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Sammanfattning: Normaltryckshydrocefalus (NPH) är ett sjukdomstillstånd där patienten får 
förstorade ventriklar. Detta leder till symtom som gångrubbningar, kognitiva 

nedsättningar samt inkontinens. På åtta universitetssjukhus i Sverige görs utredningar av personer 
med misstänkt NPH, men det är endast på sex av dessa sjukhus som arbetsterapeuterna deltar i 
utredningarna.
Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva arbetsterapeuters uppfattning om sin egen 
medverkan vid utredning av personer med misstänkt normaltryckshydrocefalus. 
Metod:  För att samla in data gjordes telefonintervjuer med öppna riktade frågor, till hjälp använde 
sig författarna av en intervjuguide. Analys av data gjordes genom kvalitativ innehållsanalys.
Deltagande: Sex arbetsterapeuter deltog i studien, de jobbade alla med utredningar av 
normaltryckshydrocefalus. Arbetsterapeuternas främsta uppgift i utredningen är att bedöma den 
kognitiva förmågan och aktivitetsförmågan hos patienterna. 
Resultat: Analysen resulterade i tre övergripande teman och nio kategorier. Temana som framkom 
var: Arbetsterapeuter är viktiga i utredningen, andra skulle kunna göra samma bedömningar samt 
utvecklingsmöjligheter. Resultatet visade på att de flesta arbetsterapeuter ansåg sin medverkan i 
utredningen som viktig. Arbetsterapeuter kan genom sin kunskap och erfarenhet koppla de 
kognitiva nedsättningarna till aktivitetsförmåga. Det är viktigt att utreda aktivitetsförmågan för att 
veta huruvida symtomen av NPH påverkar individens vardag inför ställningstagande av operation, 
man arbetsterapeuten är också den som kan se om patienten är i behov av vidare åtgärder. Många av 
bedömningarna som arbetsterapeuten gör idag är neuropsykologiska och de flesta deltagarna anser 
att de kognitiva bedömningarna skulle kunna göras av någon annan, men att man då missar de 
specifikt arbetsterapeutiska delarna och dessa är viktiga att få med. Dock anser de flesta deltagarna 
att arbetsterapeutens del, främst bedömningarna, behöver utvecklas. Det behöver bli mer 
strukturerade bedömningar med inriktning på aktivitet samt göras ADL-bedömningar i observation. 
Även de kognitiva bedömningarna behöver i vissa fall ses över för att de ska ringa in de kognitiva 
problemen på  ett bra sätt.

Sökord: Arbetsterapi, Hydrocefalus normaltrycks, Kognition, ADL, Kvalitativ forskning
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Förord

Författarna vill tacka de arbetsterapeuter som genom sitt deltagande bidrog med sina åsikter och 
tankar och därmed gjorde denna studie möjlig att utföra. Ett tack vill även riktas till Mikael 
Edsbagge, överläkare och sektionschef inom neurologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i 
Göteborg, som ställde upp och svarade på våra frågor kring normaltryckshydrocefalus. Slutligen vill 
författarna tacka handledaren Anita Segring som stöttat, förklarat och kommit med värdefulla 
synpunkter genom hela studiens gång.
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1 Bakgrund 

1.1 Hydrocefalus
Hydrocefalus är ett tillstånd som kännetecknas av en ökad mängd ryggmärgsvätska, också kallat 
likvor, med vidgade ventriklar som följd (1). Hydrocefalus kan uppkomma i alla åldrar och brukar 
delas in i obstruktiv, eller icke kommunicerande, hydrocefalus samt kommunicerande hydrocefalus 
(1, 2, 3). Vid den icke kommunicerande formen av hydrocefalus finns en störning i flödet av 
ryggmärgsvätska (1, 3). Den kommunicerande formen av hydrocefalus har inget hinder för flödet av 
ryggmärgsvätskan utan tillståndet uppkommer av ett hinder i resorptionen och en form av detta är 
normaltryckshydrocefalus (1).

1.2 Normaltryckshydrocefalus (NPH)
Normaltryckshydrocefalus, NPH (från engelskans normal pressure hydrocephalus), kan uppkomma 
i alla åldrar precis som hydrocefalus men drabbar främst äldre och är vanligast i åldrarna 65-75 år 
(2). Vid NPH är tillståndet orsakat av en defekt i resorptionen av likvor vilket leder till förstorade 
ventriklar medan det intrakraniella trycket är normalt (1, 2). NPH kan orsakas av bland annat 
subaraknoidalblödning, hjärnhinneinflammation, skalltrauma, neurokirurgiska ingrepp och 
infektioner men minst 30% av fallen anses idiopatiska (1, 2, 3).

1.2.1 Symtom
Triaden gångstörningar, demens och urininkontinens är de symtom som är karaktäristiska för NPH 
(1, 2). Gångstörningen är det mest karaktäristiska symtomet och brukar också vara debutsymtomet. 
Gången kan vara stel och vaggande med korta steg och små rörelser (2).

Nästa symtom som brukar uppkomma är kognitiva nedsättningar som kan liknas vid demens (2). De 
typiska kognitiva symtom som uppkommer är problem med minne och uppmärksamhet, exekutiv 
och spatial förmåga samt att patienten är trött, långsam och har ett ökat sömnbehov (2, 4, 5). 
Patienter som drabbats av NPH beskrivs också ofta som apatiska och att de inte bryr sig om eller är 
medvetna om sitt tillstånd samt att de kan visa på beteende- och personlighetsförändringar (4, 6).

Urininkontinensen är ofta det sist debuterande symtomet och innebär en blåsa med hastigt 
kommande trängningar som inte går att kontrollera. I vissa svåra fall förekommer det även 
dubbelinkontinens (2, 3).

1.2.2 Diagnostik
Det första steget vid misstanke om NPH är att göra en datortomografi (DT) av hjärnan för att se om 
ventriklarna är vidgade. Vidgade ventriklar kan dock även vara cerebral atrofi varför 
kompletterande undersökning med magnetresonanstomografi (MRT), som även kan kontrollera 
likvorflödet, bör göras (2, 3). Om DT eller MRT har visat på vidgade ventriklar fortsätter man 
utredningen med ytterligare undersökningar av vilka ett så kallat tapptest är ett. Vid ett tapptest 
tappas en mängd likvor ur lumbalt och sedan undersöks patienten igen efter ett par timmar för att se 
om förbättring skett gällande symtomen (1, 2).

Det finns inget enskilt säkert test som kan säga om det är NPH eller inte utan bedömning av flera 
professioner behövs. Läkare gör till exempel den medicinska bedömningen, sjukgymnast bedömer 
gångförmåga och arbetsterapeut eller neuropsykolog bedömer den kognitiva förmågan samt 
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finmotorik. Resultatet av dessa bedömningar diskuteras sedan och sätts i relation till patientens 
anamnes innan diagnosen kan sättas, berättar Mikael Edsbagge (telefonsamtal 2012-04-05). NPH är 
fortfarande är en relativt okänd sjukdom i Sverige och experter på området misstänker att upp till 
4% av alla personer som fått diagnosen demens i Sverige egentligen har NPH. Edsbagge menar att 
det vid demensutredning vore bra om man gjorde DT för att utesluta vidgade ventriklar. Skulle det 
visa sig vid DT att ventriklarna är vidgade bör man skicka patienten vidare till någon av de 
specialkliniker som finns för vidare utredning gällande NPH.

1.2.3 Behandling
Behandlingen är operativ och innebär inläggning av en shunt, ett slags kateter, som dränerar bort 
likvorvätska från ventriklarna till ett annat ställe i kroppen (2). 50-70% av patienterna kan bli av 
med gångrubbningar, inkontinens samt många av de kognitiva nedsättningarna efter en operation, 
speciellt om den görs tidigt i sjukdomsförloppet. Detta innebär att NPH är en av få 
demenssjukdomar som går att behandla (2, 7). Dock är risken för komplikationer, till exempel 
infektioner och hematom, upp emot 35 % vilket framhåller vikten av noggranna undersökningar och 
bedömningar innan beslut om operation tas (4). En studie som gjorts gällande de kognitiva 
symtomen hos patienter med NPH före och efter operation visar en klar minskning av 
demenssymtomen efter att shunten opererats in. En stor förbättring i ADL-förmåga (aktiviteter i 
dagliga livet) framkom också genom samtal med patienten och anhöriga (7).

