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Sammanfattning:  

Dagens samhälle, med en ökad livslängd för världens befolkning, medför ett ökat antal 

anhöriga till närstående som brukar hjälpmedel. Hjälpmedel, som förskrivs av arbetsterapeut 

utifrån individuella behov, kompenserar vid vardagliga aktiviteter samt bidrar till att 

individens funktion inte ska försämras. Hjälpmedel kan även ha betydelse för personer nära 

individen som använder hjälpmedlet och syftet med vår studie var därför att beskriva vilken 

betydelse hjälpmedel som förskrivits till närstående har för anhörigas dagliga liv.  

Studien är en litteraturstudie som bygger på tio artiklar. Resultatet visar att hjälpmedlen bidrar 

till minskad stress och oro för den anhörige, vardagen blir mer lätthanterlig men kan även bli 

mer påfrestande då hjälpmedel kan upplevas ångestladdat för den anhörige. Delaktighet var 

även en av de främsta betydelserna av hjälpmedel för anhöriga i dagliga livet. Delaktighet 

påvisades viktig för den anhörige genom ökad förståelse med information om hjälpmedel och 

dess användningsområde samt hur hjälpmedlet används i aktivitet. Detta menades kunna 

medföra exempelvis minskad smärta vid fysisk belastning genom att den anhörige utför 

aktiviteten rätt vid omhändertagande av närstående. Mer studier inom området bör därför 

genomföras för att studera vidare den anhörigas roll i förskrivningsprocessen. Detta för att 

möjliggöra den anhörigas chanser till ett mer lätthanterligt dagligt liv då hjälpmedel som 

förskrivs till den närstående även underlättar för den anhöriga. 
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1. Inledning 

I Sverige använder nästan 10 % av befolkningen ett hjälpmedel. Av de som använder 

hjälpmedel är 70 % 70 år eller äldre (1). Hjälpmedel är avsedda att hjälpa individer med 

funktionsnedsättning och används för att förebygga, förbättra eller kompensera funktion 

alternativt förmåga (2). Kielhofner (3) beskriver att hjälpmedel är en resurs för personer med 

en funktionsnedsättning. Hjälpmedel kompenserar vid vardagliga aktiviteter samt bidrar till 

att individens funktion inte ska försämras. Hjälpmedel förskrivs utifrån individuella behov 

men kan även ha betydelse för personer nära individen som använder hjälpmedlet (3). Denna 

studie fokuserar på anhöriga till äldre personer som fått ett hjälpmedel förskrivet. 

2. Bakgrund 

2.1 Arbetsterapi 

Individ, omgivning, aktivitet, och samspelet dem emellan, är komponenter inom arbetsterapi 

som anses ha stor betydelse för individens hälsa. Inom arbetsterapi ligger fokus på 

interaktionen mellan individens sensomotoriska, kognitiva och emotionella kapaciteter, den 

fysiska, ekonomiska och sociala omgivningen samt aktiviteten med dess olika uppgifter och 

mål. Allt aktivitetsutförande är en konsekvens av interaktionen mellan de tre ovanstående 

komponenterna (3). Ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv är aktivitet något fundamentalt för 

människan. Att skriva, promenera och tvätta är alla exempel på aktiviteter som sker i 

individens dagliga liv. Vid utövandet av arbetsterapi bör arbetsterapeuten reflektera över 

flertalet aspekter när det gäller aktivitet. Hur aktiviteten utförs och vilka funktioner som krävs 

för att individen ska kunna utföra aktiviteten är exempel på frågor att reflektera kring gällande 

individen. Arbetsterapeuten ska se till individens aktivitetsförmåga i de dagliga aktiviteterna 

för att kunna hjälpa genom träning och/eller kompensatoriska åtgärder som underlättar vid 

utförande av aktivitet. Frågor relaterade till omgivning är exempelvis var och hur aktiviteten 

utförs liksom vem som direkt eller indirekt är involverad i aktiviteten (4). Det sistnämnda 

innebär att arbetsterapeuten bör se till såväl individen som individens anhöriga och deras 

behov och önskemål (4). En kompensatorisk åtgärd är förskrivning av hjälpmedel, en åtgärd 

som kan ha betydelse för såväl individen som anhöriga (5). Arbetsterapeuten har en viktig roll 

i hjälpmedelsprocessen och är personen som bedömer vilket hjälpmedel som behöver 

förskrivas utifrån individens begränsade aktivitetsförmåga och detta i samråd med den 

närstående som ska bruka hjälpmedlet. Arbetsterapeuten har skyldighet att bland annat 

erbjuda god och säker vård, rehabilitering samt hjälpmedel. Alla insatser är frivilliga och kan 

