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Sammanfattning 

Bakgrund: I och med att samhället utvecklas behöver arbetsterapeuter finna nya och 

fungerande metoder för att förbättra livskvaliteten och välmåendet hos patienterna. En av de 

stora patientgrupperna är äldre, denna grupp växer i och med att befolkningen lever allt 

längre. En annan av de stora patientgrupperna är patienter drabbade av stroke, vilket är den 

femte största orsaken till ohälsa. Nintendo Wii är en relativt ny metod som ibland används 

kliniskt men få påvisade effekter är vetenskapligt belagda. 

Syfte: Syftet med denna studie var att genomföra en systematisk sammanställning av 

användbarheten och effekterna av Nintendo Wii som åtgärd inom arbetsterapi för patienter 

som är äldre eller drabbade av stroke.  

Metod: En litteraturstudie som sammanställde resultaten från 10 vetenskapliga artiklar som 

hittades via systematiska databassökningar och manuell sökning.  

Resultat: I analysen framkom fyra områden som presenteras i resultatet. Dessa områden var 1: 

Praktisk användbarhet, 2: Effekter på funktions- och aktivitetsnivå, 3: Sociala relationer och 

4: Livskvalitet. 

Slutsats: Nintendo Wii verkar vara en genomförbar åtgärd som kan användas som 

komplement till traditionell terapi. Det kan förhöja välmåendet och livskvaliteten hos äldre 

samt förbättra funktioner hos patienter drabbade av stroke. Nintendo Wii möjliggör för social 

interaktion att uppstå när patienter spelar tillsammans.  
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1. Bakgrund 

1.1 Arbetsterapis kärna 
Målet inom arbetsterapi är att genom aktivitet möjliggöra för patienterna att bli så 

självständiga som möjligt i sitt aktivitetsutförande, trots fysiska och kognitiva nedsättningar 

(1). Arbetsterapi syftar även till att främja hälsa och välbefinnande genom delaktighet i 

meningsfulla aktiviteter (2). Arbetsterapeuten arbetar klientcentrerat utifrån patientens egna 

önskemål, vilja och värderingar. Åtgärderna syftar till att öka patientens livskvalitet, 

välbefinnande samt känsla av meningsfull tillvaro (1).  

Aktivitet spelar en central roll inom arbetsterapi eftersom det används som ett terapeutiskt 

redskap i arbetet med patienterna (3). Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) skriver att 

människan kan påverka sin hälsa genom aktivitet (1). Aktivitet kan inom arbetsterapi bland 

annat användas för att behålla en patients existerade förmåga och därmed förebygga förlusten 

av tidigare förmågor. Aktivitet spelar även en mycket viktig roll för människor gällande 

skapande, bekräftelse och upplevelse av meningsfullhet i livet. Aktiviteter i sig har även 

motiverande egenskaper eftersom människan har ett psykologiskt behov av aktivitet och 

lockas till att delta i dem (3). Detta kan även knytas an till begreppet ”flow” som innebär det 

psykiska tillstånd av tillfredställelsekänsla inombords då en person utför en aktivitet där 

koncentrations krävs, svårighetsnivån är utmanande men uppnåbar, medvetenheten ökar och 

känslan för passerad tid upphör (4). 

Det finns en mängd olika modeller som arbetsterapeuten kan arbeta efter och ha som 

utgångspunkt i sitt arbete med patienten. Denna studie kommer att beröra Model of Human 

Occupation (MOHO) (5). 

MOHO ger arbetsterapeuten förståelse för hur patienten kan motiveras i sitt 

aktivitetsutförande. Modellen har en holistisk syn på människa och främjar 

aktivitetsfokuserad träning genom att sätta patientens behov i fokus och arbeta klientcentrerat. 

Modellen utgår från aktiviteter som upplevs vara viktiga och relevanta för patienten. MOHO 

tar upp betydelsen av viljekraften och självkännedomen hos patienten, samt hur de påverkar 

aktivitetsutförandet (5). 

MOHO delar in personen tre delar; Viljan, vanor och utförandekapaciteten. Viljan innefattar 

den motivation personen har för att utföra aktiviteten, vanor innebär vilka rutiner och mönster 

personen har i sina aktiviteter och utförandekapaciteten betecknar de fysiska och mentala 

kapaciteter som personen har för att utföra aktiviteten. Modellen tar upp betydelsen av 

miljöns påverkan och beskriver hur vanor byggs upp av individen i samspel med personer i 

dess omgivning. MOHO tar även upp vikten av att känna delaktigaktighet och att ha en 

identitet i samhället (5). 

1.2 Äldre 
I denna studie definieras begreppet äldre som personer över 60 år.  

Befolkningen i världen blir allt äldre vilket innebär att arbetsterapeuter behöver fokusera på 

att finna nya, fungerande och kostnadseffektiva metoder som förbättrar och bibehåller 

livskvaliteten hos denna målgrupp (6). Ett gott åldrande påverkas av bland annat dagliga 

rutiner, livsstil, träning och socialt stöd (7). Ett sämre åldrande däremot sammankopplas ofta 

med restriktioner (8) vilket kan leda till ensamhet, depression och dödsångest (9). 
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På grund av den omgivande miljön eller fysiska begränsningar kan det vara svårt för många 

äldre att delta i aktiviteter (10) och deras livskvalitet kan därför försämras (11). Att kunna 

fortsätta delta i aktiviteter som en gång var omtyckta är viktigt (12) och de äldre som lyckas 

behålla sin sociala och fysiska aktivitet uppges ha högre välmående, både fysiskt och 

emotionellt (9). Regelbunden fysisk aktivitet hos äldre personer bidrar även till att minska 

risken för olika sjukdomstillstånd och kroniska sjukdomar (13). 

Högre välmående och livstillfredsställelse är några av de följder som uppkommer från en 

aktiv livsstil. Förlust av aktivitet kan däremot leda till försämrad självuppfattning, 

livsstillfredställelse och välmående (14). 

Människor engagerar sig helst i aktiviteter som de tycker om (10). Att delta i aktiviteter som 

är omtyckta kan även ge de äldre bättre självförtroende att hantera de utmaningar som 

åldrandet innebär (15). Detta gör att det är viktigt att hitta aktivitet som äldre kan delta i och 

som de upplever vara motiverande och engagerade (1). 

1.3 Stroke 
Stroke är den femte största orsaken till ohälsa i världen (16) och att drabbas av sjukdomen är 

förödande för både personen och dennes anhöriga (17).  

Begreppet stroke används för att beskriva när delar av hjärnan inte får den mängd blod som 

den behöver vilket leder till att hjärnan inte längre kan fungerar som den ska. Ett av 

symtomen som är vanligt förekommande vid stroke är förlust av styrka i en eller flera delar av 

kroppen, exempelvis en hand, men ofta drabbas flera delar på samma sida av kroppen. I de 

fall då hjärnstammen blir påverkad av stroken kan båda sidor av kroppen drabbas och därmed 

alla fyra extremiteter. Vanligt är också att patienten får kognitiva nedsättningar och synförlust 

vilket kan påverka ett eller båda ögonen, synförlusten kan också vara temporär. Patienten kan 

vara omedveten om synbortfallet och märka av det först när den går in i saker. Även talet och 

språket kan bli påverkat som en följd av stroke, exempelvis afasi. Vanligt är också domningar 

i olika delar av kroppen, samt att patienten har försämrad känsel på de påverkade områdena 

(18). Många som överlevt en stroke drabbas av hemipares, vilket innebär mild förlamning i 

ena kroppshalvan. Flertalet upplever att hemiparesen påverkar deras livskvalitet (17).   

Andra symtom som kan förekomma är yrsel, försämrad balans och koordination. Även 

motivationen påverkas ofta när en person drabbas av stroke, vilket medför att deras intresse i 

att utföra dagliga aktiviteter minskar (18).   

Det finns inget botemedel mot stroke vilket betyder att det är endast rehabilitering som kan 

främja funktionell återhämtning (19) eller ge möjligheter till kompensatoriska lösningar (1).  

1.4 Definitioner 
I denna studie används ett antal begrepp flertalet gånger; Fysisk aktivitet, livskvalitet och 

rehabilitering. Nedan följer definitioner av dessa begrepp: 

1.4.1 Fysisk aktivitet 
World Health Organisation (WHO) definierar fysisk aktivitet som all kroppsrörelse som 

utövas av muskler och som kräver energiförbrukning. Begreppet inkluderar så väl träning som 

alla aktiviteter där kroppsrörelser krävs för att till exempel spela, arbeta, samt utföra 

hushållssysslor och fritidsaktiviteter (20).  
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1.4.2 Aktivitet 
Arbetsterapeutens etiska kod definierar aktivitet som ”Människans utförande av meningsfulla 

och betydelsefulla uppgifter i interaktion/samspel med omgivningen” (1). 

1.4.3 Livskvalitet och sociala relationer 
Livskvalitet definieras av Drewnowski & Evans (2001) som en persons uppfattning av lycka, 

social funktion och emotionellt välbefinnande (21). Människan är som en social varelse som 

utför sina aktiviteter i samspel med andra (1).  

1.4.4 Rehabilitering 
Rehabilitering innehåller upprepade, uppgiftsorienterade aktiviteter som utförs av den 

påverkade sidan, vilket har visat sig vara gynnsamt för patienter drabbade av stroke (22). Det 

kan hjälpa patienterna att förbättra de funktionsnedsättningar som uppkommit (23).  

1.5 Nintendo Wii 
Inom vården pågår en växande trend av att använda interaktiva TV-spel som terapeutiska 

verktyg för att förbättra fysiska förmågor då hela kroppen används i spelandet (24,25). 