1.3 Arbetsterapi
Målet med arbetsterapi är att främja patientens möjligheter att leva ett tillfredsställande och 
meningsfullt liv baserat på individens egna behov och önskemål i förhållande till den omgivande 
miljöns krav. Arbetsterapeuten ska arbeta med att utveckla aktivitetsförmåga eller förhindra nedsatt 
aktivitetsförmåga hos patienten och när det behövs kompensera den (8). 

En arbetsterapeut måste ha kunskap inom andra områden än bara arbetsterapi för att kunna utföra en 
bra behandling, vilket kallas relaterad kunskap. Relaterad kunskap kan handla om information som 
egentligen hör till en annan profession, som medicinsk information eller kunskap om kognition. 
Arbetsterapeuten använder den relaterade kunskapen för att komplettera den kunskap som 
definierar och guidar arbetet specifikt för arbetsterapi (9).

En teoretisk modell som används av arbetsterapeuter är the Model of Human Occupation (MOHO). 
Enligt MOHO består människan av tre komponenter volition (”vilja”), habituation (vanor) och 
performance capacity (kapacitet för utförande). Volition syftar till motivation för 
aktivitetsutförande, värderingar och intressen. Habituation syftar till den process i hur aktivitet är 
organiserad i rutiner och mönster och performance capacity syftar till de fysiska och psykiska 
förutsättningar individen har för att utföra aktiviteter (10, 11). Dessa tre komponenter är beroende 
av varandra och bildar gemensamt den holistiska människosyn som är centralt i modellen (10). 
MOHO har också fokus på aktivitet samt att arbetsterapeuten ser varje individ som unik (12). 
Arbetsterapeuten ska förstå, respektera och stödja varje patients egna värderingar, vanor, 
erfarenheter och dennes aktivitetsförmåga vilka sedan ska ligga till grund för vilka åtgärder som är 
centrala i behandlingen (13).

1.3.1 Aktivitet
Kärnan i arbetsterapi är att engagemang i aktivitet kan förändra en person och genom att motivera 
och hjälpa patienter att engagera sig i aktivitet kan nya tankar, känslor och handlingar startas som 
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kan resultera i positiva förändringar i patienternas liv (9). Det är nödvändigt att arbetsterapeuten kan 
klassificera olika typer av aktivitetsproblem. Medicinska diagnoser definierar endast sjukdomen och 
störningarna i relation till olika organ, medan aktivitetsnedsättningarna däremot är en störning i 
människans interaktion med omgivningen. Problem som arbetsterapeuten stöter på beror ofta på 
sjukdomstillstånd, men många gånger visar sig problemen i individens vardag då utförandet av 
aktiviteter i det dagliga livet störs (14) 

Aktivitet är en del av det dagliga livet och utförs i relation till omgivningen. Detta tillsammans med 
vad som händer fysiskt och psykiskt i samband med sjukdom eller skada samt hur arbetsterapi kan 
göra det möjligt för personer att utföra aktiviteter som har en mening och är tillfredsställande för 
denne är tre områden som måste ses i relation till varandra enligt MOHO (12). MOHO lägger stor 
vikt vid omgivningen som ses som en faktor som interagerar med personens värderingar, intressen, 
vanor och roller och som både kan hjälpa eller hindra aktivitetsutförande (10, 12).

1.3.2 Kognition  
Kognitiva nedsättningar kan ge stora aktivitetsbegränsningar inom många områden av patientens 
liv. Arbetsterapeuten ger ett unikt bidrag till bedömningen av kognitiva färdigheter på grund av sin 
utbildning, kunskap om aktivitet och sin förmåga att kunna analysera hur kognitiva symtom 
påverkar aktiviteten. En arbetsterapeut ska kunna ge tydlig och utförlig information om hur 
aktiviteter i dagliga livet (ADL) samt instrumentella aktiviteter i dagliga livet (IADL) påverkas av 
de kognitiva nedsättningarna (15). 

Då personer med kognitiva nedsättningar kan ha svårt att själva redogöra för sina önskningar och 
mål för rehabilitering är det i dessa fall extra viktigt att arbetsterapeuten sätter sig in i patientens 
unika situation och skapar sig en bild av dennes vilja, vanor, kapacitet för aktivitetsutförande samt 
omgivningens krav (16). En nära vän eller familjemedlem kan hjälpa arbetsterapeuten att identifiera 
patientens problem och vad som ska prioriteras i rehabiliteringen varför det är bra om anhöriga 
närvarar vid bedömningen (15). MOHO förespråkar att volition är särskilt viktigt att ta hänsyn till 
vid rehabilitering för personer med kognitiva nedsättningar. När de sensoriska, motoriska och 
kognitiva funktionerna hindrar individens känsla för och kontroll över omgivningen kan även viljan 
att utföra aktiviteter avta. När den kognitiva nedsättningen är såpass svår att patienten inte längre 
kan inse sina begränsningar kan han eller hon dock fortfarande känna känslan av hjälplöshet. Att 
inte själv kunna göra val vid aktivitetsutförande i förhållande till sina intressen gör att känslan av 
tillfredsställelse och nöje försvinner. Genom att arbetsterapeuten då baserar rehabiliteringen på 
patientens tidigare intressen och dennes motivation för aktivitetsutförande samt anpassar miljön så 
den inte hindrar patienten, kan känslan av tillfredsställelse återkomma och motivera patienten att 
utföra aktiviteter självständigt (16). 

1.3.3 Arbetsterapeutiska bedömningar
För att få en bild av patientens situation, dennes intressen, motivation till aktivitetsutförande, vanor 
samt kapacitet till aktivitetsutförande använder sig arbetsterapeuten av olika typer av bedömningar. 
Att göra en bra bedömning är nödvändigt för att kunna förstå patienten och dennes behov samt att 
fatta relevanta beslut inför behandling och mål för rehabiliteringen. Det finns två typer av 
bedömningar som arbetsterapeuten använder sig av, strukturerade och ostrukturerade. De 
ostrukturerade bedömningarna kan exempelvis vara när arbetsterapeuten informellt observerar eller 
samtalar med patienten. Dessa tillfällen är ett bra komplement till de strukturerade bedömningarna 
då terapeuten använder sig av ett standardiserat bedömningsinstrument. Vilken typ av bedömning 
som görs, eller vilket bedömningsinstrument som används, är beroende på patientens förutsättningar 
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och ålder, vilken skada eller sjukdom patienten har samt vilken typ av information arbetsterapeuten 
är ute efter (17).

Något som arbetsterapeuter bedömer är patientens ADL-förmåga. Det finns olika 
bedömningsinstrument gällande ADL-förmåga och därför är det viktigt att arbetsterapeuten är insatt 
i patientens problem samt dennes egna önskemål och prioriteringar innan bedömningsinstrumentet 
väljs. Information gällande patientens ADL-förmåga kan samlas in genom intervju, med patienten 
själv, anhöriga eller en annan profession, eller genom direkt observation. Även här är det viktigt att 
arbetsterapeuten är insatt i och har kunskap om patientens nedsättningar innan metod väljs. En 
patient med exempelvis kognitiva nedsättningar kan ha svårt att ge relevant och pålitlig information 
vid en intervju varför observation av ADL-förmågan kan ge tillförlitligare information (18).
För patienter med kognitiva nedsättningar finns också specifika bedömningsinstrument. Dessa 
instrument är ofta utformade som screening-instrument där man bland annat mäter kognitiva 
förmågor som minne, exekutiva funktioner och uppmärksamhet. En alternativ metod för att bedöma 
den kognitiva förmågan är genom direkt observation av patienten i aktivitet. Vid en ADL-
bedömning till exempel kan man då förutom att se till de motoriska funktionerna samtidigt se på 
vilket sätt patienten utför aktiviteten och koppla det till eventuella kognitiva problem (15).
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2 Problemområde
En av författarna till denna uppsats gjorde praktik på en neurologisk klinik under utbildningen och 
kom då i kontakt med patienter som drabbats av NPH. Där framkom det att arbetsterapeuterna 
saknade information om vilka typer av bedömningar som görs av arbetsterapeuter runt om i Sverige 
vid utredning av dessa patienter och då väcktes nyfikenheten att studera denna fråga närmare.

Utredning av NPH görs idag på åtta sjukhus i Sverige, Universitetssjukhuset i Örebro, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset i Göteborg, Universitetssjukhuset i Lund, Universitetssjukhuset i Linköping, 
Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Karolinska 
Universitetssjukhuset i Huddinge samt Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. På sex av dessa 
sjukhus medverkar arbetsterapeuter i utredningen och det finns idag inga fastställda riktlinjer för 
vilka bedömningar som ska göras eller vilka bedömningsinstrument som bör användas.