inte utföras om inte den närstående eller anhöriga ger samtycke till insatserna. Anhöriga anses 

få en allt mer betydande roll i omhändertagandet av sina närstående och anhörigas medverkan 

och delaktighet ses vara en förutsättning för en fungerande vård. Därav är det viktigt att 

arbetsterapeuten samarbetar och informerar såväl den närstående som använder hjälpmedlet 

som den anhöriga om hjälpmedlet (6). Hjälpmedel ska bidra till att förbättra och/eller 

kompensera aktivitetsförmågan hos personen som nyttjar hjälpmedlet men kan också ha 

betydelse för anhörigas dagliga liv (5). Därför är det viktigt att arbetsterapeuten vid 

hjälpmedelsförskrivning beaktar hur den anhörige, person som är make/maka/förälder/barn 

till personer som använder hjälpmedel, påverkar och påverkas av att den närstående, person 

som använder hjälpmedel, förskrivs ett hjälpmedel.  

2.2 Hjälpmedel 

Burning (7) beskriver att hjälpmedel ses som en tvärvetenskaplig intervention som hjälper 

individen att utveckla liksom kompensera vid utförandet av aktiviteter som är betydelsefulla 

för individen. Hjälpmedel blir ofta en del av det dagliga livet då det används i vardagliga 
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rutiner och bidrar på så sätt till en fungerande vardag. För att få ett hjälpmedel görs en 

arbetsterapeutisk bedömning av individens aktivitetsutförande där styrkor liksom svagheter 

utreds. Vad är det som gör att aktiviteten inte går att utföra? Utifrån detta kan arbetsterapeuten 

bedöma vilket hjälpmedel som kan vara lämpligt att prova ut, för att underlätta vid utförandet 

(7). Hjälpmedel förskrivs utifrån ett individuellt behov men har också betydelse för den 

anhörige. Cohn och Henry (8) redovisar att både brukare av hjälpmedel och anhöriga påverkas 

av stödjande insatser såsom hjälpmedel (8). I en studie (9) beskrivs att anhöriga känner en 

känsla av säkerhet i omhändertagandet av den närstående när hjälpmedlet finns. Vidare 

beskrivs att hjälpmedel möjliggör vård av individer i deras hemmiljö vid hinder som uppstår i 

vardagliga aktiviteter. De anhöriga känner avlastning då de hjälper sin närstående när 

hjälpmedel finns tillgängliga (9) vilket är av vikt för att minska belastningen för den anhöriga 

i dagliga livet. 

I dagens samhälle är det vanligt förekommande med användandet av hjälpmedel bland den 

äldre populationen för att förbättra personens funktions förmågor. Rullstolar och duschbrädor 

är två av många exempel på hjälpmedel som används frekvent för den äldre generationen 

vilket bidrar till en mer aktiv vardag och ses som betydelsefullt även för anhörigas dagliga liv 

(10).   

2.3 Anhörig 

Betydelsen att se till den anhörige är viktigt och det kommer att bli mer vanligt i framtiden 

med anledning av den ökade livslängden för världens befolkning. Detta medför troligtvis ett 

ökat behov av hjälp med exempelvis aktiviteter i dagliga livet. Samtidigt minskar resurserna 

till bland annat äldreomsorgen vilket troligtvis ökar antalet anhöriga som tar hand om sina 

närstående i samhället så kallat informella vårdgivare (11). En svensk tvärsnittsstudie (11) 

med syftet att se huruvida skillnad förelåg mellan icke informella- och informella vårdgivare i 

åldern 50-89 år gällande livstillfredställelse visade bland annat att lägre livsglädje var 

associerad till exempelvis låg hälsa samt avsaknaden av tillräcklig sömn. Deltagarna med hög 

grad av belastning upplevde en lägre livsglädje och denna var förknippad med dålig hälsa 

samt dåliga sociala resurser (11). Aktiviteter i dagliga livet som anhöriga vanligen assisterar 

sina närstående i är instrumentella aktiviteter, exempelvis laga mat, samt personliga aktiviteter 

i dagliga livet såsom personlig hygien. Utöver detta finns även den anhöriga som ett stöd till 

individen (10) vilket exempelvis bidrar till upplevd trygghet för den närstående. 

