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Sammanfattning: 

Att ha en demenssjukdom leder till aktivitetsnedsättning av varierande grad, som försämras 

allt eftersom sjukdomen progredierar. Närstående måste ofta bistå med hjälp och stöd för att 

aktiviteterna ska fungera. En aktivitet som ofta blir svår för personen med demenssjukdom att 

utföra pga nedsatt minne, är att ta medicin.  

Syftet med denna studie var att undersöka hur personer med demenssjukdom och deras 

närstående upplevde att använda en elektronisk medicindosett med påminnelsefunktion, 

kallad Careousel.  

Den undersökningsmetod som användes var bedömningsinstrumentet COPM samt 

kompletterande intervjufrågor. De fem personerna med demenssjukdom och de fyra 

närstående intervjuades var för sig. Datainsamlingen skedde i de flesta fall i samband med 

hembesök, före utprovning av dosett Careousel samt efter ca fyra veckors användande. 

Utprovningen gjordes av den ordinarie arbetsterapeuten på respektive deltagares hälsocentral. 

Alla deltagare och närstående upplevde att dosetten gav stöd så att personen med 

demenssjukdom på ett säkrare och mer självständigt sätt klarade att ta sin medicin. Ingen 

deltagare programmerade dosetten, det gjorde arbetsterapeuten på hälsocentralen. Att lära sig 

ta medicinen med hjälp av Careousel, tyckte alla utom en person var lätt. Något som 

upplevdes negativt, var att man inte kunde stänga av larmsignalen, om man behövde ta med 

sig dosetten. En viktig skillnad tydliggjordes mellan medicindosetter generellt och 

Apodossystemet. För personer där hälso- och sjukvården ansvarar för att ladda dosetterna, 

innebär det mer administrativa svårigheter då recept och tabletter ska hanteras vid 

dosettanvändning, jämfört med Apodossystemet. Det kan leda till att sistnämnda väljs i högre 

utsträckning än vad som kanske är befogat, utifrån personens förmågor.  

Resultatet antyder att personer med demenssjukdom kan uppleva stöd i att ta sin medicin på 

ett mer tillfredsställande och säkert sätt genom att använda dosett Careousel. Resultatet 

antyder också att även närstående kan ha nytta av användandet, bl a på så sätt att deras oro för 

osäker medicinhantering minskas. 
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1.Bakgrund 
 

Författarens kliniska bakgrund som arbetsterapeut i primärvården har lett till många kontakter 

med personer med demenssjukdom och även deras närstående. Hos många av dessa personer 

har problemet med att inte kunna sköta sin medicinering förekommit. Det vanligaste sättet för 

sjukvården att ge stöd i denna aktivitet, är via ApoDos (se sid 4) ofta i kombination med att 

personen får hjälp av hemtjänsten att komma ihåg att ta medicinerna. Ett fåtal personer har 

fått tillgång till en elektronisk medicindosett med påminnelsefunktion trots att den teoretiskt 

sett kan tänkas vara lämplig för många av dessa personer. Detta har lett till att författaren ställt 

sig frågan varför det är på det viset och om dosetten verkligen är ett hjälpmedel som även de 

demenssjuka själva och deras närstående, upplever vara ett bra stöd för dem. 

1.1 Demens i samhället 
 

I Sverige finns idag ungefär 148 000 personer med demenssjukdom. Varje år insjuknar cirka 

24 000, de flesta i en ålder över 65 år. Antalet demenssjuka i samhället kan förväntas stiga, 

framför allt när den stora gruppen personer födda på 1940-talet kommer upp i högre åldrar: av 

personer över 65 år idag har åtta procent en demenssjukdom och nära hälften av de som är 90 

år eller äldre. Samhällskostnaderna för vård och omsorg av personer med demenssjukdom är 

stora, framför allt för kommunerna där den allra största delen av kostnaderna finns 

(Socialstyrelsen, 2010b). Närstående till de demenssjuka får ofta ta stort ansvar för att stödja 

och hjälpa sina sjuka (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2007). 

 

1.2 Demenssjukdomar 
 

Det finns en rad olika sjukdomar med delvis skild karaktär som ger demens och de kan 

klassificeras på olika sätt. Ett vanligt sätt är att utgå från var i hjärnan sjukdomsprocessen 

dominerar, ett annat att se på själva grundorsaken till sjukdomen. Ofta sker en blandning 

mellan dessa två indelningar (Eriksdotter Jönhagen, 2011; Marcusson, Blennow, Skoog och 

Wallin, 2011).  

 

1.2.1 Primärdegenerativa sjukdomar 

De primärdegenerativa sjukdomarna har det gemensamt att orsaken till symptomen beror på 

sjukliga, progredierande förändringar i nervcellerna. Exempel på sjukdomar är Lewy Body 

Demens, Frontotemporal demens och Alzheimers sjukdom. Av dessa är Alzheimers sjukdom 

den vanligaste och det är också totalt den vanligaste demenssjukdomen (Eriksdotter Jönhagen, 

2011; Marcusson et al. 2011). Alzheimers sjukdom har ett smygande men stadigt 

progredierande förlopp och det är ofta svårt för den drabbade att säga när sjukdomen började. 

Ofta skadas temporalloberna i hjärnan. Vanliga symptom i början av sjukdomen är nedsatt 

närminne, koncentrationssvårigheter, svårt att hitta ord samt svårigheter att hitta i nya miljöer 

(Eriksdotter Jönhagen, 2011; Marcusson et al. 2011). 

 

1.2.2 Vaskulära sjukdomar 

De vaskulära demenssjukdomarnas orsak är dålig kärlförsörjning i hjärnan. På grund av den 

försämrade blodtillförseln till nervcellerna, skadas dessa. Den intellektuella försämringen kan 

vara betydande, trots att minnesstörningen inte är särskilt tydlig (Marcusson et al. 2011). 

Symptomen kommer mer hastigt än vid Alzheimers sjukdom och tydligare försämringar kan 

ses, i samband med att en ny propp eller blödning uppstår. Mellan dessa händelser kan 

sjukdomen vara stabil (Eriksdotter Jönhagen, 2011). Symptomen kan också variera i uttryck, 
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beroende på var i hjärnan skadorna uppstår. Vanliga symptom är nedsatt initiativförmåga, 

personlighetsförändringar och gångsvårigheter (Svenskt Demenscentrum, 2008).  

 

1.2.3 Sekundära sjukdomar  

De sekundära demenssjukdomarna är sjukdomar där demens kan vara ett av symptomen, men 

själva grundorsaken till sjukdomen är en annan. Exempel på sådana sjukdomar är: 

hjärntumörer, infektioner i hjärnan, alkoholmissbruk (Eriksdotter Jönhagen, 2011; Marcusson 

et al. 2011). 

 

1.3 Svårigheter i vardagen 

 

Hur en person med demenssjukdom upplever sina symptom kan variera, både utifrån person 

och typ av demenssjukdom. Exempel på hur personer med Alzheimers sjukdom hanterar 

vanligt förekommande symptom är: 

 

- att använda minneslappar och repetition vid minnessvårighet 

- undvika stress och belastning vid problem med fragmentariskt tänkande 

- undvika sociala sammanhang utifrån försämrad språkförmåga 

- sluta med mer komplicerade uppgifter utifrån svårighet med tanke- och 

problemlösningsförmåga (Marcusson et al. 2011)  

 

Att ha en demenssjukdom leder till att personens förmåga att utföra dagliga aktiviteter 

successivt försämras. Även om svårigheterna är av individuell karaktär och drabbar många 

olika aktiviteter, är det vanligt att det uppstår svårigheter kring följande aktiviteter:  

Att vara orienterad till dag och tid, att sköta sin medicinering, att hitta i sin omgivning 

(Hjälpmedelsinstitutet, 2008; Socialstyrelsen, 2010b). 

 

1.4 Närståendes roll 

 
Tidigare forskning har visat att vård och stödinsatser från närstående till personer med 

demenssjukdom ofta är stora (Alwin, Krevers och Persson, 2008). Demenssjukdomen för med 

sig ett ständigt ökande behov av stöd från den närstående. Den för med sig ändrade roller så 

att till exempel barn nu måste ta hand om sin förälder och balansen mellan makars sysslor 

rubbas (Jansson & Grafström, 2011).  Mellan makar har forskning visat att båda parter i ett 

förhållande, upplever att det blir förändringar i aktivitetsutförandet gällande dagliga 

aktiviteter på så sätt att den sjuke utför mindre respektive den friska makan mer av de dagliga 

uppgifterna. Samma upplevelser gäller när det kommer till att ha ansvar för de dagliga 

sysslorna (Vikström, 2008). 