Ingen litteratur som kopplar NPH och arbetsterapi till varandra och svarar mot denna studies syfte 
har hittats varför författarna ansåg att studien var relevant att genomföra. Förhoppningsvis kan 
resultatet bidra till att ge ökad kunskap om arbetsterapeutens bidrag vid utredningar av personer 
med misstänkt NPH, samt information till de arbetsterapeuter som arbetar med dessa vilka 
bedömningar som görs vid andra sjukhus i Sverige.

3 Syfte
Syftet med denna studie är att beskriva arbetsterapeuters uppfattning om sin egen medverkan vid 
utredning av personer med misstänkt normaltryckshydrocefalus.

4 Metod

4.1 Design
Då syftet med studien var att undersöka arbetsterapeuters uppfattning samt att få fram deras 
individuella erfarenheter, känslor och tankar användes en kvalitativ ansats (19). Innan 
datainsamlingen påbörjades tog författarna del av litteratur gällande kvalitativa undersökningar. 
Bland annat studerades Kvales (20) sju stadier för intervjuundersökning vilka täcker in alla steg från 
formulering av problem och syfte till hur resultatet ska presenteras. Det insamlade materialet 
analyserades sedan med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats (21, 22).

4.2 Urval
Målet var att göra en undersökning med en arbetsterapeut vid varje sjukhus som genomför 
utredning av NPH. Inklusionskriterierna var att deltagaren skulle vara legitimerad arbetsterapeut 
som var, eller hade varit, inblandad i NPH-utredningar det senaste året. Vid de sjukhus där fler än en 
arbetsterapeut var delaktig i utredningen valdes den arbetsterapeut med mest erfarenhet av NPH-
utredningar. Uppgifter om vilka sjukhus som gör utredningar om NPH samt kontaktpersoner på 
dessa hämtades hos en medicinsk sekreterare på ett av de deltagande sjukhusen. Sex medicinska 
sekreterare inom neurologi på de aktuella sjukhusen kontaktades via telefon för att få reda på vilka 
arbetsterapeuter som var inblandade i utredningarna. Vid dessa kontakter visade det sig att det fanns 
två sjukhus där arbetsterapeuter inte deltar i utredningarna och dessa valdes bort då de inte 
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uppfyllde inklusionskriterierna för studien. Uppgifter om ytterligare två st sjukhus som gör NPH-
utredningar framkom vid kontakt med en läkare på ett av de aktuella sjukhusen och på dessa två 
sjukhus kontaktades arbetsterapeuter via växeln. Totalt tillfrågades sex arbetsterapeuter om de ville 
delta i studien och samtliga tackade ja till att medverka. Alla aktuella arbetsterapeuter försökte först 
kontaktas via telefon men de som inte gick att nå på detta sätt kontaktades via mejl.

4.3 Datainsamling
Eftersom sjukhusen var fördelade över hela Sverige skedde datainsamlingen via telefonintervjuer. 
Författarna hade vid formulering av studiens syfte kommit fram till två övergripande teman som var 
relevanta att undersöka utifrån detta. Dessa teman handlade om hur utredningen går till och vilka 
bedömningar som görs av arbetsterapeuten samt hur arbetsterapeuten uppfattar sin egen roll i 
utredningen. Utifrån dessa teman arbetades ett antal frågor fram som täckte in de viktigaste 
områdena för studien (19, 23). 

Som stöd för intervjun och för att garantera att samma frågor ställdes till alla deltagare utformades 
utifrån temana och frågorna en intervjuguide (se bilaga 1). Deltagarna informerades först om syftet 
med studien samt de villkor som gällde och sedan ställdes inledande demografiska frågor om ålder 
och antal år inom yrket. Vid det första temat som handlade om hur utredningen går till och vilka 
bedömningar som görs användes något mer specificerade frågor medan det vid det andra temat som 
behandlade arbetsterapeutens uppfattning ställdes öppna frågor och vid behov ställdes följdfrågor. 
Deltagarna hade dock alltid möjlighet att svara fritt då det inte fanns några förbestämda 
svarsalternativ (19, 23)

Efter den första intervjun, vilken också sågs som pilotintervju, fick intervjuguiden justeras något då 
vissa frågor var formulerade på ett sätt som gav innehållsfattiga svar samt att några frågor var alltför 
riktade mot specifika svar. Ett par frågor som inte svarade mot syftet plockades också bort innan 
resterande intervjuer genomfördes.

4.4 Procedur
Vid den första kontakten med de aktuella arbetsterapeuterna presenterades syftet med studien och 
arbetsterapeuterna tillfrågades om de ville delta varvid alla tackade ja. Därefter skickades ett 
informationsbrev ut till samtliga deltagare där arbetsterapeuterna uppmanades att bekräfta via mejl 
att de ville medverka i studien och att föreslå dag och tid för intervjun.

Informationsbrevet innehöll information om studiens syfte, kontaktuppgifter till författare och 
handledare, information att deltagandet var frivilligt och att deltagaren hade rätt att avbryta sitt 
deltagande när som helst under studiens gång. Vidare fick de information om att intervjuerna skulle 
spelas in och transkriberas samt att all data skulle behandlas konfidentiellt och avidentifieras så att 
inga personuppgifter kunde röjas (24). De arbetsterapeuter som inte svarade inom en vecka efter att 
mejlet skickats ut kontaktades via telefon för en försäkran att mejlet verkligen nått fram. 

Båda författarna var med vid samtliga intervjuer där en hade huvudansvar för själva intervjun 
medan den andra ansvarade för inspelningen och fanns med som stöd. Ansvaret delades upp så att 
författarna hade huvudansvar vid tre intervjuer var. Intervjuerna startade med att den ansvarige 
informerade deltagaren om syftet med studien och att det var frivilligt att svara på frågorna samt 
dennes rättigheter till att avbryta sitt medverkande när som helst under studiens gång. Information 
om upplägget på själva intervjun utifrån intervjuguiden samt att intervjuerna skulle spelas in gavs 
också. I slutet av intervjun tillfrågades informanten om hon ville ta del av den färdiga studien samt 
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om det fanns möjlighet att få kontakta dem igen vid eventuella oklarheter och frågor.

Intervjuerna tog mellan 20-35 min och spelades in med hjälp av författarnas mobiltelefoner.  Efteråt 
delades inspelningarna upp mellan författarna och transkriberades ordagrant varefter inspelningen 
raderades. Där osäkerhet fanns gällande vad arbetsterapeuten svarat lyssnade båda författarna på 
inspelningen igen tillsammans för att komma fram till vad som sagts. Vid tre fall där oklarhet 
gällande vilka bedömningsinstrument som nämndes fortfarande fanns, mejlades en fråga ut till den 
aktuella arbetsterapeuten gällande svaret så att allt skulle vara korrekt vid analysen.

4.5 Analys av data
En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats enligt Graneheim och Lundman (21, 22) 
tillämpades vid data-analysen. Analysen startade med att alla intervjuer lyssnades på av båda 
författarna tillsammans för att sedan diskuteras övergripande gällande innehåll. Författarna läste 
sedan igenom samtliga transkriberingar ett flertal gånger för att få en uppfattning om innehållet i 
varje enskild intervju. Data som inte svarade mot syftet sorterades bort ur intervjuerna innan 
analysarbetet påbörjades och data som blev kvar och därmed var relevant för studien utgjorde 
analysenheter för studien.

De två första analysenheterna som analyserades beträffande meningsenheter, kondenserade 
meningsenheter samt koder gjorde författarna tillsammans för att för att få en likvärdig struktur i 
samtliga analyser, samt för att diskutera kring data som inte besvarade syftet. De resterade 
intervjuerna delades upp författarna emellan, men författarna satt ändå tillsammans för att enkelt 
kunna diskutera med varandra om funderingar dök upp. Meningsenheterna bestod av 
meningsbärande delar av intervjuerna som hörde ihop genom sitt sammanhang och utgjorde 
grunden för analyserna. Meningsenheterna kondenserades sedan för att få texten mer lätthanterlig. 
Därefter abstraherades de kondenserade meningsenheterna ytterligare till koder utan att det centrala 
och mest väsentliga i innehållet försvann. Hela tiden kontrollerades koderna mot meningsenheterna 
för att få en så giltig abstraktion som möjligt (21, 22). 