Individer har en social krets som är viktig och detta bör, enligt Lawlor och Mattingly (12), 

beaktas. Hur en person upplever sin nedsättning, och hur funktionsnedsättningen påverkar 

individen, inverkar även på relationer till betydelsefulla personer i individens liv såsom 

familj, släktingar och/eller vänner (12). I en kvalitativ studie (13) gällande anhöriga till 

personer med cancer framkom att den cancersjuke familjemedlemmens behov ofta är stora 

och att det är vanligt att anhöriga prioriterar bort sina egna fysiska, andliga och känslomässiga 

behov och ser dem som mindre viktiga. Detta är vanligt förekommande och bidrar till att 

skapa indirekta stressfaktorer som har negativa följder. Anhöriga känner sig ständigt behövda 

och när personen inte är med individen som är sjuk upplever den anhöriga känslan av att 

behöva skynda hem för att hjälpa. De väljer bort sina fritidsintressen och ser enbart till sin 

sjuka familjemedlem. Ofta har de dessutom ett jobb att sköta. Det gör dem mer utsatta då de 

har krav från både arbetsplatsen och hemmet vilket skapar en ohälsosam livsstil i form av 

upplevelse av ökad stress och de anhörigas hälsostatus minskar (13). Då medellivslängden i 

Sverige ökar stiger också antalet äldre över 65 år vilket bidrar till att allt fler äldre är i behov 

av hjälp inom vården på grund av nedsatta funktioner (14). Omsorgen och/eller hjälpen läggs 

till stor del på anhöriga oftast make/maka då allt fler individer bor hemma vid sjukdom eller 

funktionsnedsättning (15). Ett sätt att avlasta anhöriga är att förskriva hjälpmedel. Men 



3 
 

hjälpmedel som förskrivs kan ändå leda till att anhöriga behöver vara behjälpliga framförallt 

om den närstående har måttliga eller svåra funktionsnedsättningar (9).  

Inom arbetsterapi är aktivitet en grundpelare (3) och därför är det betydelsefullt att undersöka 

huruvida hjälpmedel kan påverka anhörigas möjlighet till aktiviteter i dagliga livet samt 

reducera belastning både fysiskt och emotionellt då anhöriga kan ha en stor roll i 

omhändertagandet av sin närstående. Idag finns vetenskaplig forskning som handlar om 

brukare som använder hjälpmedel (1,16,17) och det finns även studier som berör relationen 

mellan barn/föräldrar (18,19). Det finns inte någon sammanställning över hjälpmedlens 

betydelse för anhörigas dagliga liv som förskrivits till äldre närstående. 

Kunskapssammanställningen görs för att beskriva betydelsen av hjälpmedelsförskrivningen 

för anhöriga och hur förskrivningen påverkar den anhöriges dagliga liv vid omhändertagande 

av närstående i hemmet. Med denna studie vill vi ge ökad förståelse till arbetsterapeuter och 

andra professioner om vad det kan innebära att vara anhörig till en närstående som brukar 

hjälpmedel. Därför görs denna litteraturstudie med frågeställningen: vilken betydelse har 

förskrivning av hjälpmedel för anhörigas dagliga liv?  

3. Syfte  

Att beskriva vilken betydelse hjälpmedel som förskrivits till äldre närstående har för 

anhörigas dagliga liv. 

4. Metod 

För att besvara syftet valdes litteraturstudie som metod (20). Sökningar har gjorts i 

databaserna Cinahl och PubMed. Förstnämnd databas beskrivs (20) ha fokus på arbetsterapi 

och PubMed har fokus på medicinsk vetenskap vilket passar utefter studiens syfte (20) och 

var anledningen till att databaserna valdes.  

4.1 Litteratursökning 

Först genomfördes osystematiska sökningar med bred omfattning genom exempelvis 

fritextsökningar för att utforska området samt finna relevanta sökord, något som Östlundh 

(21) anger betydelsefullt. Därefter gjordes mer systematiska sökningar utifrån identifierade 

sökord för att finna relevanta artiklar (21).  

Systematiska sökningar genomfördes i båda databaserna. Databaserna har dock en del olika 

ämnesord varför det finns variationer mellan de använda ämnesorden. Ämnesord som 

användes vid sökning i Cinahl var “assistive technology”, ”assistive technology devices”, 

”caregivers”, “spouses”, ”extended family” och “disabled”. 

Ämnesord som användes vid sökning i PubMed var “self-help devices”, “caregivers”, 

“spouses” och “disabled persons”. Sökorden användes i olika kombinationer (se bilaga 1). 

4.2Urval 

Urval gjordes utifrån syfte och inklusions- och exklusionskriterier. 

Inklusionskriterierna var artiklarna som handlar om hjälpmedlens betydelse för anhöriga till 

äldre avseende dagliga livet varför avgränsningen ”aged 65+” valdes. Med anhöriga menas 

make/maka samt vuxna barn till äldre. Ytterligare avgränsningar var att artiklar var på 

engelska, granskade så kallat ”peer reviewed” och publicerade mellan år 2000-2013. 

