hoppas att 

dessa hade en sådan bra relation att den anhöriga kunde övertyga personen med 

demenssjukdomen att prova hjälpmedlet. Att personen kände sig delaktig motiverad till att 

använda hjälpmedlet ansågs viktigt för att det skulle vara till hjälp i dennes vardag.   

 

”… För även om du vet att nu skulle det hjälpmedlet vara jättebra… men om det inte finns 

någon motivation och… att man inte känner själv att det här skulle jag vilja... då går det ju 

inte…” 

Teamarbete 

Arbetsterapeuterna betonade vikten av att alla som är samlade runt personen, exempelvis 

personal och anhöriga strävar mot samma mål och att de stöttar personen i att använda det 

kognitiva hjälpmedlet. Att exempelvis vårdpersonalen ser vinsten av det kognitiva 

hjälpmedlet och att de känner att deras arbete medverkar till att det blir bra för personen. 

Några arbetsterapeuter berättade också att de arbetade i team med sjukgymnast. 

”Vi jobbar i team med sjukgymnast faktiskt just när det gäller demensvården… där jag är…”. 

Arbetsterapeuterna tyckte att det kunde vara svårt att exempelvis få fram information om 

personens svårigheter i vardagen. På grund av att personen inte kunde kommunicera alla 

gånger. Arbetsterapeuterna berättade att det då var viktigt att samla alla som träffar personen 

dagligen, exempelvis vårdpersonal eller anhöriga och genom dem undersöka vad som skulle 

kunna vara problemet och vilka lösningar som kan vara till hjälp.     

Att hitta rätt hjälpmedel för personer med demens 

Observation i aktivitet 

Alla de sex arbetsterapeuterna beskrev att personer med demens kan få problem med att 

utföra aktiviteter i sina dagliga liv. Eftersom personen med demenssjukdomen kan få problem 

i olika vardagsaktiviteter uppger arbetsterapeuterna att det är viktigt att observera hur 

personen gör i den aktivitet som inte fungerar.  

 

”Det viktiga är att man är i den miljön där det inte fungerar. Det är ju stor skillnad om man 

är i en annan miljö. Det är det jag tycker är viktigt, att man inte... är någon annan stans. En 

del kan ju göra specialkök någonstans eller på sjukhuset då blir det väldigt annorlunda” 
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Problemen kan vara många men i stora drag kan det exempelvis vara att personens minne 

påverkas vilket leder till att personen glömmer saker och att han eller hon går ut och inte hittar 

hem eller glömmer nycklar. Personen kan även få problem med tidsuppfattningen, vilket kan 

leda till att personen tappar sin dygnsrytm, denne får därför svårt att veta om det är natt eller 

dag och ringer kanske till personer vid olämpliga tider. 

 

 ”Man vet inte vilken dag det är och det räcker inte att ha en almanacka då för att du vet ju 

inte hur du ska titta i almanackan. Man börjar med att kryssa i, men så kommer man ju inte 

ihåg om man har kryssat eller inte och så tittar man på dagstidningen och så kommer man 

inte ihåg om det var idag eller igår man fick den och har jag lagt undan någon tidning och så, 

så att det där är ett stort problem” 

 

Eftersom personen kan ha svårt för nyinlärning kan även han eller hon få svårt med olika 

sorters sifferkoder. I dagens samhälle finns det många olika sifferkoder som man måste 

komma ihåg exempelvis till sitt bankfack eller till bankgirot. 

 

”Någonting som man kan få som konsekvenser som inte är så kul det är ju koder och det 

här... Det är ju fullt med koder till sitt bankfack eller... till bankgiro och... du står där vid 

automaten och eller kanske med betalkort och så och det är också många som har problem 

med och att det är jobbigt” 

 

Andra förmågor som kan påverka personer med demenssjukdom negativt i dess vardag är att 

göra två aktiviteter samtidigt. Exempelvis att personen lagar mat samtidigt som det ringer i 

telefonen, han eller hon går där ifrån och glömmer bort att maten är på plattorna och bränner 

vid. Eftersom personen kan få dessa problem i vardagen förklarade arbetsterapeuterna att det 

var viktigt att inte bara få beskrivet för sig vilka problem personen har utan att vara med i 

aktiviteten själv så att man själv ser hur det fungerar. Det är också viktigt att observationen 

sker i den verkliga miljö där personen utför aktiviteten. En person med minnesproblematik 

kan ha lättare att beskriva hur de själva upplever aktiviteten när de är mitt uppe i den aktuella 

situationen. 