När underkategorier, kategorier och teman skapades arbetade författarna hela tiden tillsammans då 
tolkningar är en stor del i det stadiet av analysprocessen. Kategorier består av koder med liknande 
innehåll och inga koder får passa in i två eller flera kategorier. För att göra denna process lättare 
sattes först koderna in i underkategorier vilka därefter sattes in i kategorier. Kategorierna svarar på 
frågan ”vad?” och relaterar till meningsenheterna på en högre logisk nivå. Sist skapades teman för 
att binda samman innehållet i kategorierna. Temana består av den röda tråden som framkommer i de 
underliggande kategorierna (21, 22). För exempel på analysförfarandet se bilaga 2.

Vissa delar av resultatet analyserades inte då de behandlade konkret fakta kring hur utredningen går 
till samt vilka bedömningsinstrument som används. Dessa delar tas upp i form av en 
sammanfattning i början av resultatet för att läsaren ska få en bild av hur utredningarna går till och 
en större förståelse över det analyserade resultatet. 

4.6 Etiska överväganden
Deltagarna tillfrågades via telefon eller mejl om de ville delta i studien och ombads att bekräfta sitt 
samtycke till deltagande via mejl. Inför utformning av informationsbrevet tog författarna del av 
Forskningsetiska principer inom humanistisk samhällsvetenskaplig forskning (24) och framförallt 
det första huvudkravet, Informationskravet, om vad som bör finnas med i ett informationsbrev. 
Information om studiens syfte, att deltagandet var frivilligt och att deltagarna när som helst kunde 
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avbryta sin medverkan gavs skriftligen via informationsbrevet samt muntligen i inledningen av 
intervjun (24, 18). Deltagarna informerades också om att intervjun skulle spelas in och att allt 
insamlat material skulle behandlas konfidentiellt samt avidentifieras innan användande i studien 
(24). Då studien inte behandlar etiskt känslig information behövde inga formella tillstånd inhämtas. 

Då intervjuerna spelades in på författarnas egna mobiltelefoner togs samtliga intervjuer bort så fort 
de transkriberats och lyssnats genom flera gånger. För att ytterligare försäkra att ingen annan skulle 
komma åt intervjuerna hade båda författarna skärmlås på sina telefoner.
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5 Resultat
För att få en inblick i hur utredningen går till samt större förståelse för resultatet presenteras först en 
kort sammanfattning av utredningen och vilka bedömningar som görs. För mer information om 
instrumenten och testerna se bilaga 3.

Samtliga arbetsterapeuter gör bedömning av kognition samt intervjuar patienten eller anhöriga 
gällande ADL-förmåga första gången de träffar patienten. En del av arbetsterapeuterna gör även test 
av finmotorik och inkontinens. De flesta arbetsterapeuter gör sedan om samtliga tester minst fyra 
timmar efter tapptest för att se om det blivit någon skillnad. Någon gör ytterligare en uppföljande 
bedömning dagen efter tapptestet. Uppföljning efter eventuell operation görs av de flesta efter tre 
månader då man gör om samtliga tester igen. På några av sjukhusen görs även uppföljning ett år 
efter operation. 

De kognitiva bedömningsinstrument som nämns är Mini Mental Test (MMT), Trailmaking Test, 
Symbol Digit Modality Test, Klocktestet, Rey auditory verbal learning test, A Quick Test (AQT) 
och Neurobeteende vid kognitiv statusundersökning (NKSU). Några av dessa är neuropsykologiska 
tester medan andra är psykologiska, eller delar av, psykologiska tester. Det förekommer också andra 
kognitiva bedömningar gällande minne, språkbenämning och språkförståelse som inte nämndes vid 
namn under intervjuerna.

Gällande ADL-förmåga genomför samtliga arbetsterapeuter någon form av intervju. Några 
använder Barthels ADL-index medan andra genomför mer eller mindre ostrukturerade intervjuer. 

Ranking-skalor används på några av sjukhusen används både gällande aktivitetsförmåga och 
inkontinens. Bland annat nämndes Urgency scale gällande inkontinensen och på några sjukhus var 
det skalor utformade av läkare på kliniken som användes.

För att mäta finmotorik används Nine Hole Peg test, Grooved Pegboard test eller Purdue Pegboard 
test.

Deltagarna i studien beskrev under intervjuerna sin egen uppfattning om sin medverkan vid 
utredning av personer med misstänkt normaltryckshydrocefalus samt inför eventuell operation. 
Analysenheterna, som bestod av sex transkriberade intervjuer, resulterade i tre övergripande teman 
och nio kategorier. Det första temat är arbetsterapeuter är viktiga i utredningen och handlar om att 
arbetsterapeuterna uppmärksammar aktivitetsproblem, fångar upp viktig information från anhöriga 
och ser behov av ytterligare åtgärder.  Det andra temat andra skulle kunna göra samma 
bedömningar handlar om att bedömningarna som arbetsterapeuterna gör kan göras av flera 
yrkeskategorier. Det sista temat utvecklingsmöjligheter har att göra med att arbetsterapeuterna vill 
bedöma i observation, de vill  ha bedömningsinstrument som är mer aktivitetsinriktade samt andra 
kognitiva bedömningsinstrument. Det sista temat tar också upp att arbetsterapeuterna kan bidra till 
forskning.

Samtliga deltagare i studien var kvinnor i åldrarna 27-55 år. De hade varit yrkesverksamma i1,5år - 
29 år och arbetat med NPH-utredningar i 1-14 år. Samtliga arbetade inom neurologi på större 
sjukhus och några av dem ingick i speciella utredningsteam. Teamen kunde bland annat innefatta 
läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska, undersköterska och medicinsk sekreterare.
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Tema Kategorier
Arbetsterapeuter är viktiga i utredningen Uppmärksammar aktivitetsproblem

Fångar upp information från anhöriga
Ser behov av ytterligare åtgärder

Andra skulle kunna göra samma bedömningar Bedömningarna görs av flera
Utvecklingsmöjligheter Observation kan tillföra mer information 

Aktivitetsinriktning
Kognitiva bedömningsinstrument
Bidrag till forskning

Översikt över teman och kategorier

5.1 Arbetsterapeuter är viktiga i utredningen

5.1.1 Uppmärksammar aktivitetsproblem
Samtliga deltagare frågar patienterna kring vardagen och hur den fungerar när de gör sina 
bedömningar. De flesta nämner att de gör en ostrukturerad intervju och några av dem använder 
också strukturerade bedömningsinstrument där de frågar patienterna kring ADL. De flesta deltagare 
anser i och med detta att de bidrar med en viktig del i utredningen då de får veta hur patientens 
aktivitetsförmåga är påverkad och hur symtomen av NPH inverkar på individens vardag. Flera 
deltagare ansåg även att det är de som enda yrkeskategori i teamet som som har möjlighet att se hur 
patienten praktiskt går tillväga vid till exempel en ADL-bedömning. 

”Jag tycker såhär att egentligen är det ju jag som har möjlighet i teamet att se hur de praktiskt går  
tillväga till exempel vid ADL (….)”

Flera av deltagarna anser att de har en viktig uppgift med att bedöma den kognitiva funktionen och 
få en uppfattning av den då nedsatt kognitiv förmåga även påverkar aktivitetsförmågan. Det är 
också arbetsterapeuten med sin kompetens och sin erfarenhet som kan bedöma aktivitetsförmågan 
och relatera de kognitiva nedsättningarna till aktivitetsproblem.

”… och vi kan ju relatera i våra tester och med vår erfarenhet… svårigheter som kan uppstå i  
vardagen”

Två av deltagarna poängterade att det är viktigt att få en bild av ADL-förmågan inför eventuell 
operation. I det fallet bidrar arbetsterapeuten med en viktig del i utredningen eftersom de bedömer 
aktivitetsförmågan.

”Påverkar det vardagen? Det är viktigt att veta, det är ju en viktigt grej för om man ska operera  
eller inte (…) för det är ju en stor operation att genomgå och det är lång rehabilitering. Är det värt  

att genomgå det om inte vardagen är påverkad…”
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Flera deltagande framhåller vikten av att arbetsterapeuten även bedömer aktivitetsförmågan efter 
operationen. Även om vissa nedsättningar förbättrats är det inte säkert att patienten klarar sin ADL 
själv.