Exklusionskriterierna var artiklar där det inte går att finna några forskningsetiska 

överväganden eller godkännande från etikprövningsnämnd liksom artiklar om föräldrar, till 

barn som använder hjälpmedel, och deras upplevelser gällande dagliga livet. 
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Vid sökningarna framkom 23 artiklar (se bilaga 1) med titlar som ansågs relevanta utifrån 

studiens syfte och inklusions- och exklusionskriterier. Efter att ha läst abstracten till de 23 

artiklarna bedömdes 12 artiklar som relevanta för studien. De 12 utvalda artiklarna lästes i sin 

helhet. Tre artiklar exkluderades då resultatet inte uppfyllde syfte samt inklusions- och 

exklusionskriterierna för denna litteraturstudie. Ytterligare en artikel (22) framkom efter 

manuell sökning i en av de utvalda artiklarnas referenslista (23). Detta resulterade i att 

sammantaget 10 artiklar (22,23,24,25,26,27,28,29,30,31) inkluderades (se bilaga 2). Tre av 

studiens artiklar har beställts via fjärrlån från Örebro universitetsbibliotek och resterande har 

tagits hem i fulltext.  

4.3 Analys 

För att kunna granska studiernas kvalité används granskningsmallar. Mall valdes utefter 

studiens ansats (32). Forsberg och Wengström (20) beskriver två granskningsmallar för 

kvalitetsbedömning av kvalitativa- respektive kvantitativa studier (20) vilka användes. Två 

artiklar hade såväl kvalitativ som kvantitativ ansats och då användes mall för ”mixed method” 

(33). Analysen genomfördes systematiskt genom att först läsa artiklarna enskilt och därefter 

besvara samtliga frågor tillsammans utefter avsedd mall. Exempel på frågor ur den kvalitativa 

granskningsmallen är: ”Vilken urvalsmetod användes?” och ”Ange datainsamlingsmetod” (20 

s.207-8). Exempel på frågor ur den kvantitativa granskningsmallen vid RCT studie är: ”Vilka 

mätmetoder användes?” (20 s.199) och vid kvasi-experimentella studier: ”Var validiteten 

diskuterad?” (20 s.203). Exempel på frågor ur “Mixed methods studies” granskningsmall 

är:”Did the researcher state an overarching mixed methods (MM) objective that required the 

intergration of qualitative and quantitative approaches?” och ”Did the reasercher clearly 

identify the research design?” (33 s.626). 

Kvalitetsvärderingen är vid kvantitativ ansats rangordnad från 1-3 där 1 är hög kvalité. Detta 

utefter beskrivna mallen ”Kriterier för kvalitetsvärdering” av Forsberg och Wengström (20). 

Vid kvalitetsvärdering vid kvalitativ ansats och mixed method skapade vi tre nivåer av 

brytpunkter med rangordning på poängskalorna låg-, medel- och hög kvalité. Kvalitativ 

granskningsmall innehöll 26 frågor och mixed methods granskningsmall innehöll 15 frågor. 

Vid granskning poängsattes 1 poäng/fråga utefter kvalitativ- respektive mixed methods 

granskningsmall. Granskningsmallens frågor besvarades gemensamt och därefter 

sammanställdes antalet poäng/artikel och därmed framkom om artikeln fick låg- medel- eller 

hög kvalité.  Låg kvalité fick störst vidd i poängskala, 1-13 och 1-6, då det är lägre krav på 

studien i denna nivå. Medel kvalité fick mindre vidd i poängskalan, 14-21 och 7-11, och hög 

kvalité fick minst vidd i poängskalan 22-26 och 12-15 (se bilaga 2). Bevisvärde fastställdes i 

förhållande till design utefter beskrivning av Forsberg och Wengström (20) som beskriver en 

skala från 1-7 där 1 är högsta bevisvärde. Detta fastställdes utefter artikelns möjlighet att 

utvärdera effekter varför exempelvis designen RCT får högt bevisvärde, bevisvärde två, och 

litteraturstudier får lägsta bevisvärde det vill säga sju (se bilaga 2) (20). 

Analys av artiklarnas innehåll för att besvara syftet har genomförts med induktivt 

förhållningssätt för att först nå djupet i artiklarna och sedan kunna sammanställa data på ett 

systematiskt och stegvist sätt. Detta gör det lättare att identifiera funna områden i artiklarna 

(20). En systematisk analys utfördes (21) genom att artiklarna först lästes i sin helhet separat 

för att få en känsla av vad artiklarna handlade om (21). Därefter lades fokus på artiklarnas 

resultat vilka också lästes separat. Artiklarnas resultat lästes utifrån litteraturstudiens syfte. 