  

Erfarenhet 

Flera av arbetsterapeuterna berättade att de tyckte att det var både viktigt och roligt att ta till 

sig ny kunskap och samla på sig nya erfarenheter och gjorde även detta regelbundet. Flera 

tyckte även att de hade den kunskapen som behövdes. För att få råd om förskrivningen vände 

de sig ofta till en kollega som ansågs ha mer erfarenhet. Någon av arbetsterapeuterna hade 

inte förskrivit kognitiva hjälpmedel så länge och uppgav att hon behövde mer erfarenhet för 

att känna sig säkrare i sitt arbete. Några arbetsterapeuter tyckte dock att det var svårt att få 

tiden att räcka till för att utveckla sin kompetens på arbetstid.  

 

Arbetsterapeuterna använde sig av olika bedömningsinstrument för att bedöma behov av 

insatser. Dessa bedömningsinstrument var Djupa bakre främre (DBF), Min mening, 

Kognistat, Assessment of Motor and Processor Skills (AMPS), MOHO och ADL-taxonomin. 

De tyckte att ADL-taxonomin fungerade bra eftersom den utgår från hela människans 

livssituation. Bedömningen av behov byggde också på arbetsterapeuternas tidigare 

erfarenheter.    

 



17 
 

”… Det är det här väldigt ändå allmänmänskliga inkännandet… jag vet inte om jag kan kalla 

det för metod men det bygger väl också på erfarenhet och att vi verkligen tar in och ser… 

hela människans situation och där är ADL-taxonomin bra täckande…” 

 

Några arbetsterapeuter berättade också att de hade en massa kunskap och erfarenheter av 

personer med demens, men mindre erfarenhet av hur personen med demens fungerade 

tillsammans med det kognitiva hjälpmedlet. 

 

”… Jag har ju en massa kunskap och erfarenhet av personer med demenssjukdom och hur 

man kan reagera men själva hjälpmedlen i kombination… det behöver jag mycket mer bygga 

mer erfarenhet... och jobba med det…”  

 

De förklarade också att det är viktigt att också själv ha provat att använda det kognitiva 

hjälpmedlet, att man själv känner att man kan hantera det innan det delas ut till personen. Det 

är viktigt att man själv tar sig den tiden att sätta sig in i det kognitiva hjälpmedlet.  

 

De yngre arbetsterapeuterna hade mer erfarenhet av att förskriva kognitiva hjälpmedel än sina 

äldre kollegor. De äldre hade och andra sidan mer erfarenhet av att använda andra kognitiva 

stöd.   

Stöd för personer med demenssjukdom och nedsatt kognitiv förmåga 

Anpassning av miljön 

Arbetsterapeuterna förklarar att det finns många olika sorters avancerade lösningar för att 

hjälpa personer med demens, men att de trots allt ändå tycker att det är de enkla metoderna 

som fungerar bäst. En orsak till detta är enligt arbetsterapeuterna många gånger en 

generationsfråga och att de kognitiva hjälpmedlen kan vara för avancerade för denna 

målgrupp som ofta består av äldre människor. De menar också att nästa generation är mer 

vana vid att exempelvis använda mobiltelefon och att man då kan bygga vidare på det. Några 

av arbetsterapeuterna förklarar att de inte har förskrivit så många kognitiva hjälpmedel under 

året men att man ändå hela tiden jobbar med att stödja personen i dennes närmiljö med enkla 

små detaljer. Dessa detaljer kan vara att man arbetar med färger och kontraster, att arbeta med 

tyst miljö och att bara några få vitala saker står framme, exempelvis vid handfatet där 

personen ska tvätta sig, eftersom personen kan ha svårt att hantera olika former av intryck. 

Han eller hon kan också ha hjälp av saker som redan finns i hemmet, exempelvis en 

äggklocka, väggklocka eller en kalender.   

 

”De enklaste lösningarna är oftast det bästa. En röd tejp på spisen kan kanske vara det 

enklaste och fungerar bättre än många andra avancerade lösningar” 

 

Ökad självständighet 

Arbetsterapeuterna berättade att kognitiva hjälpmedel kan ge personen en ökad 

självständighet och trygghet samt minska oro. Personen kan också bli lugnare.  

 

”Ja om jag går tillbaka till den här dag- och nattkalendern som är det absolut vanligaste 

hjälpmedlet så det vet jag ju många som klarar sig tack vare… tidigare har de ju kunnat 

fråga hur många gånger som helst vad det är för dag och ringt till anhöriga eller gått ut på 

helt tokig tidpunkt, på natten kanske… nu har man för vana att titta på kalendern då” 
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De förklarade även att kognitiva hjälpmedel, exempelvis genom påminnare och vibrationer 

kan göra att antalet hemtjänstbesök kan minskas och att detta är viktigt för att det får personen 

att känna en ökad självständighet. Exempelvis kan personer som tar mycket mediciner hjälpas 

av att ha en dosett med vibration eller larm som påminner personen att ta sin medicin. Detta 

öppnar möjligheter för att personen själv ska kunna sköta sina mediciner istället för att bli 

beroende av hjälp från hemtjänsten. 