Deltagarna kan spela Nintendo Wii både enskilt och i grupp. Spelandet möjliggör för 

patienten att ägna sig åt produktiva och meningsfulla aktiviteter samtidigt som förbättringar 

sker i dess funktioner och livskvalitet (26). Denna typ av terapi innehåller fysisk aktivitet och 

är en interaktiv upplevelse som äger rum i en simulerad verklighetstrogen miljö, till exempel 

en bowling hall, vilket bidrar till att patienten kan glömma bort den övriga omgivningen och 

istället fokusera på speluppgiften (27). Eftersom Nintendo Wii som TV-spel är designat för att 

vara roligt och motiverande på grund av dess feedback kan det därför även öka den tidsåtgång 

som patienten spenderar till att utöva den terapeutiska aktiviteten (28).  

Äldre personer kan vara mindre vana vid denna typ av teknologi än den tänkta målgruppen 

och uppleva den som främmande. På grund av detta spelar denna åldersgrupp digitala spel i 

mindre utsträckning än yngre personer. Många äldre besitter dock en vilja att följa med i den 

teknologiska utvecklingen, speciellt om det finns förväntade sociala och hälsosamma fördelar 

med det (29).  

1.6 Problemområde  
Nintendo Wii som åtgärd är en relativt ny metod och endast en review-artikel om Nintendo 

Wii och stroke finns, men dess fokus överensstämmer ej med denna studies (30). Det är 

fortfarande förhållandevis oklart hur Nintendo Wii kan användas som åtgärd inom 

arbetsterapi och därför anser författarna detta vara ett viktigt ämne att undersöka. 

2. Syfte 
Syftet med denna studie var att genomföra en systematisk sammanställning av 

användbarheten och effekterna av Nintendo Wii som åtgärd inom arbetsterapi för patienter 

som är äldre eller drabbade av stroke.  

2.1 Frågeställningar 
- Vilka praktiska genomförbarheter finns med användningen av Nintendo Wii? 

- Vilka användningsområden finns det rapporterade förbättringar inom? 

- Vilka oönskade händelser finns rapporterade? 

- Ställer sig forskningen i de gjorda vetenskapliga artiklarna positiva eller negativa till 

denna åtgärd? 
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3. Metod 
Metoden för denna studie var en litteraturstudie som bestod av vetenskapliga artiklar som 

hittades genom systematiska databassökningar och manuell sökning. Kvalitén på artiklarna 

granskades med hjälp av en checklista (bilaga I) baserad på Polit & Beck (31) och Forsberg & 

Wengström (32). Skillnader och likheter i de olika studiernas resultat identifierades, 

jämfördes och sammanställdes (32). Samtliga artiklar som valdes till denna studie redovisades 

i artikelmatriser för tydlig överskådlighet (Bilaga II). För att få struktur i arbetet använde 

författarna Axelssons kapitel om Litteraturstudier i Granskär & Höglund-Nielsens (2008) bok 

som metodreferens (33).  

3.1 Sökstrategi 
Sökningen till denna litteraturstudie genomfördes den 20-21 februari 2012 genom att använda 

följande databaser: Culmulative Index of Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), 

Medline och Allied and Complementary Medicine Database (AMED). Manuell sökning 

tillämpades också för att hitta relevanta artiklar (33).  

Författarna valde sökord utifrån egna tankar om vad som ansågs vara relevant för att besvara 

studiens syfte och frågeställningar. Sökordet ”Wii” användes i alla tre databaser. ’Wii’ 

användes i fritextsökning eftersom det inte fanns registrerat i databasernas sökordsregister 

men var ett mycket relevant sökord för denna studies syfte. Databasernas ämnesord användes 

till största del i sökningarna. Fritextsökningar användes i de fall då de olika databaserna 

använde sig av olika ämnesord (33). För samtliga sökord och kombinationer, se Tabell I.  

Artiklar söktes även på det Medicinska biblioteket på Universitetssjukhuset i Örebro, men 

inga fler artiklar hittades där. 

 I denna studie lästes och användes artiklar skrivna mellan år 2006-02/2012. Denna tidsperiod 

ansågs lämplig då Nintendo Wii släpptes på marknaden år 2006 och har sedan dess successivt 

utökat sitt användningsområde (33,34) och används även inom arbetsterapi (26). 

3.2 Urval 
Sökresultaten begränsades genom följande inklusions- och exklusionskriterier (33): 

3.2.1 Inklusionskriterier 
- Artiklarna ska vara publicerade i vetenskapliga tidskrifter. 

- Artiklarna om Nintendo Wii. 

- Artiklar om äldre patienter, det vill säga minst 60 år fyllda. 

- Artiklar om patienter drabbade av stroke. 

- Artiklar som kan kopplas till arbetsterapi.  

- Artiklar skrivna på engelska. 

3.2.2  Exklusionskriterier 
- Artiklar om Nintendo Wii och äldre patienter med diagnosen demens. 

- Artiklar som använder sig av Nintendo Wii balansbräda som intervention. 

- Artiklar som anger kognition som huvudämne.  

- Andra sjukdomar än stroke som huvudämne.  

Under sökningens gång gjordes tre urval. Urval 1 visar valda artiklar baserat på titel, urval 2 

visar de 12 valda artiklarna baserat på abstrakt och urval 3 visar de 7 artiklar som 

kvalitetsgranskats utifrån checklista (Bilaga I) och som motsvarade syftet med denna studie. 

Vid den manuella sökningen lästes referenslistorna i samtliga artiklar vid urval 2, fem artiklar 
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lästes i sin helhet och tre av dessa granskades utifrån checklistan. Efter detta sammanställdes 

de olika resultaten och innehållet summerades till olika områden (33). 

Tabell I. Urvalsprocessen. 

Sök datum Databas Sökord Resultat Urval 1 Urval 2 Urval 3 

2012-02-20 CINAHL Aged AND Nintendo Wii 22 13  8 (7)* 4 (4)* 

2012-02-20 Medline Aged AND Nintendo Wii 22 10 1(5)* 1 (4)* 

2012-02-20 Amed Aged AND Nintendo Wii 7 2 (2)* (2) 

2012-02-20 CINAHL Occupational Therapy AND 

Wii 

5 4 (1)* (1)* 

2012-02-20 Medline Occupational Therapy AND 

Wii 

1 0 0 0 

2012-02-20 Amed Occupational Therapy AND 

Wii 

1 0 0 0 

2012-02-20 CINAHL Physical activity AND Wii 8 4 1(1)* 1 

2012-02-20 Medline Physical activity AND Wii 23 4 (1)* 0 

2012-02-20 Amed Physical activity AND Wii 2 0 0 0 

2012-02-21 CINAHL Rehabilitation AND Wii 9 7 1(2)* 1 (1)* 

2012-02-21 Medline Rehabilitation AND Wii 3 1 0 0 

2012-02-21 Amed Rehabilitation AND Wii 20 5 (3)* (3)* 

2012-02-21 CINAHL Stroke AND Wii 12 7 1(4)* (3)* 

2012-02-21 Medline Stroke AND Wii 7 5 (4)* (3)* 

2012-02-21 Amed Stroke AND Wii 4 3 (3)* (3)* 

2012-02-27 Manuell 

sökning 
- - - 4 3 

* Siffra inom parantes = Dubbletter med andra sökord/sökmotorer 

Under granskningen till urval 3 exkluderades sex artiklar. Två av artiklarna som exkluderades 

hade starkt sjukgymnastiskt fokus och kunde inte anknytas till arbetsterapi, en artikel var icke 

vetenskaplig och de två sista artiklarna upptäcktes vid genomläsning vara litteraturstudier och 

kunde därför inte inkluderas då de var sekundärkällor (33). Sju artiklar valdes ut via 

databassökningar och tre via manuella sökningar. Totalt innefattade studien 10 artiklar, se 

artikelmatriser för artiklarnas överskådliga innehåll (Bilaga II).  
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Samtliga artiklar som inkluderades kvalitetsgranskades utifrån checklista, se bilaga I. 

Författarna granskade artiklarna tillsammans. Checklistan bestod av tre steg där det första 

innefattade bland annat problemområde relaterat till arbetsterapi, syfte, metod och analys av 

data samt resultat. Samtliga artiklar som inkluderades i resultatet var av god kvalitet, vilket 

innebar att artiklarna hade tydligt syfte, metod och resultat. Ingen artikel exkluderades i 

kvalitetsgranskningen på grund av dålig kvalitet. Bevisvärdet på samtliga inkluderade artiklar 

graderades enligt Forsberg & Wengströms (2008) skala på högt, medel eller lågt (32). Tabell 

II visar respektive studies bevisvärde. Desto högre bevisvärde en studie hade, desto mer 

inkluderades den i resultatet.  

Tabell II. Inkluderade studiers bevisvärde. 

Författare Bevisvärde 

(35) Higgins, H.C., Horton, J.K., Hodgkinson, B.C., 

Muggleton, S.B. 2010.  

Medel 

 (36) Clark, R., Kramer, T. 2009. Lågt 

(37) Wollersheim, D., Merkes, M., Shields, N., 

Liamputtong, L., Wallis., Reynolds, F., Koh, L. 2010. 

Medel 

 (38) Saposnik, G., Teasell, R., Mamdani, M., Hall, J., 

McIlroy, W., Cheung, D., Thorpe, K.E., Cohen, L.G., 

Bayley, M. 2010. 

Högt 

(39) Kahlbaugh, P E., Sperandio, A J., Carlson, A L., 

Hauselt, J. 2011.  

Medel 

(40) Yong Joo, L., Soon Yin, T., Xu, D., Thia, E., Pei Fen, 

C., Kuah, CW., Kong, KH. 2010.  