Områden som berörde betydelse för anhörigas dagliga liv markerades och bildade grunden till 

underkategorier. Underkategorierna granskades därefter avseende likheter och skillnader och 

mer övergripande kategorier togs fram (21) vilket blev grunden till studiens resultat.  



5 
 

4.4 Etiska aspekter  

Vid litteraturstudier är det vid val och värdering av artiklarna och dess innehåll av vikt att ge 

en rättvisande bild av det publicerade materialet. Litteraturstudier bygger på redan publicerat 

material och för att vara säker på att underlaget till vår studie är ett säkert material utgår vi 

ifrån artiklar som ska vara godkända av etikprövningsnämnd eller inneha någon form av 

etiska principer. Författarna har även försökt att vara neurala i sitt läsande med ett objektivt 

förhållningssätt för att minska risken att resultatet vinklas.  

Åtta av tio inkluderade artiklar har fått etisk godkännande från etikprövningsnämnd. 

Resterande artiklar var inte etiskt granskade. I en av artiklarna (30) stod det beskrivet under 

metod om inhämtande av deltagarnas samtycke vilket ingår i en av de etiska principerna om 

informerat samtycke vilket medförde inkludering av artikeln. Den andra artikeln (29) hade 

inte några etiska övervägande som kunde utläsas. Artikeln är en fortsättning på en tidigare 

studie (34) där det utlästes i metod samt diskussion att deltagarna givit samtycke till att delta i 

studien vilket är en del av det etiska övervägandet varför artikeln inkluderades i studien. I vår 

studie har arbete lagts på att få en rättvis bild av resultatet för att undvika misstolkningar och 

visa betydelsen av vad resultatet medför för verksamma arbetsterapeuter som arbetar med 

brukare som blir omhändertagna av anhöriga.   

5. Resultat 

Tio artiklar ingår i litteraturstudien varav fem studier (23,24,25,26, 27) har kvalitativ ansats 

vilka beskriver upplevelsen, medan tre (28,29,30) är kvantitativa vilka beskriver effekten av 

hjälpmedel för anhörigas dagliga liv. Två artiklar (22,31) har såväl kvalitativ som kvantitativ 

ansats så kallad mixed method (33) (se bilaga 2).   

I litteraturstudien innebär anhöriga att vara såväl make/maka som vuxna barn till äldre. 

Hjälpmedel som artiklarna tar upp är hygienhjälpmedel, exempelvis duschstol, och 

förflyttningshjälpmedel såsom bland annat rullstol och rollator. Informations- och 

kommunikationshjälpmedel, exempelvis electronic tracking device, The lost item locator och 

larm, är ytterligare exempel på hjälpmedel ur artiklarna.  

Kvalitén på de kvalitativa artiklarna är medel (26,27) respektive hög (23,24, 25). Kvaliten på 

kvantitativa artiklarna (28,29,30) är medel och kvalitén på artiklar med designen mixed 

methods är medel (31) och hög (22). Bevisvärdet på kvalitativa artiklar är lågt och kommer 

redovisas kvalitativt. Bevisvärdet på studier med kvantitativ ansats eller mixed methods är 

lågt, med undantag för en artikel (28) som har högt bevisvärde, och dessa redovisar effekten 

hos de anhöriga.  

Vid analysen framkom tre kategorier kopplade till vilken betydelse hjälpmedel som förskrivits 

till närstående har för anhörigas dagliga liv. Första kategorin är Anhörigas känslomässiga 

upplevelser av hjälpmedel i dagliga livet med dess underkategorier Minskad stress och 

Minskad oro. Anhörigas användande av hjälpmedel i vardagen är andra kategorin med 

underkategorierna En mer lätthanterlig vardag och En mer påfrestande vardag. Tredje 

kategorin är Betydelsen av anhörigas involvering i förskrivning och brukande av hjälpmedel 

med tillhörande underkategorierna Delaktighet och Relationen arbetsterapeut-anhörig.    

5.1 Anhörigas känslomässiga upplevelser av hjälpmedel i dagliga livet 

Denna kategori beskriver anhörigas känslomässiga upplevelser vid hjälpmedelanvändande 

främst uttryckt i form av minskad stress och minskad oro. 