5.1.2 Fångar upp information från anhöriga
Det framkommer vid ett flertal tillfällen under intervjuerna att arbetsterapeuterna frågar anhöriga, 
som följer med patienterna vid utredningen, kring patienternas ADL-förmåga och hur de agerar i 
hemmet. Den informationen är viktig för att komplettera arbetsterapeuternas bedömningar och 
intervjuer med patienten om patienterna själva inte kan redogöra för sin ADL-förmåga på ett 
adekvat sätt. 

När anhöriga inte är med finns det heller ingen som kan bekräfta om det som patienten berättar 
stämmer eller inte.

"… ibland så är ju patienterna kognitivt nedsatta och de svarar att de klarar allting själv och då 
finns det ingen anhörig som säger att nej, så här är inte fallet"

Det framkommer också att det kan vara bra att prata med anhöriga efter patientens tapptest för att få 
veta om patienterna då klarar sin ADL bättre.

”... att även anhöriga då kan ta del av och se hur skillnaderna blir direkt efter (...) då kan vi prata  
med dem och den biten är jätteviktig för oss att veta”

5.1.3 Ser behov av ytterligare åtgärder
Alla deltagarna ansåg det viktigt att arbetsterapeuten är med i utredningen på grund av att det kan 
framkomma även andra problem. Det kan handla om andra nedsättningar eller behov av hjälpmedel 
till exempel.

”… men det man ser vid sidan av kan ju vara andra saker som kommer fram, man kanske märker  
att patienten har nedsatt uppmärksamhet eller att man kommer att prata om aspekter i hemmet”

Åtgärder som till exempel förskrivning av hjälpmedel, bostadsanpassningar och kontakt med 
distriktsarbetsterapeut görs i olika utsträckning av deltagarna. Några poängterade att vidare åtgärder 
eller kontakt med distriktsarbetsterapeut endast görs i sällsynta fall, medan andra såg det som en 
självklarhet att vidta åtgärder om behov finns. De flesta betonade också att åtgärder var något som 
görs utöver utredningen och att det är något man som arbetsterapeut måste ta ställning till själv, men 
att det är en viktig del som arbetsterapeuten bidrar med.

”… är det så att de har fortsatt nedsatt balans och svårigheter för att till exempel duscha så är det  
klart att jag åtgärdar med interventioner… eventuella hjälpmedel och så…”
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5.2 Andra skulle kunna göra samma bedömningar

5.2.1 Bedömningarna görs av flera
Samtliga deltagare gör till större delen neuropsykologiska test för att utreda kognitionen och detta 
innebär att de anser att deras bidrag inte alltid är specifikt arbetsterapeutiskt.

”… det är inget som är så specifikt arbetsterapeutiskt egentligen som jag ser det, och i och med att  
det är en del psykologtest och så…”

Flera av deltagarna nämner att andra professioner eventuellt skulle kunna ersätta arbetsterapeuten 
vid den kognitiva bedömningen som görs i utredningen. Några av dem nämner att dessa tester och 
bedömningar redan görs av andra professioner runt om i Sverige, till exempel läkare, sjuksköterskor 
och neuropsykologer. Två av deltagarna menar dock att om det inte är en arbetsterapeut som gör de 
kognitiva bedömningarna bör det vara en neuropsykolog som utreder kognitionen. 

En av deltagarna trodde att en anledning till att vissa sjukhus har valt att inte ha med 
arbetsterapeuter i utredningarna berodde på att de till största delen gör neuropsykologiska 
bedömningar och att sjukhusen då tycker att det varit bättre att tillsätta en neuropsykolog istället.

”(...) det skulle ju kunna bero på att det som arbetsterapeuten gjorde var neuropsykologiska tester  
och då kanske de har satt dit en neuropsykolog istället"

En deltagare berättar att på deras arbetsplats byts arbetsterapeuterna och sjukgymnaster av att göra 
bedömningarna vilket innebär att en person träffar patienten och gör samtliga bedömningar. Man 
anser att det blir bättre flyt i utredningarna på detta sätt samt att det är bättre för patienten att bara en 
person lär känna dem riktigt och att det på så vis även blir lugnare för patienten. Man anser också 
att instrumenten som används är såpass lättanvända att båda professionerna kan göra 
bedömningarna. Deltagaren nämner dock att i och med detta är det svårt att se det specifikt 
arbetsterapeutiska i utredningen.

”Vi har tyckt att det har blivit bättre och att det har blivit bättre flöde (…) alltså det är ju svårt att  
urskilja det arbetsterapeutiska i utredningen (…)  och de instrumenten som vi använder tycker vi  

inte är så avancerade utan det kan man göra... på det viset”

5.3 Utvecklingsmöjligheter

5.3.1 Observation kan tillföra mer information
Som det ser ut idag är det ingen av deltagarna som gör ADL-bedömning i observation. De allra 
flesta anser dock att det är en brist och de vill gärna göra det då det kan ge mer tillförlitlig 
information kring patientens aktivitetsbegränsningar. 

De flesta nämner också att ADL-bedömningar i observation är något som har gjorts förut men på 
grund av tidsbrist och besparingar har det tagits bort. Detta är tråkigt tycker samtliga som pratar 
kring det.
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… och det är väl en av delarna liksom mitt arbetsterapeutiska hjärta klappar för... att den ADL-
bedömningen har strykts på foten.

Flera av deltagarna betonar att patienterna ofta är kognitivt nedsatta och har dålig insikt och därför 
inte alltid kan ge korrekt information om sin egen aktivitetsförmåga, vilket ses som ett problem. Då 
det inte görs några bedömningar i aktivitet kan inte heller arbetsterapeuterna kontrollera om 
patienternas utsago stämmer. En observation skulle kunna ge en bättre bedömning där det är lättare 
att utvärdera resultatet vid uppföljning.

”Personer med NPH som har kognitiva svårigheter kanske inte alltid kan redogöra för sina  
aktivitetsbegränsningar och nedsättningar på ett adekvat sätt (…) om vi då hade en möjlighet att  
kunna observera dem så får man en mer rätt bedömning och kan utvärdera det på ett annat sätt”

Några betonade att en ADL-bedömning i observation ger bättre information om kognitiva 
nedsättningar då aktivitetsförmågan ofta är påverkad. Vissa kognitiva nedsättningar syns inte heller 
genom testerna som arbetsterapeuterna gör, utan de kommer fram i aktivitet. En ADL-bedömning i 
observation skulle också kunna ge bättre uppfattning om både kognitiva och motoriska problem 
samtidigt. 

”det är bra att se en person praktiskt, att göra en rejäl bedömning för man ser ganska mycket vid  
påklädning och dusch till exempel hur såna här saker fungerar, både med minne och rent motoriskt  

hur de klarar av det”

Vid två tillfällen under intervjuerna framkommer det att anhöriga och patienter kan ha väldigt olika 
åsikter kring hur patienten klarar sin ADL och hur det fungerar i hemmet. Vid sådana tillfällen 
skulle arbetsterapeuten själv vilja kunna se hur patienten klarar sin ADL genom en observation.

Det kom även fram under intervjuerna att ADL-bedömning i observation skulle kunna vara en för 
stor insats till vad man skulle få ut av den. En deltagare nämner att de patienter som kommer in ofta 
är så sjuka att en ADL-bedömning i observation säkerligen inte skulle ge någonting då de knappt 
kan äta själva och behöver mycket hjälp. 

”Här tycker jag att vi ofta har väldigt dåliga patienter, dom är många som behöver mycket hjälp  
och så och då hade det inte gett så mycket att göra en ADL-bedömning”

5.3.2 Aktivitetsinriktning
Alla utom en deltagare uttrycker att de inte är helt nöjda med deras del av bedömningen som den ser 
ut idag och att den skulle kunna utvecklas. Något som flera av dem uttrycker är att de skulle vilja 
börja rikta bedömningarna mer mot aktivitet. 

”... skulle ha varit bra om man kanske kunde hade försökt börja rikta det mer mot aktivitet istället.  
För där är ju, där har ju vi vår roll egentligen, eller en stor roll”
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En deltagare anser att det borde vara mer arbetsterapeutisk inriktning i utredningen. Hon säger att 
man måste utveckla den arbetsterapeutiska delen och de arbetsterapeutiska bedömningarna i 
utredningen och att det borde vara fler strukturerade tester som fokuserar på aktivitet.