 

1.5 Arbetsterapeutens roll vid demens 
 

Arbetsterapi syftar till att möjliggöra för individen att återta, bibehålla eller förbättra funktion 

efter sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Ett viktigt grundantagande är att 

meningsfulla aktiviteter är av stor betydelse för individens livskvalitet (Miller och Butin, 

2000). Arbetsterapi strävar efter att öka individens möjligheter att vara engagerad i olika 

aktiviteter inom många områden i livet. Enligt den arbetsterapeutiska teorin Canadian Model 

of Occupational Performance (CMOP) delas dessa aktiviteter in i kategorierna Fritid, 

Produktivitet och Personlig vård (Townsend red. 1997). Arbetsterapi är en viktig komponent 

när det gäller vård och behandling av personer med demenssjukdom (Miller och Butin, 2000). 
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Beroende på var i vårdkedjan arbetsterapeuten möter personen med demenssjukdom, varierar 

typ av insatser, både avseende de sjuka, liksom deras närstående. Inom primärkommunal 

arbetsterapi, kan arbetsterapeuten bidra med aktivitets- och funktionsbedömning som del i 

demensutredning, liksom att göra bedömningar som ligger till grund för arbetsterapeutiska 

insatser, till exempel utprovning av tekniska hjälpmedel, råd om strategier samt 

miljöanpassning. Att stödja och handleda både närstående och personal är också vanligt 

förekommande (Hjälpmedelsinstitutet, 2008).  

 

 1.6 Tidigare forskning 
 

I det vetenskapliga underlaget till Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid 

demenssjukdom 2010, går att läsa att det finns ytterst knapphändig forskning gällande 

användande av kognitiva hjälpmedel för personer med demenssjukdom. Dock görs 

konklusionen att stödjande teknik kan bidra till bättre livskvalitet om den används på ett etiskt 

medvetet sätt och att både behoven hos personen med demenssjukdom och dennes 

närstående/vårdare beaktas. Konklusionen grundar sig på ett flertal samlade insatser inom EU 

för att utveckla teknikanvändningen hos personer med demenssjukdom (Socialstyrelsen, 

2010a). Andra författare har konstaterat, att när det gäller forskning av användande av 

tekniska hjälpmedel, ligger fokus på fysiska handikapp och inte på de kognitiva, funktionella 

och beteendemässiga förutsättningarna som är specifikt för demens (Bharucha et al., 2009). 

 

1.7 Definitioner och förklaringar 
 

1.7.1 Canadian Model of Occupational Performance; CMOP 

Enligt den kanadensiska arbetsterapimodellen CMOP, är människans aktivitetsutförande ett 

resultat av den dynamiska interaktionen mellan människan, omgivningen och aktiviteten.  

Människan består av fysiska, kognitiva och känslomässiga komponenter med en kärna av 

inre/själslig drivkraft: spirituality. Omgivningen omfattar olika delar såsom kulturella, sociala, 

fysiska och institutionella delar. Aktiviteten i sin tur kategoriseras, som nämnts tidigare, i 

områdena fritid, produktivitet, personlig vård. Aktivitetsutförandet beror på möjligheten att 

välja, organisera, och att på ett tillfredsställande sätt utföra meningsfulla aktiviteter som är 

definierade enligt kultur och lämpliga med avseende av ålder, gällande att ta hand om sig 

själv, njuta av livet och att bidra till det sociala och ekonomiska sammanhanget i ett samhälle 

(Townsend red.1997).  

 

En annan viktig princip handlar om ett klientcentrerat arbetssätt. Det innebär att arbetet med 

att möjliggöra aktivitet till största delen ska baseras på klientens värderingar, prioriteringar 

och val. Möjliggörandet baseras på processer som handlar om att underlätta, guida, utbilda, 

stötta, reflektera eller på andra sätt, samarbeta med klienten kring ett aktivitetsutförande 

(Townsend red. 1997).  

 

1.7.2 Instrumentet COPM 

COPM (Canadian Occupational Performance Measure) är ett individanpassat 

bedömningsinstrument där syftet med bedömningen är att upptäcka förändringar i en persons 

uppfattning om sin förmåga att utföra olika aktiviteter, sett över tid. Instrumentet är tänkt att 

användas som ett resultatmått, dvs. att det används i början av den arbetsterapeutiska 

interventionen och efter en bestämd tid som bestäms av person och arbetsterapeut 

tillsammans. COPM är i form av en semistrukturerad intervju där det ingår att personen, och i 

förekommande fall, även närstående/personal, gör egna skattningar av hur de uppfattar vissa 
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aktiviteter. Personen och dennes närstående/personal får skatta aktivitetens betydelse, hur man 

ser på utförandet samt hur nöjd man är med utförandet. Skattningen görs på en tiogradig skala 

där siffrorna 1-10 är utsatta, tillsammans med ord som beskriver ytterlägena, tex ”inte viktigt 

alls” respektive ”extremt  viktigt” (Law, 2006). 

 

1.7.3 Apodos 

Apodos fungerar så att patientens samtliga läkemedelsordinationer förs över till ett dosrecept, 

antingen via papper eller på elektronisk väg och skickas till ett apotek. Apoteket sköter 

förpackningen av medicinerna i små påsar som sitter ihop i en rulle, där information om varje 

dos finns tryckt på varje påsdel, till exempel med typ av läkemedel och dag och klockslag när 

dosen ska tas (Apoteket Farmaci, 2010). 

 

1.7.4 Egenvård 

Inom hälso- och sjukvård måste ofta ställningstagande tas om en åtgärd kan räknas som 

egenvård, dvs. om det är patienten själv som ansvarar för att den utförs och på vilket sätt, eller 

om åtgärden är ett ansvar för hälso- och sjukvården att sköta. Enligt gällande rutin för 

läkemedelshantering inom landstinget Gävleborg (Landstinget Gävleborg, 2011), är 

utgångsläget att den enskilde själv svarar för sin hantering och användning av ordinerade 

läkemedel. Patient/närstående ska ges möjlighet att själv träna sin läkemedelshantering som 

till exempel iordningställande och administrering.  

Enligt socialstyrelsens föreskrifter (Socialstyrelsen, 2009) ska den behandlande legitimerade 

hälso- och sjukvårdspersonalen inom sitt ansvarsområde, bedöma individens förmåga att ta 

eget ansvar för sin vård. Det är en individuell bedömning som ska vara anpassad till den 

enskilda patientens fysiska och psykiska status och sociala situation. 

 

1.7.5 Dosett Careousel 

Careousel är en datorstyrd, programmerbar medicindoserare. Vid inställda tidpunkter, vrids 

medicinkassetten och aktuellt fack blir tillgängligt och en påminnelsesignal ljuder. Det är 

endast den aktuella dosen som är möjlig att ta, då det bara finns en öppning i locket för ett 

fack i taget. Påminnelsesignalen ljuder tills dess att medicinen tas (max en timme). Larmet 

slås av automatiskt i samband med att dosetten vänds upp och ned för att tömma dosfacket. 

Dubbel dos kan aldrig tas, eftersom ev glömd dos flyttas från öppningen i locket och därmed 

döljs, när nästa dos matas fram. Dosetten kan låsas (PharmaCell, 2012). 

 

2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien var att undersöka upplevelser hos personer med demenssjukdom och deras 

närstående, av att använda en elektronisk medicindosett med påminnelsefunktion. 

 

Utifrån syftet och författarens kliniska förankring har följande frågeställningar formulerats:  

 

 Hur påverkas den upplevda förmåga hos personer med demenssjukdom av att ta sin 

medicin, när en elektronisk dosett med påminnelsesignal används? 

 Hur upplever personen med demenssjukdom det, att lära sig använda dosetten? 

 Påverkas den närståendes/personals upplevelse av att ge stöd i den specifika 

aktiviteten? om påverkan sker, på vilket sätt förändras upplevelsen av att ge stöd hos 

dessa personer?  

 Om närstående/personal upplever oro kring hur medicinintaget fungerar, förändras 

graden av oro?  
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3. Metod 
 

Utöver bedömningsinstrumentet COPM, (Canadian Occupational Performance Measure) har 

kompletterande intervjufrågor använts (se bilaga 1). Dessa frågor har ställts muntligt till 

respektive studiedeltagare i samband med det uppföljande hembesöket. Författaren har 

antecknat svaren direkt under intervjun och sedan renskrivit dem i direkt anslutning till 

intervjun. 