6 
 

5.1.1 Minskad stress 

En betydelse som hjälpmedel har för anhöriga är minskad stress (22, 24,25,26). En studie (24) 

påvisar hur hjälpmedel hjälpt anhöriga att minska stress liksom fysisk ansträngning vid 

aktiviteter i dagliga livet (24). Torp et al (22) skriver att hjälpmedel, och då information- och 

kommunikations hjälpmedel, påverkar bland annat anhörigas sociala nätverk. De ger en ökad 

social gemenskap till exempelvis med andra anhörigvårdare i samma situation, då anhöriga 

ofta tappar kontakt med vänner och familj på grund av den närståendes sjukdom. Anhöriga 

beskrivs få ökad förståelse samt hjälp av varandra vilket minskar anhörigas stress samt 

underlättar för anhöriga både mentalt och fysiskt i det dagliga livet (22).  

Cahill et al (26) beskriver hur anhörigas upplevelser av hjälpmedlet The lost item locator, 

hjälpmedel som används till letande av föremål i exempelvis hemmet, resulterade i mindre 

stress och var tidsparande. Dock framkommer en etisk aspekt gällande vem som egentligen 

brukar hjälpmedlet då hjälpmedlet användes mer av den anhörige än den närstående med 

demens. Den närstående fann hjälpmedlet svårt att använda men hjälpmedlet var till stor hjälp 

enligt anhöriga genom mindre stress och mindre tid till letande efter saker i hemmet (26). En 

annan typ av stress beskrivs även vanlig hos anhöriga till närstående drabbad av stroke (25) 

där innebörden av stress innebär att alltid vara tillhands vilket medför minskad egen tid. 

Ibland kan inte den anhöriga vara i närheten, utan behöver lämna hemmet, vilket uppfattas 

stressfullt. Stressen medför en känsla av att den anhöriga måste skynda sig, att den närstående 

väntar och en oro att något hänt honom/henne i hemmet. En del anhöriga beskriver en 

reducering av stress vid användandet av hjälpmedel vilket beskrivs möjliggöra egen tid för 

den anhöriga utan oro för att något ska hända den närstående i hemmet (25).    

5.1.2 Minskad oro 

Oro är en upplevelse som kan handla om hur den anhöriga ska orka klara av att ta hand om sin 

närstående liksom allt som hör vardagen till (25). En betydelse som hjälpmedel har för 

anhöriga är reducerad oro i dagliga livet (23,25). 

I Pettersson et al (25) studie, som handlar om anhöriga till närstående drabbade av stroke, 

beskrivs hjälpmedel bli en så viktig del i vissa anhörigas vardag att hjälpmedlet upplevs som 

en förlängning av personen: ”The devices are my right hand.” (25 s.162). Vissa menar att 

hjälpmedlen möjliggör en mer lätthanterlig vardag tillsammans och medför positiva känslor 

hos den anhöriga såsom tacksamhet. Andra menar att hjälpmedlen tillför en trygghet vilket i 

sin tur ger bättre sömn. Dock menar vissa att en oro finns för framtiden om huruvida den 

närstående blir sämre. Frågor såsom om hjälpmedlen kommer behövas i ännu större 

utsträckning? om den anhörige kommer klara av att hjälpa sin närstående under aktivitet vid 

eventuell försämring? är tankar som beskrivs oroande. Dock beskriver en del anhöriga att 

oron, angående en eventuell försämring av den närstående, minskar tack vare hjälpmedlen 

(25). Olsson (23) beskriver också positiva upplevelser, såsom trygghet, för anhöriga till 

närstående drabbade av demens och då gällande hjälpmedlet electronic tracking device. En 

stark och konstant oro förekommer hos den anhöriga gällande om den närstående går vilse när 

han/hon går ut själv. Vissa anhöriga har så starka farhågor att de oroar sig för att personen 

kanske aldrig mer kommer hem (23). Därför använder en del familjer en electronic tracking 

device vilket beskrivs minska oron. För vissa medför dock detta beslutstagande även oroande 

känslor gällande huruvida detta är etiskt rätt gentemot den närstående med demens. Beskrivna 

känslor av oro för den närståendes säkerhet kan tala för användandet av electronic tracking 

device men å andra sidan påverkas den närstående som kan känna sig övervakad (23).  
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5.2 Anhörigas användande av hjälpmedel i vardagen 

Denna kategori beskriver anhörigas upplevelser av hjälpmedel som uppfattas vara både 

positiva och negativa i dagliga livet. 