 

Bemötande 

Arbetsterapeuterna berättade att det mänskliga bemötandet kan fungera som ett viktigt 

kognitivt stöd. Exempelvis genom att hemtjänstpersonal är intresserad, att de inte ger för 

mycket information på en gång, att en sak tas i taget. En av arbetsterapeuterna arbetade i en 

kommun där en hemtjänstgrupp var riktad mot demens och där hemtjänstpersonalen är 

specialiserad på att möta personer med demenssjukdom. Arbetsterapeuten förklarar att detta 

är något som kommer mer och mer. Tanken med denna specialiserade hemtjänst var framför 

allt att personalen skulle vara intresserade av att arbeta med denna diagnosgrupp och att det 

inte skulle vara så mycket olika personal. Arbetsterapeuten i denna kommun berättade att hon 

arbetade mycket med utbildning av personalen i hemtjänstgruppen. Arbetsterapeuterna 

förklarar att de arbetar med att instruera personalen hur man kan guida och stödja personen 

utan att ta över aktiviteten. De berättar också att detta är viktigt eftersom personen med 

demenssjukdom behöver behålla sin självkänsla och sina förmågor så länge som han eller hon 

vill det. 

”För känner du som... person att du inte har kontroll… så blir du ju istället ganska lätt och 

fort frustrerad… och arg... kanske värsta fall eller ledsen och då har det redan gått för långt i 

det mötet.” 

Tema – Arbetsterapeuters erfarenheter och kunskaper av att underlätta vardagen för 

personer med demens och nedsatt kognitiv förmåga 

Att personerna med demens får hjälpmedel i ett tidigt skede, att personen är delaktig och att 

arbetet utförs i team medverkar till att denna får grundläggande förutsättningar till att 

bibehålla aktivitetsförmågan i det dagliga livet. Det är även grundläggande för hur väl ett 

kognitivt hjälpmedel eller stöd skulle fungera för personen. För att hitta rätt kognitivt 

hjälpmedel eller stöd är det viktigt med observation i aktivitet. I intervjuerna framkom att 

detta arbete ofta bygger på arbetsterapeuternas egna erfarenheter. Anpassningar av miljön och 

ett bra bemötande kan fungera som ett stöd för personer med nedsatt kognitiv förmåga. På 

detta sätt ökas personens möjlighet att leva ett självständigt liv och att vardagliga aktiviteter 

underlättas.  

Diskussion 

 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka vad arbetsterapeuter ha för erfarenheter och 

kunskaper då det gäller att förskriva kognitiva hjälpmedel till personer med demens. I studien 

framkom att de kognitiva hjälpmedlen som finns idag många gånger är för avancerade för 

personer med demenssjukdom och att detta hindrade arbetsterapeuterna att förskriva kognitiva 

hjälpmedel. Arbetsterapeuterna hade också erfarenhet av att enkla lösningar som exempelvis 

anpassningar i miljön många gånger var de mest optimala. Dock framkom det att de yngre 

arbetsterapeuterna generellt hade mer erfarenhet av att förskriva kognitiva hjälpmedel än de 
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äldre. De äldre hade och andra sidan mer erfarenhet av andra kognitiva stöd. Troligtvis för att 

de yngre arbetsterapeuterna är mer van vid tekniska produkter. Vi tror att de äldre 

arbetsterapeuterna och eventuellt även vissa yngre behöver mer stöd i att utveckla sin 

kompetens inom detta område eftersom det öppnar sig större möjligheter för personer med 

demens att använda sig av kognitiva hjälpmedel (11). Vi tror även att nästa generation av 

äldre kommer vara mer vana vid att använda sig av tekniska apparater. Vi tror också att om 

personen är mer van vid att använda dessa tekniska apparater redan innan insjuknandet så 

kommer det även att underlätta inlärningen av hjälpmedlet eftersom en person med 

demenssjukdom ofta har svårt med nyinlärning (11).   