”… tycker jag att det skulle vara bättre och hitta mer strukturerade tester som jag använder istället  
för att ha en så pass ostrukturerad intervju som det är nu att…  ja mer strukturerade tester och  

instrument i utredningarna med fokus på aktivitet”

En av deltagarna tror att den främsta anledningen till att arbetsterapeuter inte är delaktiga i NPH-
utredningar på två sjukhus är att det till stor del är neuropsykologiska tester som görs och därför har 
sjukhusen valt att ha med en neuropsykolog istället. Hon tror att om den arbetsterapeutiska delen 
utvecklas och blir tydligare och bedömningarna inriktas mer mot aktivitet så skulle sjukhusen 
kanske välja att ha med en arbetsterapeut istället.

5.3.3 Kognitiva bedömningsinstrument
En deltagare uttrycker att hon skulle vilja utveckla den kognitiva delen i bedömningen då hon idag 
endast gör MMT vid bedömning av kognitionsförmåga. Deltagaren anser att det är ett instrument 
som inte visar speciellt mycket och inte ringar in patientens problem på ett bra sätt.

”… för de här patienterna då som... vars främsta liksom svårighet är just minnet, det är ju svårt att  
få ett trovärdigt resultat just bara på ett MMT, då kanske man skulle behöva göra en djupare 

bedömning”

Det framkommer att det är svårt att hitta bra instrument som ringar in patientens problem på ett bra 
sätt. Det gäller att hitta ett bedömningsinstrument som är tidseffektivt både för arbetsterapeuten och 
patienten själv, speciellt eftersom patienterna inte alltid orkar så mycket.

”… alltså det gäller ju att hitta nåt som är tidseffektivt både för mig och patienten som ändå ringar  
in problematiken... och det känner väl jag att vi inte har riktigt”

5.3.4 Bidrag till forskning
Det framkom också att det är bra om arbetsterapeuterna är med ur forskningssynpunkt. På de 
sjukhus där arbetsterapeuterna inte är med forskas det inte heller kring arbetsterapi i samband med 
NPH, detta gör också att deras del i utredningen inte utvecklas. En deltagare nämner att Uppsala, 
Umeå, Göteborg och Linköping är de orterna där det forskas mest kring NPH och Umeå och 
Göteborg är två av de sjukhus som utesluter arbetsterapeuter.

”Att Umeå och Göteborg inte har några arbetsterapeuter är väldigt synd, då de är stora inom detta  
(…) lite extra synd ur forskningssynpunkt”
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6 Metoddiskussion
Författarna valde att använda en kvalitativ ansats då syftet med studien var att undersöka 
deltagarnas egna uppfattningar, tankar och känslor (19), med en kvantitativ ansats skulle inte detta 
ha uppnåtts. Den valda metoden visade sig fungera bra då deltagarna i de flesta fall gav 
innehållsrika och personliga svar vilka svarade till studiens syfte och gav en bra kvalitet på 
resultatet. Genom att använda en kvalitativ ansats gavs innehållsrik och subjektiv information vilket 
kunde ha uteblivit om en kvantitativ ansats valts då man i kvantitativa studier önskar så objektiva 
svar som möjligt (25). Tanken med studien var inte att den skulle vara överförbar på andra grupper 
(21) utan att visa på hur de aktuella deltagarna faktiskt ser på sin medverkan vid dessa utredningar.  

Inför studien diskuterade författarna vilket metod som skulle passa bäst där valet låg mellan intervju 
eller enkäter med öppna frågor. Författarna ansåg dock att intervju skulle passa bäst då det finns 
möjlighet att ställa följdfrågor om svaren inte skulle ge tillräcklig information samt att deltagarna 
får möjlighet att ställa frågor om det är något de inte förstår. Funderingar fanns också från början att 
genomföra en litteraturstudie men vid en litteratursökning visade det sig att det endast fanns en 
artikel som behandlade arbetsterapi och NPH i förhållande till varandra och denna fokuserade 
dessutom på rehabilitering efter operation vilket inte svarar mot studiens syfte.

Målet från början var att göra en totalundersökning med samtliga arbetsterapeuter som är delaktiga i 
NPH-utredningar vid alla åtta sjukhus. Vid processen med att kontakta de aktuella 
arbetsterapeuterna visade det sig dock att man vid två av sjukhusen valt bort arbetsterapeuter i 
utredningen och författarna valde då att koncentrera sig på de sjukhus där arbetsterapeuter är 
inblandade för att få fram information till studiens syfte. Författarna funderade kring att 
arbetsterapeuter som jobbar nära varandra kan ha likande uppfattningar och tankar kring 
utredningen. Detta gjorde att en arbetsterapeut på varje sjukhus tillfrågades att delta för att få en så 
stor variation som möjligt. Författarna ansåg också att det var ett bra antal i förhållande till studiens 
omfattning. Studiens deltagare ansågs ha en bra variation både åldersmässigt, gällande 
yrkeserfarenhet samt hur länge de hade arbetat med NPH-utredningar. Det var enbart kvinnor som 
deltog i studien men då arbetsterapeutyrket är kvinnodominerat var detta väntat och författarna tror 
inte att det påverkade resultatet.

Författarna hade från början också tankar kring att intervjua andra yrkeskategorier i teamet, såsom 
sjukgymnast och läkare kring hur de ser på arbetsterapeutens medverkan vid utredningen. På detta 
sätt hade vi också fått tankar och uppfattningar från de sjukhus där det inte finns arbetsterapeuter i 
utredningarna vid NPH. Detta skulle dock inte ha varit en lämplig metod för uppsatsen då det är en 
studie i ämnet arbetsterapi. 

Författarna utformade en intervjuguide att ha till stöd under intervjuerna och för att garantera att 
alla deltagare ställdes samma frågor (23). Då författarna inte hade någon tidigare erfarenhet av 
denna typen av undersökningar visade det sig att intervjuguiden var till stort stöd för att komma 
ihåg vilka frågor som var tänkta att ställas. Tanken var att intervjuguiden skulle innehålla öppna 
riktade frågor vilket ger deltagarna möjlighet att svara fritt (23). Även om den första intervjun sågs 
som en pilotintervju valde författarna att ändå ta med denna i analysen. Detta gjordes för att 
intervjun tillförde variation till resultatet. Författarna såg inte detta som något problem då denna 
intervjun var snarlik de resterande, det var endast en fråga som togs bort samt ett par av de andra 
frågorna omformulerades. 

Inför intervjuerna läste författarna på om intervjuteknik enligt Dalen (19), Kvale (20) och Lantz 
(23) för att få den teoretiska kunskapen och kunna göra så bra intervjuer som möjligt. Då 
författarnas praktiska erfarenhet i att intervjua var svag blev de sista intervjuerna av bättre kvalitet 
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än de första.

Problem som uppstod under själva intervjuerna var främst att det ibland var svårt att höra vad 
motparten sa. Ett annat problem var att vissa deltagare var väldigt fåordiga och hade svårt att 
uttrycka sig i ord, detta gjorde att ett par intervjuer blev väldigt magra. Detta skulle kunna bero på 
att frågorna var felformulerade, att deltagaren kände sig osäkra eller liknande. Författarna tror dock 
att det berodde på nervositet och att deltagarna hade svårt att formulera sig i ord. Detta skulle 
kanske kunna ha undviks något om författarna hade varit mer erfarna, på så vis kanske författarna 
hade kunnat ställa rätt följdfrågor till dessa deltagare. Författarna försökte ändå ställa följdfrågor 
som försök att få deltagarna att prata mer utan att de skulle vara för riktade, detta fungerade oftast.  

Under transkriberingen var det svårt att i vissa intervjuer höra vad som sades, vilket kunde bero på 
faktorer som brus, bakgrundsljud som störde eller att deltagaren pratade snabbt eller otydligt. Vid 
några tillfällen då oklarheter uppstod under transkriberingen trots att båda författarna lyssnat på 
intervjuerna kontaktades deltagarna via mejl för att ge ett förtydligande till vad som sagts. 
Exempelvis vad gäller bedömningsinstrumenten som används av deltagarna kunde det ibland vara 
svårt att uppfatta namnen på dem.