5.2.1 En mer lätthanterlig vardag  

En betydelse som hjälpmedel har för anhöriga är en mer lätthanterlig vardag vilket beskrivs i 

artiklarna (24,25,26,28,30). Cahill et al (26) beskriver att hjälpmedel kan vara till stor hjälp 

för den anhöriga i utförandet av en aktivitet mer än vad det hjälper den närstående i vissa 

situationer (26). Anhöriga beskriver att hjälpmedlen har fått en naturlig plats i hemmet som en 

del av inredningen och har en stor betydelse i det vardagliga livet och hjälpmedlen gör 

vardagen mera lätthanterlig och fungerande för den anhöriga (25).  Kane M C et al (30) 

påvisar att anhöriga upplevde att hjälpmedel var nödvändigt för att klara att ta hand om sin 

närstående i hemmet och utföra de vardagliga aktiviteterna (30). Hjälpmedel har betydelse för 

anhöriga som tar hand om närstående i form av att de minskar den fysiska bördan genom 

minskad belastning och ger mer tillfredställese i vardagen (28) om hjälpmedlen används på 

rätt sätt (30). En duschstol underlättar för anhöriga som hjälper till vid aktiviteten genom att 

hjälpmedlet är flexibelt: ”I think I´m so lucky to have this…being able to turn him around and 

such when we shower.” (24 s.209) I en artikel (25) beskrivs hjälpmedel ha stor innebörd för 

anhöriga i vardagen genom att hjälpmedel möjliggör att de kan återgå till sina gamla rutiner 

och vanor som de hade innan deras närstående blev sjuk. Pettersson et al (25) beskriver 

upplevelsen från en anhörig av förskrivning av en rullstol till den närstående. Vid 

användandet av rullstolen kan den anhöriga ta med sin make/maka ut vilket ger en 

frihetskänsla samt lugn genom att paret kommer ut tillsammans (25).     

5.2.2 En mer påfrestande vardag  

En negativ betydelse som hjälpmedel har för anhöriga är att det kan skapa en mer påfrestande 

vardag (23,24,25). Hjälpmedel som exempelvis larm skapar en trygghetskänsla hos anhöriga 

genom att de inte ständigt behöver ha ett vakande öga på sin make/maka, men hjälpmedlet 

kan även ge motsatt effekt genom att skapa en känsla av ångest hos anhörig (23). Edlund et al 

(24) beskriver i sin studie vikten av att hjälpmedel som förskrivs samt används av anhöriga 

inte blir påtvingade att prövas eller användas. Båda parter måste ge sitt samtycke om att de 

vill prova hjälpmedlet vilket annars kan ge motsatt effekt av brukandet och skapa en känsla av 

ångest hos anhörig: “I couldn’t sleep . . . I just lay down and waited for it to go off and if it 

would have I think that would have been even worse . . . it had the opposite effect. I couldn’t, 

no: we couldn’t keep it” (24 s.210).  

Anhöriga stöttar sina närstående till stor del i aktiviteter som inkluderar hjälpmedel vilket gör 

det viktigt att anhöriga känner sig motiverade till att använda hjälpmedlen som annars kan 

skapa hinder i utförandet. Svårigheter med hjälpmedel kan även förekomma då många av dem 

är stora och tar mycket plats i hemmet. Hjälpmedlet kan bli ett hinder när anhöriga ska hjälpa 

sin närstående i utförandet av aktiviteten i hemmiljön då utrymmet inte räcker till i 

förhållande till hjälpmedlets storlek (24). Pettersson et al (25) beskriver att för lite kunskap 

om hjälpmedel kan vara en nackdel i användandet samt skapa en känsla av ångest hos 

anhöriga av att inte använda hjälpmedlet på rätt sätt och därför kan skada sig eller sin 

närstående (25).  

5.3 Betydelsen av anhörigas involvering i förskrivning och brukande av hjälpmedel 

Denna kategori beskriver anhörigas upplevelser kring delaktighet vid förskrivningsprocessen 

av hjälpmedel samt relation till förskrivande arbetsterapeut. 
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5.3.1 Delaktighet   

I tre artiklar (23,24,29) belyses betydelsen av att göra anhöriga delaktiga i 

förskrivningsprocessen för att användandet av hjälpmedlet ska få positiv betydelse i dagliga 

livet. Olsson et al (23) beskriver vikten av att anhöriga har ett aktivt deltagande i 

förskrivningen av hjälpmedel för att få en helhetsbild samt förståelse av hur hjälpmedlen 

fungerar och kan användas i dagliga aktiviteter vid utförande. Detta främjar utförandet vilket 

underlättar i det dagliga livet (23). Chen A T-Y et al (29) tar upp i sin studie, som handlar om 

anhörigas involverande, användande och tillfredställelse med hjälpmedel till äldre, att man 

kan se skillnader i tillfredställelsen hos anhöriga vid brukandet av hjälpmedel när de fysiskt 

liksom mentalt är involverade från start i hjälpmedelsprocessen. Det ger anhöriga en bättre 

uppfattning samt större förståelse om användandet av hjälpmedlet som brukas av den 

närstående vilket bidrar till att det blir lättare för den anhöriga att assistera sin närstående vid 