 

3.1 Kriterier för informationsbrev  
 

Följande kriterier skulle vara uppfyllda för att informationsbrev om förfrågan om deltagande i 

studien skulle skickas: 

 

 Diagnos demens, eller pågående demensutredning. 

 Mild till måttlig demens enligt el MMT:s skalindelning. 
1
 

 Daglig medicinering med tabletter. 

 Finnas närstående eller personal som ger stöd till den demenssjuke personen (ej 

nödvändigtvis bo tillsammans). 

 

Om följande kriterium förekom hos personen med demenssjukdom, skulle informationsbrev 

inte skickas ut: 

  

 Afasi, att personen inte klarar att kommunicera med skrift eller tal. 

 

3.2 Kriterier för deltagande i studien  
 

För att en person som fått informationsbrev skulle inkluderas i studien gällde följande 

kriterium: 

 

 Efter COPM bedömning: upplevelse hos patienten och/ eller närstående/personal att 

det är ett problem att ta sin medicin, och/eller att oro finns för att ej ta den på rätt sätt. 

 

 

3.3 Urval och urvalsmetod 
 

 

1. Inklusionskriterierna för utlämnade av informationsbrev till personer med 

demenssjukdom, lämnades till Minnesmottagningen på Gävle sjukhus, samt till 

arbetsterapeuter som jobbar på Landstinget Gävleborgs hälsocentraler i Gästrikland. 

De fick också informationsbrev att skicka ut till lämpliga personer. 

 

2. Informationsbrev gällande deltagande i studien, skickades per post till sju personer 

som uppfyllde inklusionskriterierna för informationsbrevet. Av dessa skickades tre 

informationsbrev från minnesmottagningen och fyra från tre olika hälsocentraler. En 

information gavs muntligt istället för att ett brev skickades ut, på grund av personens 

nedsatta insikt och integritet kring sitt nedsatta minne. På inrådan av ordinarie 

                                                           
1
 Mini Mental Test. Mild demens 25 – 20 poäng, Måttlig demens 19 – 10 poäng, Svår demens 9 – 0 poäng 

(Svenskt Demenscentrum 2012) 
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arbetsterapeut, valdes detta tillvägagångssätt. 

 

3.  Efter ca tre dagar, ringde författaren upp personen som fått information om studien 

och tillfrågade om de var intresserade av att delta i studien. 

 

4. En COPM bedömning genomfördes med de personer som vid telefonsamtalet tackade 

ja till deltagande i studien. 

 

5. Om det vid COPM bedömningen framkom att personen med demenssjukdom och/eller 

dennes närstående/personal upplevde svårighet att ta medicin, inkluderades personen i 

studien.  
 

Av de åtta personer med demenssjukdom som fått information om studien, tackade sju 

stycken ja till att medverka i studien och en tackade nej. En COPM bedömning genomfördes 

med dessa sju personer och deras närstående/personal för att ta ställning till om 

inklusionskriteriet gällande upplevt problem att ta medicin, var uppfyllt. Två av de sju 

personerna med demenssjukdom uppfyllde inte kriteriet, varför de ej inkluderades i studien. 

 

Totalt antal personer med demenssjukdom i studien uppgick till fem stycken. En av dessa 

inkluderades i studien, trots avsaknad av närstående/personal. Detta har förankrats hos 

handledare och kursansvarig. 

 

Skriftligt samtycke till deltagande i studien har inhämtats, detta samtycke har scannats in i 

respektive journal, tillhörande person med demenssjukdom. Tillstånd från chef för respektive 

hälsocentral till vilken personen hör, har inhämtats 

 

3.3.1 Bortfall 

Ett tidigt bortfall registrerades: en person med demenssjukdom utgick ur studien efter den 

inledande COPM bedömningen, men innan utprovningen av dosetten hunnit ske. Eftersom 

deltagaren hunnit inkluderas i studien, är data från det hembesöket och intervjun med 

personal, medtagen i resultatet. 

 

3.4 Tillvägagångssätt 
 

Den inledande COPM bedömningen med deltagaren genomfördes vid ett hembesök. COPM 

bedömningen med närstående genomfördes vid samma hembesök i två fall. I ett fall arbetade 

den närstående och bodde inte tillsammans med deltagaren. Där gjordes bedömning och 

intervju på en plats som godkändes av den närstående, vilken blev på dennes arbetsplats. I ett 

annat fall var den närstående personal, en distriktssköterska. Där gjordes den inledande 

COPM bedömningen på den hälsocentral där denne arbetade. Vid ett tredje fall fanns ingen 

närstående/personal att intervjua.  

 

Den uppföljande COPM bedömningen genomfördes på samma sätt som den inledande 

bedömningen i alla fall utom ett. På grund av ett missförstånd mellan författaren och den 

närstående var denne inte hemma, vilket ledde till att bedömningen med den närstående fick 

göras vid ett separat hembesök några dagar senare.  

 

 I de fall där det fanns en närstående hemma tillsammans med personen med demenssjukdom, 

gjordes COPM bedömningen enskilt med respektive person utan närvaron av den andra.  
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Till COPM bedömningen med den närstående/personal, användes specifikt formulerade 

stödfrågor som fokuserade på den närståendes upplevelse av aktiviteten och situationen (se 

bilaga 2).  

 

3.5.1 Bedömning om dosett Careousel var lämpligt stöd  

Vid det inledande hembesöket gjordes en bedömning, om den elektroniska dosetten kunde 

tänkas vara ett lämpligt stöd för respektive person. Bedömningen gjordes med författarens 

kliniska erfarenhet som grund, då det inte finns en standardiserad metod för denna 

bedömning. Användande av dosett Careousel bygger företrädesvis på det ljud som används 

när den larmar. För att kunna använda dosett Careousel måste användaren ha förmåga att 

uppfatta och förstå vad ett visst ljud innebär, till exempel lyfta luren och svara när man hör en 

telefonsignal och gå och öppna dörren när dörrklocka ringer. Inlärningsförmåga krävs också, 

att kunna lära sig vad signalen betyder och vad personen ska göra när dosetten signalerar. 

  

Vid hembesöket undersöktes, via frågor eller observation, hur patienten reagerade på 

vardagliga ljudsignaler för att få en uppfattning av förmågan till auditiv tolkning. Författaren 

förhörde sig också om att hörseln hos deltagarna var på den nivån att det kunde anses troligt 

att de skulle höra larmsignalen på dosetten. Något som också bedömdes var på vilket sätt 

deltagaren skulle hantera dosetten och hur det överensstämde med personens förmåga. De två 

huvudnivåerna av användande som var aktuella var: ladda dosetten själv och ta medicinen 

själv, få hjälp att ladda dosetten men ta medicinen själv.  

 

3.5.2 Utprovning av dosett Careousel 
Den ordinarie arbetsterapeuten på den hälsocentral till vilken de personer som kom att ingå i 

studien hörde, kontaktades av författaren efter den inledande COPM bedömningen. 

Information om resultatet av COPM bedömningen lämnades, samt annan viktig information 

om personen som hade betydelse för utprovningen av dosetten och aktiviteten som sådan. 

Därefter sköttes kontakterna helt och hållet mellan deltagare och ordinarie arbetsterapeut på 

hälsocentralen. Denne meddelande författaren, när Careousel var färdiginställd och på plats 

hos deltagaren, så att det uppföljande hembesöket kunde planeras in efter avsedd tid, ca fyra 

veckor. 

 

3.5.3 Uppföljning 
Efter ca fyra veckors användning av Careousel gjordes en ny COPM bedömning i samband 

med hembesök/arbetsplatsbesök, då både deltagare och närstående/personal fick skatta sin 

upplevelse av utförande och tillfredsställelse med aktiviteten. De kompletterande 

intervjufrågorna ställdes (se bilaga 1) och svaren på dessa samlades in. 