Högt 

 (41) Laver, K., Ratcliffe, J., George, S., Burgess, L., 

Crotty. 2011.  

Medel 

(42) Dexler, K. 2009. Lågt 

(43) Mouawad, M R., Doust, C G., Max, M D., McNulty, 

P A. 2011. 

Högt 

(44) Sheppard Bell, C., Fain, E., Daub, J., Hezar Warren, 

S., Howell, S.H., Seawell Southard, K., 

Sellers, C., & Shadoin, H. 2011.  

Medel 

 

Steg två innebar analys av materialets likheter och skillnader. I steg tre gjordes 

sammanställningen till denna studies resultat samt rubriker bestämdes (33).  

3.3 Dataanalys 
Samtliga artiklars resultat lästes flertalet gånger för att skapa insikt och förståelse för att 

materialet skulle kunna analyseras omfattande. Under tiden som artiklarna lästes fördes 

anteckningar och en sammanställning av artikel gällande syfte, metod, urval, studiens styrkor 

och svagheter samt viktigaste resultatet gjordes. Dessa sammanställningar finns i form av 

artikelmatriser, se Bilaga II. För att skapa struktur i arbetet och för att underlätta överblicken 

av materialet ville författarna sammanställa artiklarnas resultat i olika områden. Därför lästes 

artiklarna och författarnas anteckningar återigen och de olika områden som fanns markerades 
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med hjälp av olika färgpennor. Efter detta summerades datan som skulle vara med i denna 

studie och de olika delarna sorterades in i de områdena som redovisas i resultatet (33).  

I de olika artiklarna benämndes deltagarna med olika begrepp, t.ex. patienter och klienter. För 

enhetlighetens skull användes endast begreppet ”patienter” i denna studie, bortsett från den 

artikel (35) där personalmedlemmar var informatörer. 

3.4 Etiska aspekter  
Fem av artiklarna som var inkluderade i studien uttryckte etiskt resonemang. De övriga fem 

artiklarna nämnde inget om etiskt resonemang men eftersom de är publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter och ej innehöll etiskt känslig forskning användes de efter samråd med handledaren i 

denna studie. Särskild uppmärksamhet gällande urval, deltagande och metod vidtogs i 

granskningen av dessa artiklar och ingen artikel uteslöts efter denna granskning.   

4. Resultat 
Resultatet bygger på en sammanställning av tio artiklar, varav tre är kvalitativa, fem är 

kvantitativa och två kombinerar kvalitativa och kvantitativa metoder. Av dessa behandlade 

fyra av artiklarna patienter drabbade av stroke och sex berörde äldre. För översiktlig 

information av artiklarna, se artikelmatriser (Bilaga II) samt nedanstående tabell (Tabell III).  

Tabell III. Kortfattad sammanställning av artiklar. 

Design Kvantitativt: 5 

Kvalitativt: 3 

Kvantitativ + Kvalitativ: 2 

Urval Strategiskt: 4 

Systematiskt: 2 

Konsekutivt: 4 

Metod Endast experimentgrupp: 3 

Kontrollgrupp: 5 

Fallstudie: 2 

Område  Äldre: 6 

Stroke: 4 

Storlek på 

undersökningsgrupp 

1 deltagare: 2 studier 

11 deltagare: 1 studie 

12 deltagare: 1 studie 

16 deltagare: 1 studie 

17 deltagare: 1 studie 

18 deltagare: 1 studie 

21 deltagare: 1 studie 

36 deltagare: 1 studie 

53 deltagare: 1 studie 

 

Vid analys av insamlad data framkom fyra områden utifrån användning av Nintendo Wii som 

arbetsterapeutisk åtgärd för patienter som är äldre eller drabbade av stroke. Dessa områden 

var 1: Praktisk användbarhet, 2: Effekter på funktions- och aktivitetsnivå, 3: Sociala relationer 

och 4: Livskvalitet.  
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4.1 Praktisk användbarhet 

4.1.1 Genomförbarhet 
Nintendo Wii var enligt flera artiklar en praktisk och kliniskt genomförbar aktivitet, både för 

äldre patienter (36-37) och inom stroke rehabilitering (38). Spelet kunde anpassas individuellt 

och möjliggjorde aktivitet för den enskilda patienten (39) då han/hon hade möjlighet att sitta 

ner under aktivitetens gång för att främst använda den stroke-påverkade handen/armen (40). 

Patienterna uppfattade Nintendo Wii som positivt då deras medspelare och de själva både 

kunde stå och sitta ner under aktiviteten (37).  

Spelandet utgjorde minimal risk för skador och var säker att använda för båda ovanstående 

patientgrupper enligt flera studier (35,38). Endast en studie visade att användbarheten av 

Nintendo Wii som terapeutisk åtgärd var begränsad för äldre patienter som var inlagda på 

sjukhus då få av patienterna klarade av att använda spelkonsolen. Dessa patienter föredrog 

istället traditionell terapi (41). 

4.1.2 Fördelar med Nintendo Wii 
Spelkonsolen engagerade olika biologiska system i kroppen, bland annat de visuella- och 

somato-sensoriskasystemen (36). För äldre var Nintendo Wii ett användbart redskap för att 

öka fysisk aktivitet, rörelse, rörelseomfång samt öka öga – hand koordination (35). Spelandet 

främjade efter stroke den motoriska återhämtningen (38), hjälpte patienter i 

rehabiliteringsprocessen samt förbättrade de finmotoriska funktionerna på ett effektivare sätt 

än vid traditionell terapi (42).  

Nintendo Wii beskrevs av flera författare som ett kostnadseffektivt (36,38,40,42-43) och 

lämpligt alternativ till traditionell terapi (38,40,42). I studien gjord av Yong Joo et al (2010) 

upplevde 75 % av patienterna att spela Nintendo Wii kändes lika användbart som traditionell 

terapi, om inte ännu bättre. Studien nämnde dock att Nintendo Wii i dagsläget inte kan ersätta 

traditionell terapi (40), utan bör istället ses som ett komplement till den traditionella terapin 

för patienter som haft stroke (38,40) samt för äldre (35). Detta innebar trots positiv respons att 

Nintendo Wii bör kompletteras med andra behandlingsåtgärder för att täcka in alla 

behandlingsområden (43). 

Spelkonsolen var transportabel, lättillänglig (42) och krävde inga speciella resurser, assistans 

eller transporter för att kunna utföras (38). Spelkonsolen var lätt för patienterna att använda 

(42) och den kunde hanteras självständigt i hemmet (42-43) utan övervakning av en 

arbetsterapeut (43).  

4.1.3 Svårigheter med Nintendo Wii 
För patienter som drabbats av stroke kunde det finnas svårigheter med att hålla i Nintendo 

Wii-kontrollen (40) och det kunde även uppstå problem med att manövrera knapparna på 

kontrollen. Detta kunde dock bidra till att patienternas handmotorik ökade, även om 

Mouawad et al’s (2011) studie visade att förbättringen inte var signifikant mätt med Box & 

Block test (43). I vissa fall kunde de patienter som drabbats av stroke behöva sätta fast 

Nintendo Wii-kontrollen på handen med hjälp av ett band (40,43) som sedan successivt togs 

bort när greppstyrkan förbättrades (43). Även de äldre patienterna kunde uppleva problem 

med att hålla i Wii-kontrollen och blev generade när de inte klarade av att manövrera denna 

(35).  

De äldre patienterna kunde uppleva teknologin som för komplex (41) och deras bristande 

teknologiska kunskap medförde att de gjorde misstag under aktivitetens gång samt upplevde 
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spelet som svårt (37). Patienter drabbade av stroke uppvisade oförmåga att förstå spelet på 

grund av främmande ord (40). 

En studie visade även att personalen kunde uppleva svårigheter att installera Nintendo Wii 

samt att ansluta till TV-apparaten. Personal som var obekant med denna form av teknologi 

kunde behöva mer tid för att förstå och komma igång med spelkonsolen (35). 

4.1.4 Acceptans och inställning gentemot Nintendo Wii 
I Wollersheim et al’s (2010) studie var flera patienter tveksamma till sitt deltagande i studien 

då de var osäkra på den egna förmågan att förstå teknologin samt att fysiskt kunna utföra 

aktiviteten (37). Även Yong Joo et al’s (2010) studie visade att 65 % av patienterna var i 

början av behandlingen osäkra på att Nintendo Wii skulle vara en del av deras rehabilitering 

då flera av patienterna hade lite eller ingen erfarenhet av att spela detta (40). Även i studien 

gjord av Higgins et al’s (2010) var många äldre patienter innan interventionen tveksamma till 

att använda Nintendo Wii teknologin (35). Patienterna i Laver et al’s (2011) studie var 

ängsliga över programmets tidsåtgång innan interventionen då de ville undvika att vara med i 

program som upplevdes vara för intensiva (41). 

En påverkande faktor till låg acceptans av Nintendo Wii kunde vara att patienterna kände till 

traditionell terapi bättre (41). Acceptansen kunde också påverkas av vilken grad av förtroende 

patienterna fick för Nintendo Wii vid introduktionen av spelet (35). Laver et al (2011) menade 

att de motsättningar som äldre patienter upplevade gentemot Nintendo Wii kunde ha berott på 

att de ogillade spelkonsolens och programmets utformning. Spelet kan ha varit för svårt eller 

uppfattades som för barnsligt för dem. Studien beskrev även att den bild massmedia 

förmedlade angående Nintendo Wii’s popularitet hos äldre kan ha varit överskattad jämfört 

med den verkliga graden av acceptans som fanns hos äldre patienter (41). 