Intervjuerna skedde via telefon då det var praktiskt omöjligt för författarna att besöka alla 
sjukhusen. Författarna var medvetna om att vissa saker som kroppsspråk kan gå förlorat genom att 
inte träffa deltagarna personligen under intervjun. Författarna tror dock inte att detta var något 
problem då de uppfattade intervjuerna som personliga och deltagarna uttryckte vad de kände och 
tyckte kring det de pratade om. Andra alternativ såsom skype eller videosamtal diskuterades men 
sågs inte som några bra alternativ. Även om författarna hade kunde skaffat utrustning för att kunna 
genomföra intervjuerna genom någon av dessa metoder kanske inte deltagarna skulle kunde ha gjort 
det. Det är inte heller självklart att alla vet hur dessa metoder fungerar då båda är relativt nya, detta 
skulle  kunna ha gjort att några istället valt att inte delta.

Författarna var från början insatta i att det är viktigt att vara medveten om sin egen förförståelse då 
detta kan påverka både datainsamling och resultat (26).  Även om förförståelse är en viktig del av 
tolkningsprocessen, då resultatet beror mycket på forskaren (21) anser författarna att det är viktigt 
att vara medveten om sin förförståelse då resultatet ska vara giltigt och spegla det som sägs i 
intervjuerna (21) och inte forskarens egna åsikter. Därmed jobbade författarna med sin egen 
förförståelsen och de egna åsikterna under hela studiens gång och påminde varandra om detta inför 
intervjuerna.

De första frågorna som ställdes till deltagarna handlade om hur utredningen gick till rent praktiskt 
(bilaga 1). Dessa delar av intervjun svarade inte mot syftet med studien och analyserades därför 
inte, istället valde författarna att presentera detta i början av resultatet för att läsarna skulle bli 
insatta i vad utredningen handlar om och hur de överlag går till. Tanken med detta var att det skulle 
ge läsaren en större förståelse för det resterande resultatet. 

För att få fram ett så trovärdigt resultat som möjligt har författarna diskuterat kring hur resultatet 
visar det som sagts under intervjuerna och kommit fram till att det speglar det på ett bra sätt. 
Arbetsterapeuterna i studien har kunskap och erfarenheter kring ämnet vilket ansågs vara det viktiga 
då resultatet skulle spegla deras uppfattningar och detta gör att författarna anser resultatet som 
trovärdigt. Genom hela processen och analysarbetet har författarna också diskuterat förförståelse, 
tolkningar och ställningstaganden för att få ett så giltigt resultat som möjligt.
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7 Resultatdiskussion
Syftet med denna studie var att beskriva arbetsterapeuters uppfattning om sin medverkan vid 
utredning av personer med misstänkt normaltryckshydrocefalus. Resultatet visar att de flesta 
deltagare i studien anser att deras medverkan vid utredningen är viktig men att de önskar att fokus 
skulle ligga på specifikt arbetsterapeutiska bedömningar riktade mot aktivitetsförmåga. Det är inom 
detta område arbetsterapeutens kunskapsfokus ligger och genom att göra strukturerade ADL-
bedömningar i observation, istället för de intervjuer som genomförs idag, skulle resultatet av 
bedömningarna både ge mer information och bli mer tillförlitliga. 

Idag är en stor del av arbetsterapeutens utredning inriktad på kognitiva bedömningar till vilka man 
oftast använder neuropsykologiska bedömningsinstrument. I resultatet framkommer att andra 
professioner eventuellt skulle kunna göra dessa bedömningar men att arbetsterapeuten bidrar med 
en viktig roll då hon kan koppla den kognitiva förmågan till aktivitetsförmågan. Fokus inom 
arbetsterapi ligger i aktivitet och att människan av naturen är en aktiv varelse och man vet att den 
kognitiva förmågan kan påverka aktivitetsförmåga (15).

Då kognitiva nedsättningar kan ge stora begränsningar inom många områden av patientens liv (15) 
kan det vara nödvändigt att komplettera de kognitiva testerna med mer arbetsterapeutiska 
instrument som inriktas på aktivitet. I resultatet framkommer att ingen av arbetsterapeuterna idag 
gör observationer av aktivitetsförmåga men samtliga genomför någon form av intervju där de frågar 
hur patientens vardag fungerar. En patient med kognitiva nedsättningar kan dock ha svårt att 
redogöra för sin situation på ett adekvat sätt varför observation av aktivitetsförmågan kan ge bättre 
och mer tillförlitlig information. Genom att göra en ADL-bedömning i observation med hjälp av ett 
standardiserat arbetsterapeutiskt bedömningsinstrument kan man täcka in fler problemområden 
samtidigt (18) vilket också var något som påtalades under intervjuerna. 

I studien framkom också att aktivitetsförmågan bör utredas då det är viktigt att veta hur symtomen 
påverkar vardagen inför ställningstagande till operation. Trots att individen har nedsättningar och 
symtom av NPH behöver inte vardagen vara påverkad i någon större utsträckning och då kanske det 
inte är värt att genomgå en så omfattande operation som både är riskfylld och har lång 
rehabilitering. Då arbetsterapeutens medverkan vid utredning av dessa patienter genom sin kunskap 
om aktivitet kan koppla kognitiva symtom till aktivitet (15) anser författarna att detta är en viktig 
aspekt att ta hänsyn till. Även om patienten har störst chans att bli förbättrade i ett tidigt skede av 
sjukdomen kan det ändå vara värt att avvakta med operation och göra nya bedömningar senare om 
inte vardagen är påverkad.

Omgivningen ses enligt MOHO som något som har stor betydelse vid utförande av aktivitet och kan 
både hjälpa eller försvåra aktivitetsutförande (10). Detta kan vara viktigt att tänka på om man ska 
göra ADL-bedömningar exempelvis på sjukhuset. Patienterna befinner sig då i en för dem okänd 
miljö vilket kan påverka deras aktivitetsutförande. Något annat som också är viktigt att tänka på vid 
en bedömning i observation är att man väljer en aktivitet som känns meningsfull för patienten då 
motivationen till aktivitetsutförande hos en person är beroende av dennes vilja att utföra just denna 
aktivitet (10).

The Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) är ett arbetsterapeutiskt 
bedömningsinstrument som mäter både motoriska färdigheter och processfärdigheter. Patienten får 
själv välja en aktivitet och bedöms under utförandet av arbetsterapeuten (27). Författarna tänker att 
detta skulle kunna vara ett bra instrument att använda vid utredning av den kognitiva förmågan hos 
patienter med misstänkt NPH då man kan anpassa aktiviteten efter individ. Även om det är för 
patienterna en okänd miljö de utför aktiviteten i kan de känna igen sig i själva aktiviteten.
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The Model of Human Occupation Screening Tool (MOHOST) är ett annat arbetsterapeutiskt 
bedömningsinstrument vilket är utformat för att ge arbetsterapeuten en överblick över patientens 
aktivitetsförmåga. MOHOST lyfter fram hur inflytandet av patientens vanor, intressen, motivation, 
kapacitet och omgivning påverkar aktivitetsförmågan (28). Då MOHOST är klientcentrerat och kan 
anpassas efter individen samt utföras i form av observation tror författarna att detta instrument 
skulle kunna vara till hjälp vid utredningarna av patienter med misstänkt NPH.

Det finns även bedömningsinstrument särskilt utformade för att bedöma den kognitiva förmågan 
genom observation av aktiviteter. Praktiska sysslor kräver olika former av kognitiva funktioner 
vilka då kan bedömas i och med aktivitetsutförandet. Med hjälp av OT-ADL Neurobehavioral 
Evaluation (A-ONE) till exempel bedöms bland annat den spatiala förmågan genom en enkel ADL-
aktivitet som att ta på en tröja. Ett annat bedömningsinstrument är Cognitive Performance Test där 
man bedömer den kognitiva förmågan, framförallt hur pass svår nedsättningen är, genom utförande 
av ADL- eller IADL-aktiviteter (15).

Arbetsterapeuterna är också den yrkeskategori som ser om patienten är i behov av hjälpmedel eller 
andra vidare åtgärder som exempelvis bostadsanpassning eller kontakt med distriktsarbetsterapeut. 
Vissa deltagare ser detta som något viktigt medan andra endast gör det vid enstaka tillfälle då det är 
akut. Många av deltagarna är noga med att påpeka att detta är saker som görs utöver utredningarna 
och som de som arbetsterapeut får ta ställning till själva. Författarna anser och förstår det ändå som 
att det har med deras medverkan att göra, även om det sker utöver bedömningarna och själva 
utredningen. Om arbetsterapeuterna inte skulle medverka vid utredningen skulle dessa delar falla 
bort och vidare åtgärder är en viktig del för de individer som behöver det.