 

Arbetsterapeuterna betonade att de personer som finns runt personen är ett viktigt stöd, 

exempelvis anhöriga eller vårdpersonal. Hur omgivningens inställning till kognitiva 

hjälpmedel och kognitiva problem såg ut var också en avgörande faktor för hur bra personen 

med demenssjukdom skulle kunna tillgodogöra sig de kognitiva hjälpmedlen. Detta 

framkommer även i rapporten Demens och teknik (7) där det beskrivs att anhöriga och 

vårdpersonalen måste kunna se vinsten med hjälpmedlet, annars skulle det inte vara till nytta 

för personen. Enligt Donovan & Corcovan (33) besitter arbetsterapeuter den unika expertisen 

att kunna handleda och hjälpa vårdpersonal att utveckla och förändra vårdtagarens dagliga 

uppgifter för att kunna ge en god vård och att på bästa sätt kan främja vårdtagarens 

aktivitetsutförande. I vårt resultat framkommer att vårdpersonalen ibland hade i uppgift att 

rapportera till arbetsterapeuten om de misstänkte att personen hade kognitiva svårigheter i 

vardagen. En arbetsterapeut berättade att det kan finnas en osäkerhet hos vårdtagaren vad en 

arbetsterapeut kan erbjuda för annan hjälp än bara toalettstolsförhöjningar och rullstolar. Vi 

funderar på om även vårdpersonalen har svårt att veta vad en arbetsterapeut har att erbjuda för 

hjälp för denna diagnosgrupp.  Kanske är det så att arbetsterapeuternas yrkesuppdrag behöver 

förtydligas? Genom tidsskriften arbetsterapeuten (34) anser generaldirektören på 

socialstyrelsen att professionen måste synliggöras mer och att många inte vet vad en 

arbetsterapeut gör och kan erbjuda, inte ens inom vården. Enligt Starkhammar & Dahlenborg 

(7) kan detta kunskapsutbyte ske genom exempelvis årliga konferenser, nätverksträffar och 

elektroniska nätverk. Vi tror att en ökad kunskap hos vårdpersonalen kan leda till att personer 

med kognitiva svårigheter till följd av demens kan få bättre hjälp i ett tidigare skede. Just att 

personer med demenssjukdom ofta får hjälpmedel för sent var något som arbetsterapeuterna 

upplevde som ett problem. I Etisk kod för arbetsterapeuter (19) står det att en av 

arbetsterapeutens uppgifter är att handleda övrig personal i ett rehabiliterande 

förhållningssätt. Vi tolkar detta som att arbetsterapeuter ska utbilda personal i exempelvis hur 

man tidigt kan upptäcka problem och att personalen då ska veta vart de ska vända sig. Enligt 

Trombly & Radomski (10) ska vårdpersonalen kunna känna igen tidiga tecken på kognitiva 

nedsättningar och de beskriver även att dessa tidiga tecken kan vara att personen får svårt att 

hitta ord, glömmer bort hur de utför vardagliga aktiviteter eller att de glömmer bort välkända 

personer. Hagen (4) rekommenderar i sin studie att personer med demens kommer i kontakt 

med hjälpmedel i ett tidigt skede samt att tidiga interventioner är avgörande för om personen 

ska kunna ha användning av hjälpmedlet längre in i sjukdomsförloppet. Arbetsterapeuterna 

berättade att de har erfarenhet av att kognitiva hjälpmedel kan göra personen med demens 

mindre orolig, känna en ökad självständighet och självkänsla. Detta belyser även 

Starkhammar & Dahlenborg (7). De menar dessutom att tidiga interventioner kan minska 

oron, ge stöd och öka oberoendet.  

 

Många arbetsterapeuter hade erfarenhet av att personer med demens ibland hade en nedsatt 

sjukdomsinsikt och att de inte alltid insåg att de behövde ett hjälpmedel samt att de ofta 

skämdes över det. Arbetsterapeuterna upplevde detta som ett dilemma och det hindrade 
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personerna att få hjälpmedel i ett tidigt skede. En rapport från Hjälpmedelsinstitutet (35) 

bekräftar att detta är ett mycket vanligt problem och beskriver att anledningen kan vara att 

hjälpmedlet är stigmatiserande eller gör åldrandet, funktionsnedsättningen eller sjukdomen för 

tydlig. Det beskrivs att hjälpmedlet kan ses som en ständig påminnelse om funktionshindret 

och enligt Rosenberg & Nygård (36) visar studier att hjälpmedel kan utgöra ett hot mot 

personens självbild.     