Efter att patienterna avslutat rehabiliteringsprogrammet med Nintendo Wii var responsen från 

dem överväldigande positiv beskriver Yong Joo et al (2010). 81,3% av patienterna uppgav att 

de tyckte att spelandet var tämligen till mycket underhållande och 93,8% skulle 

rekommendera andra att prova Nintendo Wii i deras rehabilitering (40).  

Nintendo Wii upplevdes som roligt av patienterna och blev därför också accepterat av dem 

(40). Patienter rapporterade att de ansåg Nintendo Wii lämpa sig lika bra för äldre patienter 

som för yngre personer (37). 

Flertalet av författarna ställde sig positiva till användandet av Nintendo Wii som åtgärd 

(36,39-40,42-43). Många nämnde dock att på grund av små urval (38,40-41,43-44) blev 

generaliserbarheten av resultatet i deras studier låg (43-44). 

4.2 Effekter på funktions- och aktivitetsnivå 

4.2.1 Aktiviteter i dagliga livet 
Funktionsförbättringar på grund av Nintendo Wii-spelande kunde i Mouawad et al’s (2011) 

studie leda till signifikanta förbättringar i utförande av aktiviteter i dagliga livet (ADL), vilket 

mättes med instrumentet The Quality of Movement scale of the Motor Activity Log (MAL-

QOM) (43).  Exempel på ADL-aktiviteter som Nintendo Wii kunde hjälpa till att förbättra var 

att skriva och äta, vilket framkom genom en kvalitativ intervju (42). Mätinstrumenten, se 

bilaga II, visade också att Nintendo Wii kunde möjliggöra för patienten att ta del av aktiviteter 

som påminner om sådant de gjorde tidigare i livet, samt möjliggjorde fysiologiska vinster som 

dessa aktiviteter tidigare gett (39). 
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4.2.2 Fysiska funktioner 
Flera av studierna rapporterade att skillnader observerades i patienternas funktionsnivå före 

och efter interventionen. De olika mätinstrument som användes i respektive studie redovisas i 

bilaga II. Spelande av Nintendo Wii kunde ge signifikanta förbättringar av övre extremitetens 

funktion hos patienter som drabbats av stroke (38,40,43). Bell et al’s (2011) studie visade på 

minimal signifikanta förbättringar (44) och en intervjustudie visade på rapporterade 

förbättringar av en patient (42). Rörelseomfånget i armbåge och skuldra (43) samt styrkan i 

den övre extremiteten kunde förbättras signifikant genom spelandet (40). Genom att använda 

spelkonsolens handkontroll rapporterades även Nintendo Wii hjälpa patienten att förbättra 

styrkan (42) signifikant (38). Mouawad et al’s (2011) studie visade att även om 

grovmotoriken i handen förbättrades signifikant så förbättrades dock inte den maximala 

handstyrkan genom att spela Nintendo Wii och därför kan det, som tidigare nämnts, vara 

nödvändigt med en kompletterande behandling inom detta område (43). Användningen av den 

påverkade handen samt finmotoriken i fingrarna rapporterades också ha förbättrats (35,42). 

Nintendo Wii förbättrade även snabbheten i aktivitetsutförandet signifikant (38,43).   

I en kvalitativ intervju rapporterades det att patienten upplevdes traditionell arbetsterapi ta 

längre tid innan det gav resultat i förbättringar av de finmotoriska förmågorna än vad 

Nintendo Wii gjorde (42). 

Wollersheim et al’s (2010) studie visade att spelande av Nintendo Wii kunde signifikant 

förbättra maximal energiförbrukning visade mätningar. Studien visade dock inga signifikanta 

skillnader i fysiska effekter men patienterna upplevde trots detta fysiska förbättringar och 

ökad aktiv livsstil (37). 

Antal aktiviteter som patienterna kunde använda den stroke-påverkade handen och armen i 

ökade signifikant genom att spela Nintendo Wii. Patienterna kunde använda den påverkade 

hand och armen i fler aktiviteter än de tidigare trott varit möjligt (43).  

4.2.3 Oönskade effekter 
Patienter som hade erfarenhet av Nintendo Wii sedan tidigare eller varit patienter i någon 

annan form av träning fick oftast inga fysiska känningar såsom träningsvärk eller smärta av 

att spela (37). För långa sessioner av Nintendo Wii-spelande kunde leda till att ovana patienter 

upplevde smärta (37,40). Under tiden som patienterna vande sig med spelandet kunde smärtor 

upplevas såsom bröstsmärtor, klickande axel och ömmande revben (37). Även om Nintendo 

Wii främst kunde orsaka träningsvärk (35,38,40) så framkom få övriga allvarliga biverkningar 

i studierna (38). För att undvika smärta och träningsvärk hos patienterna borde 

träningssessionerna tidsbegränsas (35,40). Ett annat alternativ för att förebygga 

överansträngning hos patienterna var att successivt trappa upp träningssessionerna efterhand 

(43). Patienterna lärde sig med tiden att spela på ett sådant vis att de undvek för stor 

belastning (37).  

4.3 Sociala relationer 

4.3.1 Social interaktion 
De flesta patienter som spelade Nintendo Wii upplevde aktiviteten som underhållande och det 

skapade även möjligheter till social interaktion inom gruppen (35,37,39-40,44). Denna 

interaktion gjorde att patienterna lärde känna varandra bättre, utvecklade vänskaper och kände 

sig mer accepterade (37). 
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När patienterna fick socialisera och uppmuntra varandra gav spelandet upphov till positiva 

uttryck samt engagemang vilket bidrog till att patienterna var på plats och ivriga att börja 

sessionerna när de fick spela Nintendo Wii, vilket var ovanligt då patienterna brukade uppvisa 

bristande intresse att utföra andra aktiviteter (44). De som spelade Nintendo Wii kunde även 

uppleva aktiviteten som så pass medryckande att det fick dem att glömma bort den smärta 

som de vanligtvis upplevde (35,37). 

4.3.2 Välmående 
Nintendo Wii kunde även bidra till att patienterna upplevde nöje samt förbättrat socialt 

välmående vilket framkom via skattningskala, frågeformulär och intervju (37,39-40). Äldre 

som spelade Nintendo Wii upplevde mindre ensamhet jämfört med en kontrollgrupp 

bestående av personer i samma åldergrupp som tittade på TV. Denna minskade ensamhet 

ledde till högre positiv sinnesstämning, högre livstillfredsställelse och en mer hälsosam 

livsstil visade studiens mätningar (39). Nintendo Wii påverkade således välmåendet positivt 

(35,37,39). 

I Wollersheim et al’s (2010) intervjuer framkom det att spelandet även gav erfarenheter som 

kunde delas med yngre anhöriga, till exempel barnbarn, och utveckla kontakten med dem. På 

så vis ökade den sociala interaktionen utanför behandlingsgruppen och bidrog till att patienten 

upplevde att den följde med i samhället och dess utveckling bättre (37). Att spela Nintendo 

Wii tillsammans med en yngre person kunde även få den äldre att känna sig yngre (39) och att 

den klarade av aktiviteter som den inte trodde var möjliga längre på grund av ålder och 

hälsotillstånd (37). 

Att spela Nintendo Wii tillsammans med andra skapade en samhörighet- och 

tillhörighetskänsla mellan patienterna (35,37,39) vilket ledde till att de upplevde ökat stöd, till 

skillnad från dem som såg på TV tillsammans (39). Spelande av Nintendo Wii som 

gruppaktivitet var således även lämpligt för patienter som var socialt isolerade just för att det 

skapade detta sociala band och ökade djupet i kommunikationen mellan patienterna (37).  

Det bör dock noteras att i stora grupper där patienterna inte kände varandra så väl kunde de 

patienter som ännu inte lärt sig använda spelet känna sig besvärade, genanta (35,37) och bli 

distraherade av personerna runt omkring. För att förhindra detta kunde enskild träning vara ett 

lämpligt alternativ att börja med, för att sedan övergå till att spela i grupp (35). 

Nintendo Wii kunde även medföra andra psykosociala vinster så som socialt engagemang, 

ökat självförtroende och självkänsla (35). 

4.3.3 Stöd av personal 
Den sociala aspekten hade stor betydelse för patientens upplevelse av Nintendo Wii som 

åtgärd vilket framträdde tydligt då en studie lät patienterna spela ensamma, utan uppmuntran 

eller stöd under sessionen. I denna studie ställde sig patienterna negativa gentemot Nintendo 

Wii som rehabiliteringsåtgärd och föredrog istället traditionell terapi där de hade mer 

interaktion med personalen (41). 

Det var dock viktigt att terapeuten var medveten om att patienter som inte fick chansen att 

spela Nintendo Wii kunde uppleva socialt utanförskap på grund av den samhörighetskänsla 

som uppstod mellan de som fick spela (39).  
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Även när spelandet skedde som gruppaktivitet behövde arbetsterapeuten ständigt ge 

uppmuntran och positiv feedback för att patienten skulle bibehålla självförtroendet och 

motivationen (37). 

4.4 Livskvalitet 

4.4.1 Motivation och intresse  
Nintendo Wii’s verklighetstrogna utformning och den positiva upplevelse som många 

patienter fick av att spela gav patienterna motivation och intresse att fullfölja behandlingen 

(36,40,42), även i de fall där patienterna vanligtvis inte uppvisade vilja att ta del av 

traditionella interventioner (36,40).  

Nintendo Wii uppfattades av de allra flesta patienter som roligt och motiverande 

(35,37,39,42). Detta kunde leda till att patienterna blev så pass engagerade i spelet att de 

glömde bort att det var rehabilitering (42). Även om spelet ibland kunde vara svårt fortsatte de 

allra flesta patienter att försöka spela och vara entusiastiska så länge de fick uppmuntran (37). 