Många gånger visar sig problem som beror på sjukdomstillståndet först i individens vardag då 
utförandet av aktiviteter störs (14) varför även anhöriga kan komplettera med viktig information. I 
studien framkom vikten av att arbetsterapeuter får ta del av information från anhöriga till patienten 
gällande hur dennes vardag är påverkad. Toglia med flera skriver (15) att personer med kognitiva 
nedsättningar kan ha nedsatt medvetenhet om konsekvenserna av detta och då kan anhöriga eller 
nära vänner bidra med viktig information. Devito et.al. (4) nämner också att personer med NPH ofta 
är omedvetna om eller inte bryr sig om sitt tillstånd. Detta belyser hur viktigt det är att 
arbetsterapeuter kan komplettera sina bedömningar genom intervju med anhöriga.
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8 Slutsats
Det finns forskning gällande neurospsykologi och NPH där fokus ligger på kognition och 
neuropsykologiska tester, samt sjukgymnastik och NPH med fokus på gång och balansförmåga men 
lite till ingen forskning finns gällande arbetsterapi och NPH. Dock finns det arbetsterapeutiska 
bedömningsinstrument som kan ge en bild av den kognitiva förmågan samtidigt som man ser till 
aktivitetsförmåga och detta borde vara önskvärt att använda då det täcker in fler problemområden 
än bara den rent kognitiva funktionen.

Slutsatsen av studien är att arbetsterapeuterna uppfattar sin medverkan vid utredning av personer 
med misstänkt normaltryckshydrocefalus som viktig. Arbetsterapeuter kan koppla de kognitiva 
nedsättningarna till aktivitetsförmåga och detta är viktigt att utreda för att se hur symtomen av NPH 
kan påverkar patientens vardag samt inför ställningstagande till operation. Operationen kan ge 
komplikationer och medför en lång rehabilitering och påverkas inte individens vardag av symtomen 
kan det vara av värde att vänta med operationen. Arbetsterapeuten bidrar också med en viktig del då 
de ser behov av ytterligare åtgärder såsom hjälpmedel och kontakt med arbetsterapeut. Dock 
behöver arbetsterapeutens del, främst bedömningarna, utvecklas. Det behöver bli mer strukturerade 
bedömningar med inriktning på aktivitet samt ADL-bedömningar i observation för att få tillförlitlig 
information om aktivitetsförmågan. Används dessutom standardiserade arbetsterapeutiska 
bedömningsinstrument kan bedömning av kognition och aktivitet göras samtidigt och då behöver 
inte patienten genomgå lika många tester samtidigt som arbetsterapeuten får tillförlitligare 
information.

9 Vidare forskning
Författarna anser att vidare forskning kring arbetsterapi och NPH i förhållande till varandra skulle 
vara av nytta för att ytterligare ringa in de problem som kan uppstå i patienternas vardag och hur 
arbetsterapeuten kan bidra till att hjälpa dem. Även forskning kring bedömningar och 
bedömningsinstrument som ringar in problemen hos dessa patienter på ett effektivt sätt vore 
önskvärt då det idag inte finns några riktlinjer att följa gällande detta.  
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Bilaga 1
Intervjuguide

Presentation av oss.
Informera om syftet med studien
Det är frivilligt att delta i studien och du har rätt att avbryta när som helst.
Inspelning sker, är det okej?
Svaren behandlas konfidentiellt och de enda som kommer ha tillgång till information som kan 
identifieras är vi samt eventuellt handledare.
Tidsåtgång – ca 30min

Allmän fakta
- Namn
- Ålder
- Antal år inom yrket
- Examensår
- Nuvarande arbetsplats/avdelning
- Hur länge har du jobbat med denna typ av utredningar
- Hur många utredningar görs per år
- Är ni fler AT som jobbar med NPH-utredningar på din arbetsplats

Utredningen

Hur går utredningen till med fokus på den arbetsterapeutiska delen
− vilka bedömningar görs
− Utgår ni från några riktlinjer när ni gör dessa bedömningar i utredningen? Hur har ni annars 

kommit fram till vad som ska göras?
− Berätta kring teamarbetet
− Är patienterna inneliggande eller polikliniska? Har det någon betydelse för bedömningarna?

AT uppfattning

1.Berätta vad du anser att arbetsterapeuten bidrar med i utredningen
2.Berätta hur du ser på arbetsterapeutens roll i utredningen.
3.Anser du att andra professioner skulle kunna göra samma/likvärdiga bedömningar som AT?
4.På vissa sjukhus har man valt bort  AT i utredningen. Hur ser du på det?
5.Berätta kring arbetsterapeutiska åtgärder

- Finns det något du vill tillägga?
- Har du några frågor till oss?
- Får vi kontakta dig igen om något är oklart vid analys av data?
- Vill du ta del av resultatet när det är klart?

Följdfrågor;
Skulle du kunna utveckla?
Skulle du kunna ge exempel?
Hur?
Berätta mer?
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Bilaga 2
Exempel på analysförfarandet

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet

Kod Under- 
kategori

Kategori Tema

Jag tycker att 
arbetsterapeute
n är viktig för 
att man ska få 
med hela den 
ADL-biten... 
och en status... 
att har de 
problem av de 
här 
symtomen...

Arbetsterapeut
en är viktig för 
att man ska få 
med ADL-
biten och vad 
symptomen ger 
för problem

Arbetsterapeut
en viktig för att 
bedöma 
aktivitetsförmå
ga.

Arbetsterapeut
en bedömer 
aktivitetsförmå
gan

Uppmärksamm
ar 
aktivitetsproble
m

Arbetsterapeut
er är viktiga i 
utredningen

… och vi kan 
ju relatera i 
våra tester och 
med vår 
erfarenhet… 
svårigheter 
som kan uppstå 
i vardagen

Arbetsterapeut
en kan relatera 
sina tester 
svårigheter 
som kan uppstå 
i vardagen

Arbetsterapeut
en kan relatera 
till svårigheter 
som kan uppstå 
i vardagen

Arbetsterapeut
en kan se om 
svårigheter kan 
uppstå i 
vardagen

... att även 
anhöriga då 
kan ta del av 
och se hur 
skillnaderna 
blir direkt efter 
(...) då kan vi 
prata med dem 
och den biten 
är jätteviktig 
för oss att veta

Anhöriga kan 
ta del av och se 
skillnad efter 
tapptest, den 
biten är viktig 
för 
arbetsterapeute
n att veta

Information 
från anhöriga 
kring 
skillnaderna 
efter tapptest är 
viktigt att veta

Information 
från anhöriga 
är värdefullt 
för att 
komplettera AT
´s tester
 

Fångar upp 
information 
från anhöriga

det är ju inte 
helt ovanligt 
att vi, när vi 
sitter och 
pratar om det, 
att det 
framkommer 
behov av 
hjälpmedel

Det är inte 
ovanligt att när 
man sitter och 
pratar med 
dem att det 
framkommer 
behov av 
hjälpmedel

Kan 
framkomma 
behov av 
hjälpmedel när 
arbetsterapeute
n pratar med 
patienten.

Arbetsterapeut
en ser behov 
av hjälpmedel

Ser behov av 
ytterligare 
åtgärder
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Bilaga 3
Bedömningsinstrument och tester

Kognition 
Mini Mental Test (MMT) – är ett screeninginstrument som ger en grov uppskattning av den 
kognitiva förmågan till exempel minne, språk, orientering och logisk-spatial förmåga.

Trail Making Test – är ett test för screening av exekutiva funktioner där patienten ska dra ett streck 
mellan ett antal punkter i en speciell ordning.

Symbol Digit Modality Test – är ett test som kan användas för screening av motorik, visuell 
perception och inlärning. Patienten ska para ihop siffror med geometriska figurer och svaren kan 
ges både skriftligt och muntligt.

Klocktestet – är ett screeningtest som mäter konstruktionsförmåga, tidsuppfattning och nedsättning i 
abstraktion och planering. 

Rey auditory verbal learning test – är ett test som används för att undersöka inlärningskapacitet, 
arbetsminne och förmåga till att lagra information.

A Quick Test (AQT) – är ett screeningtest som mäter psykomotorisk snabbhet.

Neurobeteende vid kognitiv statusundersökning (NKSU) – bedömer den intellektuella kapaciteten 
inom språk, konstruktion, minne, räkning och logiskt tänkande.

ADL
Barthels ADL-index

Inkontinens 
Urgency scale

Finmotorik
Nine Hole Peg test 
Grooved Pegboard test 
Purdue Pegboard test
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