 

Flera av arbetsterapeuterna tyckte att det var viktigt och roligt att ta till sig ny kunskap samt 

gjorde även det regelbundet. Många av dem vände sig till en mer erfaren kollega för att få råd 

om förskrivningen av de kognitiva hjälpmedlen. Vi ser det som betydelsefullt att kunskapen 

delas kollegor emellan. Att handleda andra arbetsterapeuter tas även upp i Etisk kod för 

arbetsterapeuter (18). Samtidigt funderar vi på om detta kan utgöra ett hinder mot ett 

evidensbaserat förhållningssätt. Ett evidensbaserat förhållningssätt innebär en strävan mot att 

bedriva omvårdnad på en god och säker grund samt att forskningsresultat utnyttjas på bästa 

sätt i det kliniska arbetet (37). Att personen får tillgång till de bästa vetenskapliga 

behandlingsmetoderna ser vi som en viktig etisk aspekt.  Några av arbetsterapeuterna 

upplevde att det på grund av hög arbetsbelastning var svårt att hinna ta till sig ny kunskap. I 

Etisk kod för arbetsterapeuter (18) beskrivs att en av arbetsterapeutsterapeutens uppgifter är 

att upprätthålla och utveckla sin professionella kompetens samt delta i forsknings- och 

utredningsarbete. Denna uppgift blir dock svår om tid inte avsätts för att kunna ta till sig ny 

kunskap. Vi tycker att det är viktigt att arbetsterapeuter stöttas av sina chefer i att utveckla sin 

professionella kompetens, exempelvis genom att det finns avsatt arbetstid för 

kompetensutveckling. Vi ser även ett behov av att arbetsterapeuter får förutsättningar att 

kunna lägga mer tid och engagemang i förskrivningsprocessens olika steg för att personer 

med demens. Eftersom väl fungerande hjälpmedel ökar personens möjligheter att kunna 

utföra dagliga livets aktiviteter samt att känna sig delaktig i samhället (20).   

 

Metoddiskussion 

För att kunna besvara studiens syfte användes en kvalitativ design där semistrukturerade 

intervjuer via telefon utgjorde datainsamlingsmetoden. Med stöd av Polit & Beck användes 

semistrukturerade intervjuer eftersom vi ville vara säkra på att vissa ämnen, i detta fall 

förskrivningsprocessen olika steg omfattades (27). Intervjuer valdes som insamlingsmetod då 

det är ett effektivt sätt att få reda på vad personen känner, tänker eller tror. Denna information 

skulle vara svår att samla in på något annat sätt (27). Vi valde att utföra intervjuerna via 

telefon för att spara restid då både deltagarna och författarna var utspridda på olika orter. Vid 

en telefonintervju förloras den visuella kontakten och det går exempelvis inte observera gester 

och kroppsspråk som genom en vanlig intervju öga mot öga (27) men vi tror ändå inte att 

detta har påverkat vårt resultat.  

 

Den urvalsmetod som vi använde oss av hade många fördelar. Via MAR fick vi snabbt 

namnförslag och telefonnummer på arbetsterapeuter som ansågs ha goda kunskaper inom 

demens- och kognitionsområdet. Dessa arbetsterapeuter föreslog i sin tur andra 

arbetsterapeutkollegor. Nackdelen med snöbollsurval var dock att det var tidskrävande 

eftersom vi inte hade namn på alla arbetsterapeuter inom detta område från början utan fick 

tillfråga dem efterhand då vi fick deras namn och telefonnummer. En deltagare var verksam i 

ett angränsande län men vi valde att inkludera arbetsterapeuten då denne samarbetade med 

arbetsterapeuter i det län där de andra fem arbetsterapeuter arbetade. Vi anser att detta inte ska 

ha påverkat resultatet. Då vi var tydliga med de etiska aspekterna för deltagandet i studien 
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genom informationsbrevet så ansåg vi att det räckte med ett muntligt godkännande till att 

delta.       

 

Som stöd under intervjuerna användes en intervjuguide och samma frågor ställdes till alla 

deltagare, detta bör öka studiens trovärdighet (27). Vid utformandet av intervjuguiden valde 

vi att exkludera den delen i förskrivningsprocessen som behandlade specialanpassning. Ur 

kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter (20) framkommer att arbetsterapeuter ska 

utforma ett individuellt åtgärdsprogram, Detta tolkar vi som att alla förskrivningar av 

hjälpmedel är specialanpassningar för den specifika personen. Innan intervjuerna påbörjades 

genomfördes en provintervju, detta gjorde att vi fick öva upp vår intervjuteknik. En 

arbetsterapeut som arbetar inom kognitionsområdet men med en annan diagnosmålgrupp 

granskade även intervjuguiden och konstaterade att frågorna var relevanta. 

 

Vid transkriberingen upptäckte vi att vissa bitar av intervjuinspelningen var svåra att höra. 

Dessa bitar var dock så korta att det inte förstörde helhetsintrycket av inspelningen så vi anser 

inte att detta ska ha påverkat vårt resultat. Transkriberingen skedde enskilt men vi hjälptes åt 

vid de partierna som var svåra att höra. Vi läste även igenom varandras transkriberingar och 

rättade varandras fel, detta tillvägagångssätt tror vi har styrkt studiens trovärdighet.  