Nintendo Wii kunde även upplevas som motiverande eftersom det var en relativt ny metod 

som de fick testa (38). Spelkonsolens uppbyggnad i form av tidsbegränsning och feedback 

kunde dock skapa frustration hos patienten och därför kunde ett eget poängsystem vara ett 

alternativ för att bibehålla motivationen hos patienterna (43). 

Genom spelandet kunde patienterna även upptäcka och få intresse för nya fritidsaktiviteter 

som denne tidigare inte tänkt på eller varit bekant med (42).  

4.4.2 Självförtroende 
Nintendo Wii kunde anpassas för den individuella spelaren vilket ledde det till positiv 

påverkan på patientens självförtroende och självkänsla, speciellt gällande deltagande i fysiska 

aktiviteter som patienten tidigare inte trott var möjliga (42). 

För äldre som var ovana med teknologin kunde spelandet av Nintendo Wii först upplevas som 

utmanande (37), men när de sedan klarade av att utföra aktiviteten ledde det till förbättrad 

självkänsla och ökat självförtroende (35-37,42).  

Många äldre upplevde att de befann sig i livets slutskede och kände ensamhet. Genom att 

spela Nintendo Wii fick patienten testa ny teknologi. Detta kunde få patienten att inse att 

han/hon fortfarande kunde lära sig möjligheter att lära sig nya färdigheter, klara av aktiviteter 

samt uppleva att livet ännu inte var över (37).  

4.4.3 Sinnesstämning 
Äldre som spelade Nintendo Wii hade högre positiv sinnesstämning (37,39) jämfört med dem 

som tittade på TV enligt mätning med kontrollgrupp. Denna positiva sinnesstämning kunde 

medföra ökad fysisk aktivitet vilket tillsammans gav högre grad av hälsosam livsstil, 

meningsfullhet (39) och välmående (37,39). En annan studie menade att det är spelandet och 

aktiviteten i sig som ledde till att patienterna kände sig gladare (37). Ytterligare en studie 

menade att förbättring av nedsatta funktioner hos patienten genom spelande av Nintendo Wii 

påverkade livskvaliteten positivt (44). 

4.4.4 Påminner om verkliga aktiviteter 
En av fördelarna med att använda Nintendo Wii som arbetsterapeutisk åtgärd var att spelandet 

påminde mycket om riktiga aktiviteter, till exempel bowling. Tack vare detta rapporterade en 

patient att denne lärde sig förmågor i den virtuella miljön som denne sedan kunde tillämpa i 

den verkliga miljön, såsom att äta med bestick och att skriva med en penna. Denna möjlighet 
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till applicering på dagliga aktivitet kunde leda till ökad motivation att fortsätta ta del av 

åtgärden (42). 

Att spela Nintendo Wii möjliggjorde även för patienterna att engagera sig i aktiviteter som de 

tidigare tyckt om (37,39) samt gav patienterna en återupplevelse av sitt gamla fysiska jag 

(35). 

5. Diskussion  

5.1 Metoddiskussion  
Studiens syfte utformades av författarnas då en sammanställning av användbarheten och 

effekterna av Nintendo Wii som åtgärd för äldre samt patienter drabbade av stroke var viktig 

att göra för att beskriva den kunskap som finns idag.     

Författarna ansåg att en litteraturstudie var en lämplig metod för att uppfylla denna studies 

syfte. För- och nackdelar diskuterades innan metod valdes och bland fördelarna var att 

författarna vid en litteraturstudie inte skulle vara beroende av andra personer för att samla in 

data samt att det fanns tillgängligt material i form av vetenskapliga artiklar. En annan fördel 

med litteraturstudie var att samband kunde upptäckas och syntetisera flera studiers resultat. 

Vid en litteraturstudie diskuterade författarna att de gick miste om att göra nya upptäckter 

inom området, vilket kunde ha framkommit vid empirisk studie. 

Vid sökningen av artiklar användes databaserna CINAHL, Medline och Amed då de 

omfattade ämnet arbetsterapi och därför lämpade sig för denna studie. Sökorden som 

författarna använde vid databassökningarna var ej täckande och utelämnade vissa artiklar. En 

manuell sökning via referenslistor blev därför nödvändig och författarna hade behövt 

komplettera med ytterligare sökord för att få fram samtliga relevanta artiklar i databaserna. 

Större delen av de utvalda artiklar som användes fanns som dubbletter i de tre databasernas 

sökresultat. Totalt sju artiklar valdes ut via databassökning och tre artiklar hittades via 

manuell sökning.  

Checklistan som användes vid granskning av artiklar var användbar och hjälpte författarna att 

sortera bort de artiklar som inte uppnådde god kvalitet. Författarna kvalitetsgranskade 

artiklarna tillsammans vilket var en svaghet då artiklarna borde granskats oberoende mellan 

dem. 

Eftersom denna studie fokuserade på arbetsterapi uteslöts artiklar som handlade om 

balansträning med hjälp av Nintendo Wii balansbräda då dessa artiklar ansågs vara mer 

inriktade mot sjukgymnastik och därför inte uppfyllde syftet med studien.  

Fem av artiklarna som användes i resultatet nämnde ingenting om etiskt resonemang. Två av 

dessa fanns dock i tidskrifter som krävde etiskt godkännande för att publicera artiklarna. I och 

med detta var dessa båda artiklar etiskt granskade även om det inte framkom tydligt i deras 

text (35,44). De övriga tre artiklarna granskades mycket noggrant gällande rekrytering av 

deltagare, metod och intervention för att undersöka att studierna inte genomförts på ett oetiskt 

sätt. I övervägandet att inkludera dessa artiklar i studien togs även i beaktning att studierna ej 

utsatte deltagarna för allvarliga risker. Även det faktum att dessa artiklar var publicerade i 

vetenskapliga databaser talar för att studierna var utförda på ett korrekt etiskt sätt.  
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Validiteten i denna studie är hög då författarna har fångat in den kunskap som finns i 

dagsläget inom området genom både sökning i databaser och manuellt. Sökstrategierna såväl 

som inklusions- och exklusionskriterierna är noggrant beskrivna, kvaliteten av de inkluderade 

artiklarna är granskad genom checklista samt resultatet är beskrivet på ett förståeligt sätt.  

5.2 Resultatdiskussion 
Även om spelande av Nintendo Wii gav en del förbättringar på fysiska funktioner hos 

patienter drabbade av stroke (35,38,40,42-44) var det främsta fyndet i denna studie den 

psykosociala påverkan som spelandet hade på patienterna (35-37,39-40,42,44).  

Nintendo Wii ter sig vara en lämplig åtgärd inom arbetsterapi eftersom det genom 

meningsfulla aktiviteter främjar hälsan, delaktigheten och välbefinnandet hos patienterna (2, 

s165,35,37,39-40). När Nintendo Wii används som åtgärd för patienter drabbade av stroke 

kunde det på ett effektivare sätt än traditionell terapi hjälpa dem återfå de fin-motoriska 

funktionerna (42), vilket kan bero på de positiva effekterna som spelandet för med sig, såsom 

nöje och motivation (36,40,42). 

Att arbeta klientcentrerat är en del av MOHO (5). Även arbetsterapeuternas etiska kod säger 

att arbetsterapeutens jobb ska vara klientcentrerat och utgångspunkten ska vara patienternas 

egna önskemål och vilja. Målet med arbetsterapi är att möjliggöra för självständighet genom 

aktivitet(1). I resultatet framkom att Nintendo Wii kan anpassas efter varje individ och på så 

vis möjliggöra aktivitet för alla patienter (39). Exempelvis kan spelkonsolen anpassas genom 

att patienterna kan sitta ner under aktivitetsutförandet (40). Anpassningen som gjordes av 

spelkonsolen påverkade positivt patienternas självkänsla och självförtroende (42).  

Samtliga studier som användes utfördes på ett logiskt vis och enligt riktlinjer inom forskning. 

Två studier innefattade betalning, i en studie betalades deltagarna per session och i en annan 

studie betalade deltagare som var inlagda på sjukhus per vecka (39,41), vilket kan ha påverkat 

deras inställning till åtgärden. I den studien där deltagarna fick betala ställde sig patienterna 

negativa till Nintendo Wii som åtgärd (41). Detta kan ha berott på att de inte fick samma 

sociala stöd som de övriga grupperna fick samt det faktum att de var tvungna att betala. 

Författarna till denna studie ansåg det vara märkligt att patienterna behövde betala, men 

studien i fråga var godkänd av en etisk kommitté och därför inkluderades den.  

Alla studier utredde inte ADL-förmåga men Nintendo Wii tycks ändå kunna användas som 

arbetsterapi-intervention. Detta baseras på att en studie visade att funktionsförbättringar ledde 

till signifikanta förbättringar i utförandet av ADL (43), samt att rapporteringar i förbättrad 

ADL-förmåga skett (39,42).  

För att uppnå förbättringar i den funktionella motoriska förmågan så snabbt som möjligt tycks 

en intensiv träningsperiod på några veckor vara mer effektiv (43) än utspridda 

träningstillfällen (37,39,42,44), vilket även bekräftas i tidigare forskning (45). I flera studier 

fick patienterna både traditionell terapi och Nintendo Wii intervention (36,38,40) vilket kan 

ha påverkat de positiva resultaten som framkom. Det kan inte uteslutas att resultaten kom från 

den traditionella terapin istället för Nintendo Wii.  