 

3.6  Dataanalys 
 

COPM värdena från den första bedömningen jämfördes med värdena från den andra 

uppföljande bedömningen. Jämförelsen gjordes mellan personernas skattade upplevelse av 

utförande och tillfredsställelse när det gällde aktiviteten ”att ta medicin”, före respektive efter 

att de hade provat att använda dosett Careousel. Jämförelsen gjordes för varje individ separat, 

ingen jämförelse har gjorts mellan individer (Law, 2006). Svaren på intervjufrågorna vid 

uppföljningstillfället sammanställdes och sattes i relation till studiens syfte och 

frågeställningar. En personbeskrivning av varje deltagare med närstående/personal utifrån 

data från de båda hembesöken, sammanställdes för att ge en bakgrund till det uppkomna 

resultatet. Citat från deltagare och närstående/personal som illustrerade viktiga upplevelser, 

valdes ut (Polit & Beck, 2008). 
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3.9 Etiskt ställningstagande 
 

I det informationsbrev som skickades ut till tänkbara deltagare, framgick bland annat att 

deltagandet var anonymt och att avbrott från studien kunde göras, utan att det påverkade 

eventuell förskrivning av dosett Careousel eller andra hjälpmedel. Alla deltagare har skrivit på 

ett informerat samtycke. För att ej sätta studiedeltagaren i beroendeställning till författaren, 

har själva utprovningen, inträningen och uppföljningen av dosett Careousel genomförts av 

ordinarie arbetsterapeut på respektive hälsocentral. Det tillvägagångssättet har också försäkrat 

att studiedeltagarna kan få fortsatt stöd och uppföljning, samt support, kring användandet av 

dosetten (Vetenskapsrådet, 2002). 

4. Resultat  
 

4.1 Resultat COPM bedömning samt sammanfattning intervjufrågor  
 

I resultat och diskussion nämns personen med demenssjukdom som ”deltagare” medan 

närstående/personal benämns ”närstående”. 

 

Alla deltagare och närstående skattade betydelsen av aktiviteten ”ta medicin” högt. 

Skattningarna varierade mellan 7-10  (där 10 står för ”mycket viktig”), bland deltagarna 

medan alla närstående skattade betydelsen till maximala 10 (se tabell 1).  

 

 

Tabell 1. COPM skattning betydelse av aktiviteten ta medicin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Skalan går från 1-10 där 1 står för lägsta betydelsen och 10 för högsta betydelsen 

 

 

Samtliga deltagare som fått dosett Careousel utprovad, använde den vid det uppföljande 

hembesöket. Tre av de fyra deltagarna skattade i varierande grad sin upplevelse högre, både 

när det gällde utförande och tillfredsställelse av att utföra aktiviteten ”ta medicin” vid det 

uppföljande hembesöket. En av deltagarna kunde inte utföra tillfredsställelseskattningen på 

grund av nedsatt språkförståelse vid den första bedömningen. Vid det uppföljande 

hembesöket uppkom samma problem plus svårighet med utförandeskattningen. En annan 

deltagare kunde varken utföra utförande- eller tillfredsställelseskattningen vid det första 

bedömningstillfället relaterat till språkförståelse. Alla närstående skattade, i varierande grad, 

upplevelse av både utförande och tillfredsställelse högre vid det uppföljande hembesöket, 

Skattning betydelse 

 

Deltagare 

 

 Närstående 

Nr 1a 

 

10 Nr 1b         10 

Nr 2a 

 

10 Nr 2b         10 

Nr 3a 

 

7 Nr 3b         10 

Nr 4 

 

8 Närstående saknas 

Nr 5a 10 Nr 5b         10 
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jämfört med vid det första hembesöket (se tabell 2 och 3). Deltagarna upplevde med andra ord 

en positiv förändring i sin upplevda förmåga att ta sin medicin, när de använde dosett 

Careousel jämfört med det sätt de använde förut.  

 

 

Tabell 2. COPM Skattning av utförande (U) och tillfredsställelse (T) för deltagare gällande 

aktiviteten ta medicin, samt jämförelse bedömningstillfälle (1) och (2)  

Skalorna går från 1-10 där 1 står för den minsta tillfredsställelsen respektive sämsta upplevelse av utförande och 

10 för den högsta. 

 

 

Tabell 3. COPM Skattning av utförande (U) och tillfredsställelse (T) för närstående gällande 

aktiviteten ta medicin, samt jämförelse bedömningstillfälle (1) och (2) 

Skalorna går från 1-10 där ett står för den minsta tillfredsställelsen respektive sämsta upplevelse av utförande 

och 10 för den högsta. 

 

 

Alla deltagare och deras närstående önskade fortsätta använda dosett Careousel och tre av de 

fyra deltagarna tyckte det varit lätt att lära sig använda den (se tabell 4 och 5). Av de tre 

närstående, hanterade två av dem dosett Careousel åt sin make/maka. Båda dessa tyckte att 

det varit lätt att lära sig använda dosetten (se tabell 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPM skattning utförande, tillfredsställelse samt skillnad, deltagare 

 

Deltagare U (1) 

 

U(2) Skillnad U T (1) T (2) Skillnad T 

1a 1 

 

Kan ej - Kan ej Kan ej - 

2a 4 

 

10 +6 1 10 +9 

3a 6 

 

10 +4 6 8 +2 

4 8 

 

9 +1 7 10 +3 

5a Kan ej Bortfall Bortfall Kan ej Bortfall  Bortfall 

COPM skattning utförande, tillfredsställelse samt skillnad, närstående 

 

Närstående U (1) 

 

U(2) Skillnad U T (1) T (2) Skillnad T 

1b 3 

 

10 +7 5 10 +5 

2b 6 

 

10 +4 3 10 +7 

3b 

 

8 

 

10 +2 8 9 +1 

5b 2 Bortfall Bortfall 2 Bortfall Bortfall 
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Tabell 4. Svar på uppföljande graderade intervjufrågor deltagare: 
Intervjufrågor deltagare 

 

Deltagare Använder du dosetten 

idag? 

Hur har det fungerat för 

dig att lära dig använda 

dosetten?  

Vill fortsätta använda 

dosetten?  

Nr 1a 

 

Ja Kan ej svara Ja 

Nr 2a 

 

Ja Lätt Ja 

Nr 3a 

 

Ja Lätt Ja 

Nr 4 

 

Ja Lätt Ja 

Nr 5a Bortfall Bortfall Bortfall 

 

 

 

Tabell 5. Svar på uppföljande graderade intervjufrågor närstående: 
Intervjufrågor närstående 

 

Närstående Hanterar du dosetten åt 

din närstående idag? 

Hur har det fungerat för 

dig att lära dig använda 

dosetten? 

Vill du att din 

närstående ska 

fortsätta använda 

dosetten?  

Nr 1b 

 

Ja Lätt Ja 

Nr 2b 

 

Nej Använder ej Ja 

Nr 3b 

 

Ja Lätt Ja 

Nr 5b Bortfall Bortfall Bortfall 

 

 

4.1.1 Andra åsikter och synpunkter kring användandet 

Flera deltagare uppmärksammade att de inte vetat om att Careousel fanns, att flera i deras 

närhet frågat efter var man fick tag på den. Två deltagare påtalade att de upplevde den långa 

larmtiden som positivt, att de blev påminda även om det gått ett tag sedan larmet startade och 

de inte varit på plats för att höra det. En deltagare och en närstående beskrev att de upplevde 

det trögt att öppna locket, önskade att det krävdes mindre kraft till det momentet. En annan 

åsikt om själva designen av dosetten gällde att man tyckte den var för stor, samt att man 

önskade att aktivt kunna mata fram nästföljande dos, om man till exempel skulle gå på 

restaurang eller något evenemang, då man inte ville att dosetten skulle larma. Alla deltagarna 

beskrev dock att larmsignalen var bra, det var den som fick dem att komma ihåg att det var 

dags att ta medicinen. Genomgående uppskattade både deltagare och närstående det 

programmerade larmet som hjälpte deltagarna att komma ihåg att ta sin medicin 

 

4.2 Personbeskrivning samt intervjuresultat per deltagare  
 

4.2.1 Deltagare 1a, med närstående: make 1b 

4.2.1.1 Personbeskrivning deltagare 1a 

Kvinna född 1948, Alzheimer diagnos sedan 2010. Kvinnan har många praktiska svårigheter i 

vardagen relaterat till sin demenssjukdom. Hon kan inte läsa eller skriva. Hon kan inte hantera 
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pengar och har börjat få svårigheter att hantera sin klädsel. Hon använder inte telefonen, 

varken för att svara eller ringa ut. Hon har nedsatt initiativförmåga, men att brygga kaffe 

klarar hon självständigt, inklusive att ta initiativ till aktiviteten. Hon har precis börjat få 

personlig assistans 16 timmar i veckan. När det gäller medicin, sköter maken dosering i 

manuell dosett. Kvinnan kan ofta komma ihåg att hon ska ta sin medicin. Då bär hon 

dosetterna, en för dagmedicin och en för kvällsmedicin, till maken så att han kan ge henne 

tabletterna. Maken beskriver en för honom ganska tung situation. Han har ansvar för det 

mesta i hushållet, makan kan endast begränsat hjälpa till. Han har relativt nyligen själv fått 

besked om hjärtsjukdom och har diabetes sedan förut och tycker att det är svårt att både 

komma ihåg makans och sina egna mediciner. Under dagen frågar makan honom ofta, om hon 

tagit sin medicin.  