 

Eftersom vi ville fånga arbetsterapeuternas egen upplevelse och för att vi ville få en fördjupad 

förståelse om deras erfarenheter och kunskaper om kognitiva hjälpmedel för personer med 

demens, ansåg vi att en kvalitativ design var nödvändigför denna studie (27). Den kvalitativa 

innehållsanalysen gav även studien en struktur som kändes lätt att följa. 

 

Genom denna studie framkommer betydelsen för den professionella kompetensen att ta till sig 

ny kunskap. Att ta sig tid till kompetensutveckling är något vi kommer att ta med oss i vårt 

kommande yrke som arbetsterapeuter. Vad gäller studiens överförbarhet är det upp till läsaren 

att besluta om det går att överföra studiens resultat till andra situationer (38).   

Slutsats 

Genom denna undersökning framkommer att arbetsterapeuteter har erfarenhet av att kognitiva 

hjälpmedel ofta är för avancerade för personer med demens och att enkla anpassningar i 

miljön i många fall fungerar bäst. Arbetsterapeuternas erfarenheter pekade även på att det var 

viktigt för personer med demens att få hjälpmedel i ett tidigt skede av sjukdomen samt att de 

som vistas i personens närhet dagligen, har en viktig roll vad gäller det kognitiva hjälpmedlets 

effekt. Studien visar också på att arbetsterapeuternas kunskap om kognitiva hjälpmedel 

berodde på hur mycket tid de använde till kompetensutveckling samt att de hade kollegor att 

vända sig till för att få råd och stöd.  

Vi ser ett behov av att mindre avancerade kognitiva hjälpmedel utvecklas som är lämpade för 

personer med demens behov. Eftersom det framkommer i studien att personerna runt personen 

med demenssjukdom har en viktig roll skulle det vara intressant att studera vidare vad 

vårdpersonalen har för kunskaper om kognitiva nedsättningar och om de exempelvis vet vart 

de ska vända sig för att personen ska få rätt hjälp.   

 

 

 



22 
 

Referenslista 

1. Socialstyrelsen. Hälso- och sjukvårdsrapport 2009. (Online). (Hämtad 2011-11-23). 

Tillgänglig från: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-

71/Documents/5_Aldres.pdf 

2. Demenscentrum. Bo kvar hemma: ordinärt boende. (Online). (Hämtad 2011-11-23) 

Tillgänglig från: http://www.demenscentrum.se/Fakta-om-demens/Vard-och-

omsorg/Nar-flyttar-man/ 

3. Wimo A, Prince M. Alzheimer’s Disease International World Alzheimer Report 2010 

–the Global Ekonomic Impact of dementia. London: Alzheimer’s Disease 

International; 2010.  

4. Hagen I, Holthe T, Gilliard J, Topo P, Cahills S, Begley E, Jones K, Duff P, 

Macijauskeine J, Budraitiene A, Björneby s, Engedal K. Development of a protocol 

for assessment of assistive aids for people with dementia. Dementia. 2004; 3:281-296. 

5. Nygård L, Starkhammar S, Lilja M. The provision of stove timers to individuals with 

cognitive impairment. Scandinavian Journal of Occupational Therapy. 2008; 15: 4-12 

6. Björlin A, Basun G, Beck-Friis B, Ekman S-L, Englund E, Eriksdotter Jönhagen M, 

Gustavsson L, Lannfelt L, Nygård L, Sparring Björksten K, Terzis B, Wahlund L-O, 

Wimo A. Om demens. 2:a upplagan. Stockholm: Författarna och Liber AB; 2004. 

7. Starkhammar S, Dahlenborg I. Demens och teknik: kunskapsläge och förslag på 

åtgärder. Solna: Hjälpmedelsinstitutet; 2002.  

8. Ottosson J-O. Psykiatri. 7:e upplagen. Stockholm: Liber AB; 2009. 

9. Hjälpmedelsinstitutet. Om kognition. (Online). (Hämtad 2011-11-23) Tillgänglig från: 

http://www.hi.se/sv-se/Hjalpmedelstorget/Kognition/-/Kognition/Om-kognition/ 

10. Goodman G, Bonder R.B, Preventing Occupational Dysfunction Secondary to Aging. 

In: Radomski M V, Trombly CA, editors. Occupational Therapy for Physical 

Dysfunktion. 6
th

 ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2008. pp. 974-999. 

11. Boman I-L, Bartfai A, Borell L, Tham K, Hemingsson H. Support in everyday 

activities with a home-based electronic memory aid for persons with memory 

impairments. Disability and rehabilitation: Assistive Technology. 2010; 5(5): 339-350. 