De biverkningar som kan uppstå av Nintendo Wii-spelande tycks vara begränsat till 

träningsvärk efter för intensiva sessioner. För att förebygga detta bör arbetsterapeuten tänka 

på att tidsbegränsa sessionerna och eventuellt trappa upp dem med tiden som patienterna blir 

mer vana med spelet (35,37-38,40). 
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Ett dåligt åldrande kan ofta utmärkas av ensamhet och depression (9) vilket spelandet av 

Nintendo Wii kan påverka positivt då många patienter upplevde det som nöjsamt (37,39-40) 

samt att det även ledde till att de äldre kunde utveckla kontakten med sina yngre anhöriga tack 

vare de erfarenheter spelandet gav (37) och möjliggjorde på så vis att de fick möjlighet att 

följa med i samhällets utveckling bättre (29, 37). Även denna aspekt tillför ännu ett argument 

för att Nintendo Wii är lämplig som arbetsterapeutisk åtgärd eftersom spelandet gav de äldre 

känsla av meningsfullhet i tillvaron (1) och tar hänsyn till den holistiska människosynen som 

finns inom MOHO (5). Denna holistiska syn innefattar den social interaktion som uppstod i 

både grupperna bestående av äldre och de som var drabbade av stroke (35,37,39-40,44) Utan 

detta sociala stöd skulle patienterna gått miste om de sociala vinster som uppkom i form av 

ökat välbefinnande och känsla av meningsfullhet i tillvaron (37). 

Det tillstånd som uppstår när patienterna blir så engagerade i spelat att de får dem att glömma 

bort både omgivningen och den smärta de normalt brukar uppleva (35,37) kan kopplas till den 

så kallade flow-teorin (4). Även denna teori är mycket tillämpbar inom arbetsterapi och utgör 

ännu ett argument om varför Nintendo Wii är en lämplig arbetsterapeutisk åtgärd.  

Arbetsterapi har som mål att öka patienternas välbefinnande, livskvalitet och upplevelse av 

meningsfullhet i tillvaron (1). För detta kan Nintendo Wii användas som åtgärd då det finns 

påvisad effekt på förbättrat välmående (35,37,39-40). Spelande av Nintendo Wii gav även 

patienterna känsla av meningsfullhet i tillvaron då många äldre upplevde att de fortfarande 

kan lära sig nya saker och att livet ännu inte är över, som de tidigare upplevt (37). Detta var 

ett intressant och oväntat fynd, vilket talar för att Nintendo Wii är mycket lämpligt inom 

arbetsterapi då det kombinerar aktivitetsutförande och vinster inom patienternas livskvalitet. 

Arbetsterapi har stort fokus på meningsfulla aktiviteter (1) och en tro på att dessa kan 

förbättra patientens livskvalitet och välbefinnande samt möjliggöra för självständighet hos 

patienten (1). I detta synsätt passar Nintendo Wii som ett terapeutiskt redskap in då det verkar 

möjliggöra för patienter att kunna fortsätta delta i aktiviteter som de tidigare tyckte om 

(12,37,39) och kunde ge patienten en återupplevelse av sitt gamla fysiska jag (35).  

Inom MOHO ges arbetsterapeuten en förståelse för hur patienterna kan motiveras inför och i 

sitt aktivitetsutförande (5). Personer drabbade av stroke kan uppleva minskad motivation (18). 

Men att spela Nintendo Wii har visats sig vara både motiverande och roligt för patienterna 

(35,37,39,42).  

Nio av tio studier visade positiva resultat av Nintendo Wii som åtgärd. Spelandet var nöjsamt 

och spännande, det påminde om riktiga aktiviteter och sociala interaktionen uppstod mellan 

patienterna. Värt att ifrågasätta är om det verkligen var Nintendo Wii i sig som bidrog till 

ökad livskvalitet och välmående eller om det främst var den sociala interaktion och nöje som 

uppkom och som resulterade i detta. Kanske kan det vara så att alla aktivitet som möjliggör 

social interaktion och nöje mellan patienterna leder till denna typ av förbättring? Oavsett om 

detta stämmer eller inte så verkar Nintendo Wii vara ett mycket användbart redskap för att 

uppnå denna effekt hos äldre och patienter med stroke.   

På grund av små urval i de olika artiklarna som användes i resultatet var generaliserbarheten 

låg. Även om generaliserbarheten i studierna var låg tycks det ändå finnas ett samband mellan 

de olika studierna då flera av dem kommit fram till liknande resultat vilket styrker antagandet 

att Nintendo Wii är en användbar åtgärd inom arbetsterapi. Författarna anser att det hade varit 

positivt om det hade funnits studier med större urvalsgrupper där generalisering var möjligt 

för att kunna styrka dessa tankar. Eftersom de inkluderade studierna hade låg 
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generaliserbarhet är inte heller denna studie generaliserbar men kan ligga till grund för vidare 

forskning.  

Författarna diskuterade även att en nackdel med denna litteraturstudie var att de flesta 

artiklarna som användes i resultatet skrevs i USA eller Australien. Det kan inte uteslutas att 

dessa samhällen skiljer sig från det svenska samhället gällande vården kring äldre och stroke 

drabbade patienter samt invånarnas kunskap inom ny teknologin, såsom Nintendo Wii. 

5.2.1 Klinisk tillämpning  
Nintendo Wii tycks kunna användas såväl inom äldreomsorgen som inom stroke 

rehabilitering (36-38). Det kan dock uppstå svårigheter i samband med spelandet på grund av 

de äldres bristande teknologiska kunskap (37) och spelets komplexitet (29). De patienter som 

var drabbade av stroke kunde uppvisa oförmåga att förstå spelets främmande ord på grund av 

kognitiv dysfunktion (40) men dessa svårigheter verkar kunna förebyggas genom god 

kommunikation från personalen.  

Arbetsterapeutens och de övriga gruppdeltagarnas roll i behandlingen bör inte underskattas då 

vikten av goda instruktioner och uppmuntran under spelets gång verkar ha varit avgörande för 

hur patienterna kom att uppfatta åtgärden. Detta framträdde tydligt då patienterna i samtliga 

studier (35-40,42-44) ställde sig positiva till Nintendo Wii förutom i studien gjord av Laver et 

al (2011). I denna studie spelade deltagarna en och en, utan uppmuntran. De hade även svårt 

att förstå och hantera handkontrollen, tappade motivationen och föredrog traditionell terapi 

framför Nintendo Wii (41). Nintendo Wii som åtgärd inom arbetsterapi tycks vara användbar 

då den möjliggör för arbetsterapeutens att vara klientcentrerad (5, s1), jobba enligt MOHO’s 

syn på hur patientens viljekraft och självkännedom påverkar aktivitetsutförandet (5, s3). 

Det verkar inte vara avgörande vilken typ av gruppsammansättning som finns närvarande vid 

spelandet, så länge spelaren blir uppmuntrad av de övriga närvarande (35,37,39-40,44). 

Författarna anser att arbetsterapeuten bör tänka på att minst en person bör närvara vid 

interventionen för att uppmuntra och hjälpa patienterna för att åtgärden ska ge gott resultat (5, 

s12). 

5.2.2 Vidare forskning 
Flera av artiklarna belyste behovet av vidare forskning inom området Nintendo Wii. Till 

exempel behövdes anledningarna till varför vissa patienter föredrog traditionell terapi framför 

Nintendo Wii utredas. Det bör också utredas varför de upplevde traditionell terapi som mer 

värdefull eftersom databaserad teknologi troligtvis kommer att öka inom rehabilitering (41).  

Det fanns även behov av fler randomiserade och kontrollerade studier för att mer grundligt 

kunna utreda effektiviteten av Nintendo Wii som intervention (36). Denna studies författare 

identifierade även behov av vidare forskning som använder större urvalsgrupper för att kunna 

möjliggöra generalisering. Det fanns även behov av fler studier som där experimentgruppen 

inte mottar både traditionell terapi och Nintendo Wii intervention eftersom man då inte kan 

särskilja att det var Nintendo Wii som ledde till resultaten.  

Att kartlägga den arbetsterapeutiska användningen av Nintendo Wii som åtgärd behövs, samt 

vidare forskning gällande spelutveckling i form av arbetsterapeutiska handgrepp och spel. 

Samhället utvecklas och det är viktigt att arbetsterapeuter är delaktiga och ser det som en 

möjlig aktivitetsarena istället för ett hot mot den traditionella arbetsterapin (46). 
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5.2.3 Slutsats 
Nintendo Wii har visats sig vara ett genomförbart verktyg som är tillämpbar inom 

arbetsterapi. I dagsläget bör Nintendo Wii användas som ett komplement till traditionell 

terapi. För äldre har det påvisats mest effekter på förhöjt välmående och livskvalitet som en 

följd av den interaktionen som uppstod när patienterna spelar tillsammans med andra. Inom 

rehabilitering för patienter drabbade av stroke kan Nintendo Wii användas för att förbättra 

patienternas fysiska funktioner. 

Förutom träningsvärk kan teknologin utgöra ett hinder för äldre och patienter drabbade av 

stroke då de kan uppleva svårigheter att förstå den. Det kan även uppstå svårigheter för 

patienter drabbade av stroke med att greppa och manövrera Nintendo Wii kontrollen samt att 

förstå vissa nya ord som spelkonsolen använder sig av.  

Majoriteten av de vetenskapliga artiklarna som användes i denna litteraturstudie ställde sig 

positiva till Nintendo Wii som åtgärd.  
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Denna artikel beskriver 

personalens uppfattning av 

lärdomar gällande användandet 

av Nintendo Wii inom 

Oueensland’s icke-

vinstdrivande äldreomsorg och 

service för funktionsnedsatta. 

 

Kvalitativ studie. 

 

Inklusionskriterier: 

- Verksamheten har använt Nintendo Wii 

i 3-6 månader. 

 

Exklusionskriterier: 

- 

 

Strategiskt urval. 

- Inget bortfall. 