  

4.2.1.2 Resultat deltagare 1a 

Vid det inledande hembesöket hade deltagaren svårt att förstå det abstrakta momentet med 

skattningen och de olika begreppen, framför allt begreppet "tillfredsställelse". Dessa 

svårigheter fanns också vid det uppföljande hembesöket, då personlig assistent fanns 

närvarande som stöd. Vid detta tillfälle kunde hon varken skatta ”utförande” eller 

”tillfredsställelse” på grund av dessa svårigheter.  

 

Deltagaren mindes inte det första hembesöket och kunde därmed inte koppla det till det 

uppföljande besöket. Hon hade genomgående svårt att förstå frågorna och hade uppenbart 

svårt att utrycka ett tyckande av sitt eget utförande.  

 

Det som framkom under intervjun var att hon använde Careousel. Sättet hon gjorde det på, var 

ungefär på samma sätt som hon tidigare använt sina traditionella dosetter: när larmsignalen 

ljöd, bar hon Careousel till maken som hjälpte henne att tömma ur tabletterna som hon sedan 

själv tog. Hon uttryckte att det var på grund av sina händer som hon inte kunde vända upp och 

ned på Careousel. Hon klarade dock att bära den utan problem. Vid det uppföljande 

hembesöket visades ett alternativt sätt att vända dosetten upp och ned: genom att använda två 

händer och alltid låta en del av Careousel vila mot bordet. Hon fick prova själv och då blev 

det tydligt att hon inte förstod instruktionen samt att hon hade svårt med den praktiska 

hanteringen av dosett Careousel, trots att instruktion gavs både muntligt, visuellt och genom 

känsel. På fråga svarade hon att hon aldrig tittade i dosöppningen för att kontrollera om det 

var tomt, det fick maken göra. 

 

Deltagaren kunde inte svara på om hon tyckte något var bra, respektive dåligt med Careousel. 

Med viss ledning av personlig assistent blev dock svaret att det var bra att den påminde med 

ljud. Hon gav dock ett tydligt svar att Careousel var bättre än de gamla dosetterna, men kunde 

inte utveckla detta svar. Deltagaren uttryckte också att hennes oro och stress över att komma 

ihåg att ta sina mediciner inte minskat, med användningen av Careousel jämfört med att 

använda de traditionella dosetterna. Hon svarade att hon ville fortsätta använda Careousel 

men kunde inte utveckla svaret.  

 

4.2.1.3 Resultat närstående 1b, make 

Den närståendes beskrivning av hur dosett Careousel användes överensstämde med 

deltagarens. När det gällde inlärningen, hade det tagit några gånger innan deltagaren lärde sig 

vad ljudet betydde och vad hon skulle göra, men vid tiden för uppföljningen fungerade det 

bra. Maken var glad att hon fortfarande kunde lära sig saker. Något som maken precis hade 

provat vid ett tillfälle, var att uppmuntra deltagaren att vicka ur tabletterna själv, vilket hade 
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gått bra. Detta skulle han fortsätta att träna på tillsammans med henne. Dock måste hon 

uppmanas att vända tillbaka dosetten, annars lät hon den ligga kvar på bordet upp och ned. 

 

Maken hade fått hjälp av arbetsterapeuten på hälsocentralen att programmera dosetten. 

Resterande moment som innebar själva doseringen upplevde han inte som några svårigheter 

att lära sig.  

 

Det som maken tyckte var bra med att dosett Careousel användes, var att han upplevde det 

som en trygghet för både deltagaren och för sig själv. Det blev mer regelbundet för henne att 

få sin medicin. Deltagaren frågade mindre ofta nu jämfört med tidigare, om hon tagit 

medicinen eller ej, vilket maken tolkade det som att hon var mindre orolig för att glömma ta 

den. Han upplevde att det blev en avlastning för honom att inte själv aktivt behöva komma 

ihåg deltagarens medicin. Han tyckte också att det var en trygghet att det gick att låsa dosetten 

för de tillfällen när deltagaren var ensam hemma. En annan fördel som maken såg, var att det 

var lätt att instruera hur medicinen skulle tas, när det kom ny personal som skulle hjälpa 

deltagaren när han var borta. Det var en trygghet att veta att det fungerade bra när han var 

borta. När Careousel larmade hjälpte det också maken att tänka på sitt eget medicinintag. 

 

Några nackdelar kring dosetten som maken uttryckte var att han tyckte den var lite stor, samt 

att det inte gick att aktivt trycka fram nästkommande dos. Detta önskade han kunna göra då de 

till exempel skulle gå på konsert eller gå ut och äta. Vid sådana tillfällen upplevde han 

dosetten som väl stor och att det inte gick att hantera medicinen på ett diskret sätt pga. 

larmsignalen.  

 

4.2.2 deltagare 2a, med närstående, dotter 2b 

4.2.2.1 Personbeskrivning deltagare 2a 

Kvinna född 1936, som är under pågående demensutredning. Hon är änka och bor själv i ett 

hus på landet. Hon har två barn, varav dottern bor på annan större ort ca 45 minuters bilväg 

bort. Kvinnan sköter sig och sitt hushåll helt själv, förutom snöskottning som hon har hjälp 

med. Hon vill också ha det så, är inte intresserad av hemtjänst. Hon har flera sjukdomar som 

kräver medicinering, bland annat tablettbehandlad diabetes. Kvinnan upplever stor påverkan 

på sitt dagliga liv på grund av sitt nedsatta minne, hon glömmer att spola toaletten, att låsa hus 

och bildörr, samt att ta sina mediciner. Hon har god insikt i sina problem och är mycket 

motiverad att hitta lösningar på dem, så att hon kan fortsätta med sin livsstil. Kvinnan 

använder en vanlig manuell veckodosett, i kombination med att ta ur burkar.  

 

Dottern upplever stor oro över hur hennes mamma sköter sin medicinering, att den glöms 

samt att hon tar fel eller för mycket vilket har hänt. Det finns även oro över att hon till 

exempel kan glömma att låsa huset nattetid. Dottern ger inte sin mamma något dagligt stöd i 

vardagen. Däremot bor hon då och då hos dottern, när till exempel fler besök är planerade på 

sjukhuset. 

 

4.2.2.2 Resultat deltagare 2a 

Deltagaren laddade dosett Careousel själv, vilket hon också gjort med sina traditionella 

dosetter. Däremot fick hon hjälp av arbetsterapeut på hälsocentralen med programmeringen. 

Deltagaren hade inga svårigheter att lära sig använda dosetten på detta sätt. Hon beskrev att 

från första gången dosetten larmade, förstod hon vad hon skulle göra och vad det skulle 

innebära i avlastning:  

 

”- Å va skönt, nu slipper jag gå och fundera! den här tar de inte ifrån mig!!”  
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Deltagaren beskrev att hon tog dosetten med sig dit hon skulle och att hon inte glömt att ta 

den med sig någon gång.  

 

Deltagaren uttryckte att det bästa med dosett Careousel var att det blev en regelbundenhet 

som gjorde att hon inte glömde ta sina tabletter. Sedan hon fick den hade hon inte glömt att ta 

en enda dos. Hon kände att hon mådde bättre fysiskt, när medicinerna nu togs regelbundet. 

Hon upplevde också att hon blev lugnare när hon inte längre behövde fundera över om hon 

tagit dosen, eller tagit dubbel dos. Den enda invändning deltagaren hade kring användandet av 

dosetten vad att den var lite svår att öppna, hon önskade att det krävdes mindre handkraft för 

det. 

 

Deltagaren ville fortsätta använda dosett Careousel för att den fungerade på ett sätt som 

gjorde att hon visste exakt när hon skulle ta sina tabletter och det blev regelbundet. 