12. Rosenberg L, Kottorp A, Winblad B, Nygård L. Percieved difficulty in everyday 

technology use among older adults with or without cognitive deficits. Scandinavian 

journal of Occupational therapy. 2009; 16: 216-226. 

13. Malinowsky C, Almkvist O, Kottorp A, Nygård L. Ability to manage everyday 

technology: a comparison of persons with dementia or mild cognitive impairment and 

older adults without cognitive impairment. Disability and rehabilitation: Assistive 

Technology. 2010; 5(6): 462-469. 

14. Kielhofner G. Conceptual Foundations of occupational therapy. 4
th

 ed. Philadelphia: 

F.A. Davis company; 2009. 

15. Boman I-L. Doktorsavhandling. New technology and everyday functioning at home 

for persons with cognitive impairments after acquired brain injury. Stockholm: 

Karolinska Institutet; 2009. 

16. Kielhofner G. Model of human occupation: Theory and application 4
th

 ed. Lippincott 

Williams & Wilkins: Baltimore; 2008. 

17. Kuo H-Yu. Alzheimer’s Disease. In: Blesedell Crepean E, Cohn S E, Boyt Shell A B, 

editors. Willard and Spackman´s occupational therapy. 11
th

 ed. Philadelphia: 

Lippincott Williams & Wilkins; 2009. pp.  977-981 

18. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter. Etisk kod för arbetsterapeuter. Förbundet 

Sveriges Arbetsterapeuter: Stockholm; 2005.  

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-71/Documents/5_Aldres.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-71/Documents/5_Aldres.pdf
http://www.demenscentrum.se/Fakta-om-demens/Vard-och-omsorg/Nar-flyttar-man/
http://www.demenscentrum.se/Fakta-om-demens/Vard-och-omsorg/Nar-flyttar-man/
http://www.hi.se/sv-se/Hjalpmedelstorget/Kognition/-/Kognition/Om-kognition/


23 
 

19. Miller A P, Butin D. The role of occupational therapy in dementia – C.O.P.E 

(Caregiver options for practical experiences). International journal of geriatric 

psychiatry. 2000; 15:86-89. 

20. Socialstyrelsen. Kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter. Bohus: Ale tryckteam; 

2001. 

21. Blomquist U-B, Nicolaou I. Förskrivningsprocessen för hjälpmedel till personer med 

funktionshinder. Solna: Hjälpmedelsinstitutet; 2007. 

22. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS1993: 387) Stockholm: 

Socialdepartementet. 

23. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2010:1 314) Stockholm: Socialdepartementet. 

24. Blomquist U-B, Jacobson D. Förskrivningsprocessen. Fritt val av hjälpmedel 

Egenansvar: tre olika vägar till hjälpmedel. Solna: Hjälpmedelsinstitutet; 2011. 

25. Socialstyrelsen. Aktiviteter, fysisk träning och hjälpmedel (online). (Hämtad 2011-11-

23) tillgänglig från: 

http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforvardochomsorgviddemenssjukdom

/centralarekommendationer/aktiviteter 

26. Lindström E, Wennberg B. Grepp om livet: en väg till begåvningsstöd. 2:a upplagan. 

Solna: Hjälpmedelsinstitutet; 2004. 

27. Polit DF, Beck C. nursing Research. Generating and Assessing Evidence for Nursing 

Practice. 9
th

 ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2012. 

28. Skype. Konferenssamtal.(Online). (Hämtad 2011-11-23) Tillgänglig från: 

http://www.skype.com/intl/sv/features/allfeatures/conference-calls/ 

29. Granskär, M, Höglund-Nielsen B. Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och 

sjukvård. Lund: Studentlitteratur AB; 2008. 

30. Codex. Regler och riktlinjer för forskning. (Online). (Hämtad 2011-11-23). Tillgänglig 

från: http://www.codex.vr.se/agande4.shtml 

31. Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer: inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. (Online). (Hämtad 2011-11-23) Tillgänglig från:  

http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_pri

nciper_tf_2002.pdf 

32. Codex. Regler och riktlinjer för forskning. (Online). (Hämtad 2011-11-23). Tillgänglig 

från: http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml 

33. Donovan M-L, Carcovan A. M. Description of Dementia Caregiver Uplifts and 

Implications for Occupational Therapy. Amarican Journal of Occupational Therapy: 

2010; 4(64): 590-595. 

34. Tunestad B C. Ni måste profilera er mer. Arbetsterapeuten. 2010; 8(6). 

35. Boman I-L, Nygård L, Borell L. Tekniska hjälpmedel och bostadsanpassning: för 

äldre med funktionsnedsättning i ordinärt boende – en kunskapsöversikt. Solna: 

Hjälpmedelsinstitutet; 2007. 