 

Studiegrupp: 

- Personalmedlemmar från 53 

verksamheter. 

- 51 kvinnor, 2 män. 

 

Datainsamlingsmetod: 

- Strukturerad telefonintervju med 

personalmedlemmar. 

 

Interventionstid: 

- 30 minuters telefonintervju per 

studiedeltagare. 

 

Analysmetod:  

- Statistical Package for the Social 

Sciences (version 17). 

 

 

Styrkor: 

- Personalens perspektiv av 

Nintendo Wii som 

intervention för äldre. 

 

Svagheter: 

- Nämner ej etiskt 

resonemang men är 

publicerad i tidskrift som 

kräver etiskt godkännande.   

- Telefonintervju istället för 

personligt möte. 

 

  

 

Personalen upplevde att 

spelande av Nintendo 

Wii bidrog till 

målmedvetna och 

meningsfulla 

möjligheter att främja 

välmående hos äldre 

inom deras verksamhet. 

Dock var spelande av 

Nintendo Wii mindre 

framgångsrikt för 

patienter med 

signifikanta kognitiva 

och/eller fysiska 

nedsättningar. 

 



  

 

 

Referensnummer, 

Författare, Artikelns titel, 

Tidskrift, Land. 

 

Syfte 

 

Design 

 

Värderingar 

 

Resultat 

 

(36) Clark, R., Kramer, T.  

 

Clinical Use of Nintendo 

Wii™ Bowling Simulation to 

Decrease Fall Risk in an 

Elderly Resident of a Nursing 

Home: A Case Report. 

 

Journal of Geriatric Physical 

Therapy. 

 

USA, 2009. 

 

 

  

Denna fallstudie undersöker 

effekten av en ny interaktiv tv-

spels åtgärd för att behandla 

balansproblem hos en 

fallriskdrabbad äldre som bor 

på ett vårdhem.  

 

 

Kvantitativ studie. 

 

Inklusionskriterier: 

- Boende med ospecificerade 

balansproblem och fallhistorik. 

- Självrapporteringar av gångsvårigheter. 

- Risk för fall i framtiden.  

 

Exklusionskriterier:  

 

Systematiskt urval. 

- Inget bortfall under studiens gång. 

 

Studiegrupp: 

- Fallstudie. 

- 89 årig kvinna. 

 

Datainsamlingsmetod: 

- Berg Balance Score  

- Dynamic Gait index 

- Up and Go test 

 

Interventionstid:  

- Nintendo Wii bowling 1 timme under 6 

sessioner.  

 

Analysmetod: 

- Statistisk analys 

 

Styrkor: 

- God insyn i patientens 

träning och resultat. 

 

Svagheter:  

- Nämner ej etiskt 

resonemang. 

- Ej generaliserbart resultat. 

- Fallstudie.  

  

 

Nintendo Wii bowling 

som åtgärd kan ha 

förminskat fallrisken för 

denna individ. 
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Pilotstudiens syfte var att 

bedöma om (1) spelet var en 

acceptabel och genomförbar 

aktivitet i aktivitetsgrupp (2) 

användandet av spelet 

förbättrade sociala hälsa och 

mentalt välmående hos äldre 

kvinnor och (3) spelet 

förbättrade intensiteten och 

frekvensen av fysisk aktivitet 

hos äldre kvinnor jämfört med 

planerade gruppaktiviteter 

 

 

Kvantitativ och kvalitativ. 

 

Inklusionskriterier: 

- Kvinnor 

- Medlem i gruppaktiviteter 

Exklusionskriterier:  

- Epelepsi 

- Pacemaker 

- Hälsotillstånd som hindar fysisk 

aktivitet 

 

Strategiskt urval 

- Fyra patienters bortfall under studiens 

gång.  

  

Studiegrupp: 

- 11 deltagare. 

- Alla kvinnor. 

- Medelålder 73,5 år. 

 

Datainsamlingsmetod: 

- RT3 Accelerometer 

- Bandinspelning  

 

Interventionstid: 

- Medellängd på session var 51 mintuer, 

2 gånger i veckan i 6 veckor.  

 

Analysmetod:  

- Rowlands and colleagues’ (2004) 

moderate activity as _>  970 activity 

counts per minute. 

- Transkribering  

 

Styrkor: 

- Etisk godkänd. 

- Både kvalitativa och 

kvantiatativa metoder 

 

Svagheter:  

- Ingen kontrollgrupp. 

- Bara kvinnor som deltog. 

 

Spelandet fördjupade 

sociala relationer inom 

gruppen. Den maximala 

energiförbrukningen 

ökade signifikant, men 

den totala 

energiförbrukningen 

förändrades inte 

signifikant. Den 

kvantitativa datan 

visade inga signifikanta 

förändringar på den 

fysiska effekten, dock 

upplevde deltagarna en 

känsla av förbättrad 

fysik. Patienterna 

upplevde också 

förbättrande socialt och 

psykologiskt 

välbefinnande.  
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Syftet med denna studie var att 

undersöka genomförbarheten 

och säkerheten av Nintendo 

Wii jämfört med traditionell 

terapi i främjandet av motorisk 

funktion i övre extremitet som 

behövs för aktiviteter i det 

dagliga livet bland patienter 

med subakut stroke. 

 

Kvantitativ. 

 

Inklusionskriterier: 

- Vara mellan 18-85 år och drabbats av 

stroke för första gången. 

- Max 6 månader post stroke. 

- Kliniskt konstaterad akut stroke med 

funktionsnivå  >3 enligt Chedoke-

McMaster scale i den övre extremiteten. 

 

Exklusionskriterier:  

- Oförmåga att följa instruktioner. 

- Haft _>2 i Rankin score innan stroke. 

- Medicinsk instabil eller okontrollerad 

hypertoni. 

- Svår sjukdom med mindre än tre 

förväntade månader kvar att leva. 

- Instabil kärlkramp eller nyligen haft 

hjärtinfarkt. 

- Svår epilepsi. 

- Deltagare i andra kliniska studier som 

involverade medicinering, 

sjukgymnastik eller utgjorde risk för 

patienten. 

 

Konsekutivt urval. 

- 5 personers bortfall under studiens 

gång. 

 

Studiegrupp:  

- Experimentgrupp & kontrollgrupp 

- 17 patienter. 

- Medelålder: 61,3 år. 

 

Styrkor: 

- Etisk godkänd. 

- Randomiserad studie. 

 

Svagheter: 

- Litet urval. 

 

Nintendo Wii 

spelteknologi är ett 

säkert, genomförbart 

och potentiellt effektivt 

alternativ för att 

underlätta 

rehabiliteringsterapi 

genom att främja 

motorisk återhämtning 

efter stroke. 

 

 



  

 

 

- 3 kvinnor, 14 män. 

 

Datainsamlingsmetod: 

- Modified Rankin Scale. 

- Barthel Index. 

- Canadian Neurological Scale. 

- Wolf Motor Function Test. 

- Box and Block Test. 

- Stroke Impact Scale. 

 

Interventionstid: 

Experimentgrupp: 8 sessions á 60 min 

per deltagare över en 14 dagarsperiod & 

2tmmar traditionell terapi. 

Kontrollgrupp: Enbart 2 timmar 

traditionell terapi.  

 

Analysmetod:  

Statistik analys.  
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Effekten av kompenserande 

strategier som Nintendo Wii 

teknologin erbjuder gällande 

fysisk aktivitet, ensamhet och 

sinnesstämning undersöktes.  

 

 

Kvantitativ studie. 

 

Inklusionskriterier: 

- Leva självständigt i egen lägenhet. 

 

Exklusionskriterier:  

- Ej medverka i något annat program 

som involverar Nintendo Wii eller annat 

tv-spel.  

 

Strategiskt urval. 

- Inget bortfall under studiens gång. 

 

Studiegrupp:  

- 1 experimentgrupp & 2 

kontrollgrupper. 

- 36 personer. 

- Medelålder 82.  

- 32 kvinnor, 4 män. 

 

Datainsamlingsmetod: 

- The Weekly Physical Activity scale.  

- UCLA Loneliness Scale, version 3. 

- Positive and Negative 

Affect Scale (PANAS). 

- The Life Satisfaction Scale 

- The MOS 36-item Short Form Health 

Survey (SF-36). 

 

Interventionstid: 

- Experimentgruppen (16 pers) spelade 

Nintendo Wii tillsammans med andra. 

- Kontrollgrupp 1 (12 pers) tittade på tv 

 

Styrkor: 

- 2 kontrollgrupper. 

 

Svagheter: 

- Nämner ej etisk 

resonemang. 

- Deltagarna fick betalt 5 

dollar/session. 

 

 

 

 

De äldre som spelade 

Nintendo Wii kände sig 

mindre ensamma och 

hade ett mönster av 

större positivt 

sinnesstämning jämfört 

med de som tittade på 

TV. Ingen skillnad i 

livstillfredställelse eller 

fysisk aktivitet hittades. 

Minskad ensamhet 

ledde dock till ökad 

positiv sinnesstämning, 

vilket i sin tur förutsatte 

fysisk aktivitet. Studien 

pekar på fördelarna med 

att använda Nintendo 

Wii för välmående, 

speciellt gällande 

sociala kontakter och 

nöje.  

 



  

 

 

tillsammans med en forskningsassistent. 

- Båda grupperna fick intervention 1 

timme per vecka i 10 veckor. 

- Kontrollgrupp 2 (7 pers) var helt utan 

intervention.  

 

Analysmetod:  

Statistik analys.  
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Syftet med denna studie är att 

bedöma genomförbarheten för 

användningen av Nintendo Wii 

som ett komplement till 

traditionell rehabilitering av 

patienter post-storke med 

svaghet i övre extremitet.  