 

En kommentar deltagaren hade var att hon tyckte den borde finnas att köpa i butik. Hon hade 

fått många kommentarer från vänner och bekanta om detta. Hon beskrev också att hon kände 

tacksamhet över att fått det här stödet. 

 

 ”- Det var som det togs flera kilo från mina axlar att inte behöva gå å´ va rädd å´ 

glömma längre! Den var ett lyckokast!” 

  

4.2.2.3 Resultat Närstående 2b, dotter 

Dottern hade inte satt sig in i hur dosett Careousel fungerade. Hon upplevde att det fungerade 

bra, och var inte så intresserad. Hon hade sett den i samband med deltagarens besök hos 

henne och sett hur den fungerat. När distriktssköterskan besökte deltagaren hemma, upplevde 

dottern att de då kollade upp att medicineringen fungerade. 

 

Eftersom dottern inte bodde tillsammans med deltagaren, hade hon svårt att veta hur det 

fungerat för henne att lära sig använda dosetten. Men när de pratat på telefon hade deltagaren 

beskrivit att det fungerat mycket bra och det har dottern litat på.  

 

Dottern beskrev att det var en trygghet för henne att deltagaren använde dosetten. Att veta att 

hon inte kunde ta dubbel dos, eller glömma att ta medicinen. Hennes oro kring 

medicineringen har minskat. Däremot kunde hon inte säga att hon märkt någon skillnad i grad 

av oro eller stress över medicinen hos deltagaren. Att höra deltagaren berätta att hon var så 

nöjd med Careousel var positivt. Dottern såg inga negativa saker kring användandet av 

dosetten. Hon hade inte heller hört deltagaren beskriva något kring önskemål om att det skulle 

vara annorlunda. 

 

När det gällde att deltagaren skötte doseringen själv, såg dottern inte något problem kring det. 

Det var dock viktigt att det var lugn och ro omkring deltagaren när hon skulle dosera för att 

minska risken att dosera fel. Eftersom deltagaren hade så god insikt i sina svårigheter, litade 

dottern på hennes beskrivning att detta fungerade bra. 

 

På fråga om dotter önskar att deltagaren ska fortsätta använda dosetten svarar hon positivt: 

 

”Absolut!! Hade inte vetat om att det fanns så här bra grejor! Det är en trygghet 

för E att hon ska må bra. Även trygghet för mig, att veta att det inte kan bli fel. 

Jag litar mer på att situationen fungerar idag än förut”. 
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4.2.3 Deltagare 3a, med närstående 3b, maka 

4.2.3.1 Personbeskrivning deltagare 3a 

Man född 1931 med diagnosticerad blanddemens sedan januari 2011. Mannen bor 

tillsammans med hustru i kedjehus. Paret har två vuxna utflyttade barn. Han har förutom sin 

demenssjukdom även hjärtsjukdom och parkinsonism. Mannen tar dagliga promenader 

ensam, går till det lokala centrumet och handlar och gör apoteksärenden. Om det är tre saker 

eller fler att handla, behöver han ha en lista med sig, annars klarar han att minnas. Han sköter 

enklare sysslor i hushållet, ofta enligt instruktion av makan. Han gör oftast frukost till sig 

själv och nu under hustruns rehabiliteringsperiod (på grund av en operation) även till henne. 

En gång i veckan träffar mannen goda vänner för en bastukväll. Makan gör ibland egna resor 

och då bor mannen på anhörigstödets boende. Makan sköter recepten och plockar i den 

manuella dosetten. Mannen kommer oftast ihåg att ta morgondosen, som sker i samband med 

frukost, men glömmer oftare dosen mitt på dagen. Makan påminner honom om den ibland. 

Hon tar oftast ansvaret att komma ihåg läkemedelsplåstret, som ska sättas på på kvällen, men 

det tycker hon själv är svårt att komma ihåg.  

 

4.2.3.2 Resultat deltagare 3a 

Deltagaren var ganska tveksam till att medverka i studien, och funderade ganska länge innan 

han tackade ja. Vid det uppföljande hembesöket, innan författaren hann ställa sin första fråga, 

berättade deltagaren spontant att han funderat men inte kommit på något negativt med dosett 

Careousel. Som svar på den formella frågan om han använder dosett Careousel svarar han:  

 

”- Till hundra procent!”  

 

Han upplevde inte att det var svårt att lära sig använda den. Han beskrev att han visste från 

första signalen vad och hur han skulle göra för att ta sin medicin.   

 

”- Är väldigt lätt. Momentet att vända på den mackapären, jag använder båda 

händerna. Vickar till minst hälften så tabletterna ramlar ur, sen är det bara å stoppa 

i sig. Jag har nästan glömt hur jag gjorde förut….känns självklart att göra så här 

nu.” 

 

Deltagaren beskrev att det var bra med ljudet som ”plingade”. Då blev han påmind om att han 

skulle ta sin medicin. Dock var det inte tillräckligt högt från början, så hustrun ändrade ljudet 

så det passade bättre. Han berättade att det hade hänt att han varit ute i trädgården och när han 

kommit in, hört att dosetten signalerat. Det tyckte han var bra.  

Han ville fortsätta använda dosetten för att han blev påmind om att han skulle ta sin medicin. 

Samtidigt tyckte han att han blev lite lat, att alltid bli påmind. Han tyckte också att det var till 

hjälp att komma upp på morgonen, han hade lite lätt att ligga kvar i sängen, men när 

Careousel larmade gick det lättare att komma upp. Han upplevde ingen skillnad i att bli 

påmind om medicinen av sin fru, det tyckte han var likadant nu som innan han hade 

Careousel. 

 

4.2.3.3 Resultat närstående 3b, maka 

Makan beskrev att hon nu liksom tidigare, plockade i dosetten och att deltagaren sedan hade 

eget ansvar för att ta sin medicin. Skillnaden som blev med användandet av dosett Careousel 

var att han nu inte glömde ta medicinen, vilket kunde hända förut. Makan beskrev att det var 

lätt att lära sig använda dosetten, men att hon fick hjälp av arbetsterapeuten med 
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programmeringen. Däremot var det lite klurigt att dosera, när antalet doser per dag var tre. 

Hon var tvungen att kolla noga så det stämde med tid på dygnet.  

 

När det gällde sin egen upplevelse av oro beskrev makan att hon kände sig lite tryggare när 

deltagaren använde Careousel, för hon visste att han fått sin medicin, speciellt när han var 

ensam hemma. Hon beskrev också det positiva att deltagaren nu klarade att ta medicinen på 

ett mer självständigt sätt än förut, då hon tidigare ibland måste påminna honom.  

 

Det som makan upplevde negativt med att använda dosetten var att hon upplevde den för stor. 

Hon ville inte ta den med sig när det skulle bort någonstans, både med tanke på storleken och 

med tanke på larmet. Hon tyckte inte om att den skulle larma om de befann sig på buss eller 

flyg. Hon upplevde den också som svåröppnad. 

 

Både makan och deltagaren kände till dosett Careousel innan studien, men inte tänkt att det 

var aktuellt för dem att använda. Makan blev dock positivt överraskad över vilket stöd den 

visade sig vara: 

 

”- Man känner sig trygg med den faktiskt! I början tänkte jag- det här är ingenting 

för oss! Men nu när jag prövat den ser jag vilken hjälp den är!” 

 

4.2.4 Deltagare 4, ingen närstående 

4.2.4.1 Personbeskrivning deltagare 4 

Ensamstående man född 1929, under demensutredning. Mannen bor i villa som han sköter 

själv, liksom allt i hushållet så när som på att han tar emot matdistribution några dagar i 

veckan. Hans hustru har haft Alzheimers sjukdom under lång tid.  Vid studiens början hade 

hustrun flyttat till ett särskilt boende sedan några veckor tillbaka. Mannen har en son och en 

dotter som båda bor på andra orter med lite längre avstånd från mannen. Dottern besöker 

honom med en till två månaders mellanrum.  Mycket av mannens tid går åt till hans sjuka 

hustru. Han besöker han henne varje dag på boendet. Så länge hustrun bodde hemma, hade 

hon hemtjänst för sin personliga hygien och medicin och de rutinerna hjälpte också mannen 

att komma ihåg att ta sin medicin. Han har nu märkt att han ibland glömmer att ta sin medicin, 

vilket är olyckligt då han medicinerar med ett läkemedel som behöver tas regelbundet.  

Längre tillbaka i tiden hade han skidåkning och fjällvandring som friluftsintresse. Nuförtiden 

blir det istället lite trädgårdsarbete. 