36. Rosenberg L, Nygård L. Teknik som stöd för personer med demens och deras 

anhöriga. Solna: Hjälpmedelsinstitutet; 2010. 

37. Willman A, Stoltz P & Bahtsevani C. Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan 

forskning & klinisk verksamhet, 3:e upplagan. Lund: Studentlitteratur AB; 2011.  

38. Granheim, UH, Lundman B. Qualitativ content analysis in nursing research: concepts, 

procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today. 2004; 

24(2): 105-112. 

 

 

http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforvardochomsorgviddemenssjukdom/centralarekommendationer/aktiviteter
http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforvardochomsorgviddemenssjukdom/centralarekommendationer/aktiviteter
http://www.skype.com/intl/sv/features/allfeatures/conference-calls/
http://www.codex.vr.se/agande4.shtml
http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_principer_tf_2002.pdf
http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_principer_tf_2002.pdf
http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml


 
 

Bilaga 1 

Intervjuguide till telefonintervju 

Bakgrundsinformation om deltagaren 

1. Ålder? 

2. Vilket år tog Du Din arbetsterapeutexamen? 

3. Har Du någon mer utbildning efter Din arbetsterapeutexamen? 

– Kurser inom demens- och kognitionsområdet? 

4. Hur ofta förskriver Du kognitiva hjälpmedel och vilka hjälpmedel har Du förskrivit?  

– Upplever Du det att det finns kognitiva hjälpmedel som personer med demens kan 

ha nytta av som inte är förskrivningsbara? 

– Vilka kognitiva hjälpmedel förskriver Du sällan respektive ofta? 

5. Hur länge har Du arbetat med personer med demens? 

 

Härifrån kommer intervjufrågorna utgå från förskrivningsprocessens olika steg och utifrån 

ämnen kognitiva hjälpmedel inom demensområdet 

 

Bedömning av behov av insatser 

6. Vad fungerar bra respektive mindre bra i bedömningen av behov av insatser? 

7.  Vilka kognitiva svårigheter bedömer Du som vanligast hos personer med demenssjukdom? 

8.  Kan Du ge ett exempel på vad de kognitiva svårigheterna kan ha för konsekvenser i 

vardagen?  

9. Vad använder Du dig av för metoder för att bedöma om en person är i behov av kognitivt 

hjälpmedel/stöd? 

– Bedömningsinstrument, observation eller intervju?  

– Någon metod som fungerar bättre än andra? 

– Vad är det utifrån bedömningen som avgör om Du väljer att förskriva ett kognitivt 

hjälpmedel?   

Prova ut, anpassa och välja lämplig specifik produkt 

10. Hur går Du tillväga vid valet av kognitivt hjälpmedel?  

– Hur väljer Du mellan olika produkter? 

– Hur prioriterar Du efter de riktlinjer som finns? 



 
 

 

11. Hur arbetar Du för att personen ska bli delaktig i valet av det kognitiva hjälpmedlet? 

– Brukar Du involvera andra än den specifika personen, i sådana fall vilka personer?  

 

Instruera träna och informera  

12. Vad har Du för synpunkter vad gäller inträningen av det kognitiva hjälpmedlet? 

– Vad upplever Du som lätt och vad finns det för svårigheter/hinder? 

 

– Hur ser Du på inträningen och hur stor vikt läggs på träningen? 

Följa upp och utvärdera funktion och nytta 

13. Hur går Du tillväga vid uppföljningen och hur går den till? 

– Upplever Du att det i nuläget finns några positiva respektive negativa sidor angående 

uppföljningen?  

 

– När utförs uppföljningen? 

 

– Vad avgör när en uppföljning ska ske? 

Här frångås frågor om förskrivningsprocesen. 

14. Har Du erfarenhet av att använda andra kognitiva stöd?  

– Vilka i så fall?  

15. Vad har Du för erfarenheter av hur kognitiva hjälpmedel fungerar vardagen? 

– Kan Du ge exempel på där kognitiva hjälpmedel har fungerat bra respektive dåligt?  

16. Anser Du att det finns några problemområden med kognitiva hjälpmedel, såsom problem 

med förskrivningen, tidsaspekter, anhöriga? 

– Hur kan detta området utvecklas? 

17. Upplever Du att Du har den kunskap som behövs?   

– om inte vad tycker Du saknas?   

18. Tar Du del av ny kunskap inom området? 

– På vilket sätt? 

19. Övriga frågor? 

20. Kan jag återkomma till Dig vid behov? 

Här avslutas telefonintervjun och bandspelaren stängs av. 