 

Kvantitativ studie. 

 

Inklusionskriterier: 

- Mindre än tre månader post-stroke.  

- Minst andra gradens motorisk stryka 

enligt Medical Research Council (MRC) 

i den hemiplegiska övre extremiteten. 

- Förmåga att förstå enkla instruktioner 

och inlärning.  

 

Exklusionskriterier:  

- Historia av epilepsi, artrit eller smärta i 

den påverkade extremiteten. 

- Svår afasi eller kognitiv påverkan. 

-Psykisk sjukdom som hindrar förmågan 

att delta eller ge sitt samtycke. 

 

Konsekutivt urval.  

- 4 personers bortfall under studiens 

gång.  

 

Studiegrupp: 

- 16 patienter post-stroke 

- Medelålder 64,5. 

- 7 kvinnor, 13 män. 

 

Datainsamlingsmetod: 

- Frågeformulär  

- Fugl-Meyer Assessment of Upper 

Limb Motor Function  

-Visual Analogue Scale of upper limb 

pain. 

 

 

Styrkor:  

- Etiskt godkänd. 

 

Svagheter:  

- Ingen kontrollgrupp 

- Litet urval.  

 

 

Alla 16 deltagare tyckte 

att Nintendo Wii 

spelandandet var roligt 

och jämförbart med, om 

inte bättre än, tradionell 

rehabilitering. Det fanns 

små men statistiskt 

signifikanta 

förbättringar i Fugl-

Meyer Assessment och 

Motricity Index scores.  

Nintendo Wii verkar 

vara en genomförbar 

tilläggsbehandling för 

att öka rehabiliteringen 

inom målgruppen för 

denna studie.   

 



  

 

 

Interventionstid: 

- 6 sessioner á 30 min under 2 veckor. 

 

Analysmetod:  

- Statistik analys.  
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Syftet med denna studie var att 

undersöka acceptansen för 

Nintendo Wii som ett 

terapiverktyg för äldre personer 

på sjukhus genom att använda 

ett diskretvals experiment 

(DCE) före och efter 

exponering av interventionen. 

 

Kvalitativ. 

 

Inklusionskriterier: 

- Minst 65 år. 

- Mini Mental State Examination ≥ 21/ 

30. 

- Medicinskt lämpliga att delta.  

- Vikt < 150 kg. 

- Resa sig från sittande ställning utan 

assistans.  

- Självständigt kunna transportera sig till 

träningen samt adekvat syn.  

Exklusionskriterier:  

- 

Konsekutivt urval.  

- 3 personers bortfall under studiens 

gång.  

 

Studiegrupp: 

-18 deltagare. 

- Medelålder 85,4 år. 

- 86% var kvinnor. 

 

Datainsamlingsmetod: 

- Intervju med frågeformulär. 

 

Interventionstid: 

- Nintendo Wii: 30 minuter. 

- Traditionell terapi: 60 minuter.  

- Patienterna deltog i genomsnitt i 6 

sessioner. 

 

Analysmetod: - STATA analys. 

 

Styrkor: 

- Etiskt godkänt. 

 

Svagheter: 

- Deltagarna betalade för 

interventionerna. 

 

Användbarheten av 

Nintendo Wii som ett 

terapeutisk verktyg för 

äldre personer inlagda 

på sjukhus är begränsad, 

inte enbart av den lilla 

grupp äldre som kunde 

använda spelkonsolen 

utan även då äldre 

personer föredrog 

traditionell terapi. 

Massmedias bild av 

Nintendo Wii’s 

popularitet hos äldre 

reflekterar därför 

nödvändigtvis inte den 

verkliga graden av 

acceptans inom denna 

målgrupp.  
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Denna fallrapport strävar efter 

att tillhandahålla evidens för 

Nintendo Wii som ett 

rehabiliteringsverktyg för 

individer som nyligen drabbats 

av stroke.  

 

Kvalitativ. 

 

Inklusionskriterier: 

- Patient drabbad av storke.  

 

Exklusionskriterier:  

- 

 

Strategiskt urval. 

- Inget bortfall under studiens gång. 

 

Studiegrupp: 

- 1 man. 

- 59 år.  

 

Datainsamlingsmetod: 

- Subjektivintervju. 

 

Interventionstid:  

- 3 gånger i veckan á 30-60 minuter 

under 8 veckor.  

 

Analysmetod:  

- Textanalys. 

 

 

Styrkor: 

- God insyn i patientens 

träning och resultat. 

 

Svagheter:  

- Nämner ej etiskt 

resonemang. 

- Enbart författaren var 

involverad med patienten 

under interventionstiden, 

risk för bias.  

- Fallstudie. 

 

 

 

Nintendo Wii var en 

effektiv åtgärd för 

denna enskilda patient. 

Studien påvisar att 

Nintendo Wii bowling 

har potential att hjälpa 

personer i deras 

rehabiliteringsprocess. 

Patienter kan återfå 

funktion i den 

påverkade övre 

extremiteten genom att 

använda handkontrollen 

vid spelande av 

Nintendo Wii. 
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Att undersöka effekten av 

Nintendo Wii-baserad terapi som 

rehabilitering vid post-stroke. 

 

Kvantitativ.  

 

Inklusionkriterier: 

- Hemipares med övre extremitets 

dysfunktion. 

- ≥10º viljemässig flexion på den 

påverkade sidan i tumme, armbåge och 

axel. 

- Kunna kommunicera. 

- Tillgång till vårdare under studiens 

gång.  

- Kognitiv kompetens (≥ 24 Mini-

Mental State Examination). 

- Kognitiv kompetens hos patienter 

med expressiv afasi konstaterat av 

läkare.  

 

Exklusionskriterier:  

- Deltagande i andra 

rehabiliteringsprogram under studiens 

gång.  

- Ostabilt blodtryck. 

- Perifiera neurosjukdomar som 

påverkar den sensomotoriska 

förmågan. 

  

Konsekutivt urval. 

- Inget bortfall under studiens gång. 

 

Studiegrupp: 

- Experimentgrupp & kontrollgrupp. 

- 12 patienter. 

- 41-83 år.  

 

Styrkor:  

- Etiskt godkänd. 

- Kontrollgrupp. 

 

Svagheter:  

- Litet urval. 

- Låg generaliserbarhet. 

 

En intensiv 2 veckors 

träningsperiod 

resulterade i signifikant 

och klinisk relevanta 

förbättringar i motorisk 

funktionsförmåga post-

stroke. Fynden kunde 

översattas till 

förbättringar i dagliga 

aktiviteter.  

 



  

 

 

- 8 män, 4 kvinnor. 

 

Datainsamlingsmetod: 

- Wolf Motor Function Test (WMFT). 

- Fugl-Meyer Assessment (FMA). 

- Box & Block Test. 

- Modified Ashworth Scale. 

- Berg Balance Scale.  

- The Quality of Movement Scale of 

the Motor Activity 

Log (MAL-QOM). 

 

 

Interventionstid: 

- Experimentgrupp (7 pers) 

- Kontrollgrupp (5 friska pers).  

- 1 timmes terapi under 10 

efterföljande vardagar.  progressiv 

ökning till 3 timmars spelande /dag 

hemma.  

 

Analysmetod:  

- Statistik analys.  
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Denna pilotstudie utreder 

effekterna av Nintendo Wii 

gällande livskvalitet, sociala 

relationer och självförtroende 

till förmågan att förebygga fall. 

 

 

Kvantitativ & kvalitativ. 

 

Inklusionskriterier: 

- Minst 60 år fyllda. 

- Fysiskt kapabla att delta. 

- Självständigt kunna transportera sig till 

sessionerna. 

- Fysiskt kunna genomföra uppgiften 

självständigt. 

- Fallit inom de senaste sex månaderna. 

 

Exklusionskriterier:  

- Visuella eller kognitiva nedsättningar 

som kan påverka utförandet. 

- Fallskador som kan hindra deltagandet. 

- Deltagare i Nintendo Wii league eller 

ett fallförebyggande program. 
 
Systematiskt urval. 

- 1 person bortfall under studiens gång. 

 

Studiegrupp:  

- 2 experimentgrupper & 

1 kontrollgrupp. 

- 21 deltagare. 

- Ålder: 60 -94 år. 

- 16 kvinnor, 5 män. 

 

Datainsamlingsmetod: 

- Control, Autonomy, Self-realization, 

Pleasure-19 (CASP-19) 

- The Social Provisions Scale (SPA) 

- The Modified Falls Efficacy Scale (M-

 

Styrkor: 

- Två experimentgrupper  & 

en kontrollgrupp. 

- Både kvantitativ & 

kvalitativ data. 

- Täckande inklusions- & 

exklusionskriterier. 

 

Svagheter:  

- Nämner ej etiskt 

resonemang men är 

publicerad i tidskrift som 

kräver etiskt godkännande.  

- Låg generaliserbarhet. 

 

Minimala signifikanta 

skillnader mellan 

grupperna i den 

kvantitativa datan. 

Resultaten var utspridda 

och inga giltiga 

slutsatser kan dras. Den 

kvalitativa datan 

fångade in variationer 

mellan deltagarnas syn 

på övergripande 

tillfredställelse, 

fallmedvetenhet och 

ökad delaktighet. 

Resultaten var utspridda 

och inga slutsatser 

kunde dras.   



  

 

 

FES). 

 

Interventionstid: 

- 8 veckor. 

Experimentgrupp 1 & 2: 

-10 min uppvärmning. 

- Spela Wii Bowling i par, en omgång 

per deltagare varje session. 

Experimentgrupp 1: 

- Avslutade med fallförebyggande 

undervisning. 

 

Analysmetod:  

- Statistik analys 

 

 