 

4.2.4.2 Resultat deltagare 4 

Deltagaren beskrev att han upplevt dosett Careousel som en väldig hjälp, att han inte glömt 

medicinen någon gång sedan han fått den utprovad. Han hade inga bekymmer med att lära sig 

hantera den, från första signalen förstod han. Han hade fått hjälp av arbetsterapeuten att 

programmera den och hon hade också kommit tillbaka för att bistå vid första påfyllnaden. 

Fortsättningsvis tänkte deltagaren att han genom att se att ett fack är tomt, skulle förstå att det 

var dags att fylla på med nya doser. Det han speciellt framhöll som positivt var själva 

larmsignalen, samt att Careousel larmade under lång tid: 

  

”-...har ju märkt att den talar väldigt tydligt, hörs om jag är i köket, badrummet fast 

den står i hallen. Det är bra att den inte ger sig, om jag varit ute i trädgården en 

kvart så piper den fortfarande. Den hjälper mig att komma ihåg medicinen, den är 

ihärdig.” 
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Deltagaren kunde inte ge några exempel på negativa aspekter på dosetten. Han hade hittills 

inte haft behov av att ta med sig den hemifrån och trodde inte det skulle bli aktuellt heller, då 

han mycket sällan är borta mer än över dagen och endast har morgon och kvällsdos att ta. 

 

4.2.5 Deltagare 5a, med personal 5b, distriktssköterska 

4.2.5.1 Personbeskrivning deltagare 5a  

Ensamstående kvinna född 1923, är under pågående demensutredning. Kvinnan är änka och 

bor i en stor enplansvilla med källare. Hon har två söner, som bor relativt nära. Hon tar 

dagliga promenader ensam och har katt. Kvinnan beskriver att hon sköter sin tvätt själv och 

får hjälp med ekonomin av sina söner. Hon pysslar lite med sina krukväxter men beskriver sig 

själv som ”inte särskilt social”. Hon har hemtjänst som hjälper henne med frukost, lunch och 

middag. Ibland gör hon egen frukost. Hon har trygghetslarm och hjälp med städning. Kvinnan 

visar inte full insikt i sina svårigheter men tillstår att hon ibland glömmer att ta sin medicin. 

Hon vill kunna sköta detta själv, inte behöva ha hjälp av t ex hemtjänst för påminnelse. 

Tidigare har hon vandrat mycket i fjällen och cyklat.  

 

Distriktsköterskan berättar att deltagaren inte är så väl känd på hälsocentralen. De fick kontakt 

med henne i samband med en nyckelbensfraktur några månader innan studiens start, då det 

uppmärksammades att hon inte kunde ta emot instruktioner. Det har sedan dess visat sig, att 

det finns frågetecken kring hur kvinnan klarar att sköta sin medicin. Eftersom hon har en 

medicin som kräver regelbundenhet och noggrannhet, är det angeläget att detta fungerar. 

Sköterskan beskriver att hon påminner kvinnan att ta sin medicin i samband med hembesök, 

och har också bett att hemtjänsten ska göra det. Trots detta, har kvinnan stora svårigheter att 

komma ihåg att ta sin medicin. Därför har det bedömts att hälso-och sjukvården ska ta över 

ansvaret för kvinnans medicinering och samtidigt har en demensutredning påbörjats.  

Under intervjun, beskriver sköterskan administrationen kring att hantera personers dosetter på 

hälsocentralen: sköterskorna måste hantera varje persons recept för sig, inklusive gå till 

apotek (ibland kan närstående göra detta och lämna till hälsocentralen) för att hämta ut just de 

förpackningar som varje person ska ha, och sedan plocka ur var ask för sig till respektive 

persons dosett.  

 

Deltagaren utgick ur studien innan utprovning av dosetten hann göras, därför finns inget 

uppföljande resultat. 

5. Diskussion 

 

5.1 Etikdiskussion 
 

Två olika sätt att forma studien fanns att välja på för författaren. Antingen att göra studien till 

en försöksstudie där kravet för att delta endast var förekomst av demenssjukdom samt intresse 

av att delta i studien och prova använda dosett Careousel. Dosetten kunde erhållas 

kostnadsfritt från firman. Det andra alternativet var att hitta deltagare som i sitt 

aktivitetsutförande uppfyllde de kriterier som finns i Landstinget Gävleborg så att dosetten 

kunde förskrivas som hjälpmedel.  Det förstnämnda alternativet riskerade att försvåra för en 

del deltagare, när det gällde eventuell fortsatt användning efter studiens slut då det inte var 

tydligt vem de skulle vända sig till om/när det blev problem med dosetten eller när de inte 

längre ville använda den. Dessutom kunde studiens självständighet ifrågasättas, om firman 

tillhandahöll de utprovade dosetterna. Att istället låta personerna få dosetten utprovad som en 
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hälso- och sjukvårdsinsats i ordinarie verksamhet, gav personerna bättre möjligheter till stöd 

kring användandet av dosetten, samt att ansvar för uppföljning av användandet tydligt 

hamnade hos respektive förskrivare.  Risken för att en beroendesituation skulle uppstå mellan 

författare och firman, minskade också.  

Trots att detta sätt ledde till vissa metodologiska svårigheter för själva genomförandet av 

studien, valdes det utifrån att det bedömdes vara ett bättre alternativ sett ur ett 

deltagarperspektiv. 
 

5.2 Metoddiskussion 

 

COPM valdes för att det svarade bra mot studiens syfte att efterfråga deltagares och 

närståendes egna upplevelser av förändring av utförande och tillfredsställelse kring en 

aktivitet, i det här fallet att ta medicin. Via personens egna skattningar, kunde eventuell 

förändring i upplevelse av utförande och tillfredsställelse ses i form av siffror. Instrumentet 

klarade dock inte av att ge de kvalitativa svar som krävdes för att svara på övriga 

frågeställningar i studien, samt ge mer substans till vad det var som deltagare och närstående 

upplevde och inte bara en förändring i upplevelse mätt med siffror. Därför valdes att 

komplettera COPM bedömningen med intervjufrågor, som författaren själv utvecklade, 

baserat på studiens frågeställningar och med sin kliniska erfarenhet av att arbeta med personer 

med demenssjukdom och hjälpmedel som grund.  

Intervjufrågorna valdes med tanke på att hålla fokus på frågeställningarna och därmed hålla 

nere antalet frågor, så att materialet inte skulle bli för omfattande. Detta kan ha lett till att 

vissa aspekter av upplevelserna inte fångats, på grund av för smala frågor. 

Eftersom frågorna var få, valdes metoden att författaren själv skrev ner svaren på dator, direkt 

under intervjun, istället för att spela in svaren och sedan transkribera dem. Att välja den 

sistnämnda metoden kunde ha gett resultatet större tillförlitlighet. 

 

Eftersom COPM bygger på att personen i fråga ska göra en självskattning som är abstrakt, 

kan det ställa till bekymmer när det används av personer med nedsatt förmåga till abstrakt 

tänkande, till exempel vid demenssjukdom. Detta har framkommit vid tidigare användning av 

instrumentet (Hjälpmedelsinstitutet, 2008). Med bakgrund av detta, valdes kriteriet ”mild till 

måttlig demens” för att sannolikheten att personerna inte hunnit tappa allt för mycket av den 

förmågan skulle öka. Det visade sig dock att trots att poängen för deltagarna låg inom avsett 

spann avseende MMT poäng var variationen i förmåga att hantera språk och abstraktion stor 

bland dem. När man som arbetsterapeut i bedömningssituationen förklarar begreppen och hur 

skattningen går till, finns en risk att man leder patienten. Det finns också en risk, att personen 

tenderar att välja ytterligheterna på skalorna, det är mer begripligt: är något svårt så är det 

svårt, utan gradering. 

 

När det gäller reliabilitet har COPM utvärderats i tre studier och visat sig ha klart acceptabel 

nivå (Law, 2006). Instrumentet är också utvärderat i åtta studier avseende validitet utifrån tre 

typer: innehåll, kriterie och begrepp. Generellt stödde studierna COPM:s validitet som 

bedömningsinstrument för aktivitetsutförande (Law , 2006). 

 

Det var svårare än förväntat att hitta lämpliga personer till studien. En aspekt på detta kan 

vara att många patienter som på grund av minnesproblem fått svårigheter att sköta sin 

medicinering, snabbt får Apodos och/eller hemtjänst, vilket det sedan är svårt att ändra på. En 

annan aspekt är, att de personer som får hjälp med medicindelning och påminnelse av 

närstående, sällan känns till av personal på hälsocentralerna utifrån det perspektivet att 

sjukvården då inte behöver kopplas in, läget är ”under kontroll”. 
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5.3 Resultatdiskussion 
 

Utifrån deltagarnas beskrivning hur omedelbar och intuitiv tre av dem upplevde inlärningen 

kring momentet att ta sin medicin ur dosett Careousel, kan man anta att det sannolikt kan gälla 

för andra med liknande svårighet. För den av deltagarna, som hade större kognitiva 

svårigheter, var det svårare, men även där påvisades en förmåga att kunna lära sig tillräckligt 

för att med stöd av sin närstående ändå ha nytta av dosetten. Hos henne fanns också en 

antydan till att kunna lära sig tömma dosett Careousel som hon inte kunnat med den 

traditionella dosetten.  
 

En viktig aspekt för att hjälpmedel ska ge så bra stöd som möjligt, är att de 

förskrivs/införskaffas innan sjukdomen gått för långt (Hjälpmedelsinstitutet, 2008). Det har 

också noterats i de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2010b) att det blir allt svårare att 

introducera hjälpmedel ju längre sjukdomen utvecklas. I studien kunde detta ses, på så sett att 

det var stor skillnad mellan det sätt tre av deltagarna lärde sig använda Careousel och det sätt 

den av deltagarna som varit sjuk längst, lärde sig. Att bedöma inlärningsförmåga är svårt och 

man måste många gånger prova för att se om personen kan lära sig. Detta visade sig hos 

denna deltagare som trots sin tydliga påverkan av demenssjukdomen, kunde lära sig vissa 

moment gällande dosetten. 

 

Hos två av deltagarna uttrycktes en stark motivation att fortsätta ta sin medicin självständigt. 

Hos en deltagare var detta inte tydligt vid det första besöket, men däremot vid det uppföljande 

besöket, vilket också dennes närstående reflekterat över. Motivation och självständighet är 

något som ofta påtalas ha stor betydelse för ett engagerat medverkande av klient/patient för att 

få ett bra resultat. Här stämmer det också, men även hos den deltagare som från början var 

tveksam till att medverka i studien, visade det sig ett tydligt positivt resultat, vilket man kan 

tänka ha att göra med att han med hjälp av dosetten klarade att ta medicinen självständigt.  

 

Även om de tre närstående i studien hade väldigt olika förutsättningar kring att ge stöd till 

sina nära, beskrev de alla att de i någon form kände att användandet av dosetten även gav stöd 

till dem, genom att den minskade deras oro. Den närstående som gav mest stöd var också den 

som uttryckte att Careousel gav mest avlastning. Utifrån den kunskap som finns kring den 

belastning många närstående upplever vid demenssjukdom (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering, 2007), är alla insatser som minskar närståendes börda, värdefulla. 

 

Bortfallet medförde att upplevelser från personalperspektivet på användandet av Careousel, 

saknas. 
 

5.4 Fortsatt forskning och utveckling 
 

Denna studie var en liten, kvalitativ studie. Mer forskning med större undersökta populationer 

behövs, för att bekräfta/avfärda de resultat som framkommit. Framförallt gällande den 

upplevda ökade förmågan att ta sin medicin, men det skulle också vara intressant att 

undersöka faktisk följsamhet i medicinering, relaterat till olika sätt att ta medicin. En 

jämförelse mellan användare av dosett Careousel med användare av Apodos skulle vara 

mycket intressant, att titta på både upplevelse av användandet, samt hur de olika metoderna 

påverkar personella och ekonomiska aspekter. 
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Utifrån den nya kunskap som studien gav författaren, gällande den administrativa svårigheten 

som uppkom då distriktssköterskan på hälsocentral skulle ansvara för att ladda och 

administrera dosetter, blev det tydligt att det är ett område som behöver utvecklas. Det är 

olyckligt att administrativa svårigheter försvårar för personer att få tillgång till insatser som 

kan vara till nytta för dem, detta behöver sjukvården arbeta med att förbättra. 

 

Det är också intressant att notera att vetskapen att dosetten finns är så lite spridd- hur kan 

informationen till allmänheten om denna produkt bli bättre? Ju fler personer som vet om den, 

ju fler kan också efterfråga den.   

 

5.5 Slutsats 

 
Syftet med studien var att undersöka upplevelser av att använda dosett Careousel hos personer 

med demenssjukdom och deras närstående. De framför allt positiva upplevelser som både 

deltagare och närstående beskrev, antyder att personer med demenssjukdom kan uppleva stöd 

i att ta sin medicin på ett mer tillfredsställande och säkert sätt genom att använda dosett 

Careousel. En viktig faktor för att detta ska stämma är att sjukdomen inte progredierat för 

mycket. Denna gräns är individuell och måste bedömas, tillsammans med hur personen kan 

använda dosetten. Resultatet antyder också att även närstående har nytta av användandet, på 

så sätt att deras oro för osäker medicinhantering minskas. 

 

En viktig ny kunskap som studien genererat för författaren är de praktiska svårigheter som 

uppstår då distriktssköterskor på hälsocentral ska ansvara för dosettladdning åt enskilda 

personer. Det har lett till ökad förståelse varför Apodos oftast väljs när hälso- och sjukvården 

tar över ansvaret för den enskildes läkemedelshantering, fast det kan finnas andra sätt som 

bättre motsvarar den enskildes behov. Här har sjukvården ett arbete att göra, att se över hur 

praktiska administrativa orsaker kan förändras så att personer kan erbjudas mer varierade 

typer av stöd när det gäller sin läkemedelshantering, samtidigt som det ska vara hanterbart för 

personalen. 
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Bilaga 1, Kompletterande intervjufrågor vid den 

uppföljande COPM bedömningen 
 
Intervjufrågor till person med demenssjukdom 

 

1.Använder du dosetten idag? Ja nej 

- om nej, varför? 

 

 

2.Hur har det fungerat för dig att lära dig använda dosetten? 
Det har varit lätt  det har varit svårt jag har inte kunnat lära mig använda den 

- Vad var svårt? 

 

3.Vad tycker du är bra med att använda dosetten? 

- ljud?  

- Form? 

- Storlek? 

Mindre hjälp? 

 

4.Vad tycker du är mindre bra/dåligt med att använda dosetten? 

- ljud? 

- Form? 

- Storlek? 

- Mer hjälp? 

 

5.Vill du fortsätta använda dosetten? Ja Nej 

- Varför det? 
 

 

6.Är det något annat du vill berätta om vad du tycker om att använda dosetten? 

 

 

 

 

Intervjufrågor till närstående/personal 

1.Hanterar du dosetten åt din närstående idag? Ja Nej  

 

 

2.Hur har det fungerat för dig att lära dig använda dosetten? 

Det har varit lätt  det har varit svårt   jag har inte kunnat lära mig använda den 

- Vad var svårt? 

 
 

3.Hur tycker du att det har fungerat för din närstående att lära sig använda dosetten? 

 

 

4.Vad tycker du är bra med att din närstående använder dosetten? 

- ljud?  

- Form? 

- Storlek? 

- Mindre hjälp? 
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- Mindre oro? 

 

5.Vad tycker du är mindre bra/dåligt med att din närstående använder dosetten? 

- ljud?  

- Form? 

- Storlek?  

- Mer hjälp? 

- Mer oro? 

 

6.Vill du att din närstående/och du fortsätter att använda dosetten? Ja Nej Varför det? 

 

7.Är det något annat du vill berätta om vad du tycker om att använda dosetten? 
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Bilaga 2, Frågor till närstående vid första COPM 

bedömningen 
 

Ger du stöd till din närstående gällande att sköta och ta sin/a mediciner, utifrån svårigheter 

relaterat till hans/hennes demenssjukdom? 

 

På vilket sätt ger du det stödet? 

 

Frågor som ställs till närstående/personal när de ska göra skattningen: 

 

Betydelse 
Hur viktigt är det för dig, att den här aktiviteten/situationen fungerar? 

 

Utförande 
Hur bra tycker du aktiviteten fungerar idag, sammantaget både det du gör och det din 

närstående/patient gör? 

 

Tillfredsställelse 
Hur nöjd är du med det sätt aktiviteten fungerar idag? 
 

 

 
 

 