vardagliga aktiviteter (29). I Olsson et al (23) studie, som beskriver anhörigas reflektioner om 

informations- och kommunikationshjälpmedel, lyfts anhörigas betydelse fram genom 

delaktighet i hjälpmedelsprocessen. Tidigare erfarenheter och kunskaper om hjälpmedel 

varierar mellan anhöriga utifrån exempelvis ålder och kön, men genom att de anhöriga aktivt 

deltar i hjälpmedelsprocessen tillsammans med den närstående och arbetsterapeuten ökar 

kunskapen hos anhöriga om hjälpmedlen. Det underlättar vid utförandet av aktiviteter i det 

dagliga omhändertagandet av den närstående där hjälpmedel är involverat (23). Genom att 

den anhöriga är delaktig i hjälpmedelsprocessen tillsammans med ansvarig arbetsterapeut kan 

hjälpmedlen komma att används på rätt sätt. Detta gör att till exempel smärta relaterat till 

fysisk belastning minskar vilket skapar gynnsammare förutsättningar för anhöriga i dagliga 

livet (24).  

5.3.2 Relationen arbetsterapeut-anhörig  

Två artiklar (24,31) tar också upp betydelsen av relationen arbetsterapeut – anhörig i samband 

med förskrivning av hjälpmedel. Alwin et al (31) beskriver vikten av att anhörig får förståelse 

för hjälpmedlen och därför har arbetsterapeuten en viktig roll gentemot närstående men även 

mot anhöriga. Det är viktigt att arbetsterapeuten lyssnar lika mycket på anhörig som på den 

närstående. Respekt genom att ta sig tid att lyssna på funderingar från anhöriga som uppstår 

runt hjälpmedlen är en viktig roll som arbetsterapeuten har för att få anhöriga att känna sig 

betrodda samt lyssnade till. Det bidrar till att anhöriga känner sig tryggare i användandet av 

hjälpmedlen i vardagsaktiviteter vilket i sin tur bidrar till att aktiviteten blir lättare att utföra 

och vardagen blir mer lätthanterlig (31). Edlund et al (24) beskriver i sin studie att en bra 

relation med arbetsterapeuten har stor betydelse för att anhöriga ska få en uppfattning och 

kunna vara delaktig genom hela processen av förskrivning av hjälpmedel. Om inte kan 

information saknas och hjälpmedel brukas på fel sätt vilket skapar problem vid utförandet. 

Det försvårar i aktiviteten för den anhöriga liksom för den närstående som brukar hjälpmedlet 

och vardagen blir mer svårhanterlig. Anhöriga kan också tillsammans med arbetsterapeuten 

eller enskilt finna strategier och lösningar som gör aktiviteten lättare att utföra tillsammans 

med den närstående som brukar hjälpmedlet (24).  

6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

I resultatet framkom tre kategorier angående hjälpmedels betydelse för anhörigas dagliga liv. 

Kategorin Anhörigas känslomässiga upplevelser av hjälpmedel i dagliga livet, med Mindre 

stress och Mindre oro, var en av dessa kategorier medan Anhörigas användande av 

hjälpmedel i vardagen var en annan med dess underkategorier En mer lätthanterlig vardag 

och En mer påfrestande vardag för den anhöriga. Tredje kategorin var Betydelsen av 
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anhörigas involvering i förskrivning och brukande av hjälpmedel med dess underkategorier 

Delaktighet och Relationen arbetsterapeut-anhörig.  

De kvalitativa artiklarna (23,24,25,26,27) påvisade anhörigas upplevelser av att hjälpmedlen 

ger minskad oro och stress i dagliga livet. Hjälpmedlens upplevda betydelse i dagliga livet 

framkom även genom en mer lätthanterlig- och/eller påfrestande vardag. Ytterligare resultat 

för betydelsen av hjälpmedel i dagliga livet är vikten av delaktighet och en god relation 

mellan arbetsterapeut-anhörig. De kvantitativa artiklarna (28,29,30) och artiklar (22,31) med 

designen mixed methods stödjer de kvalitativa artiklarnas resultat, men dessa beskriver 

effekten gällande hjälpmedlens betydelse för anhörigas dagliga liv. Detta genom bland annat 

en mer lätthanterlig vardag, vikten av delaktighet och god relation mellan arbetsterapeut-

anhörig.   

Att hjälpmedel kan reducera känslomässig belastning är ett resultat av stor vikt för den 

anhöriges dagliga liv (22,23,24,25,26). Denna belastning, som oro, stress eller annan 

känslomässig reaktion, är ofta osynlig för allmänheten. En fysisk nedsättning kan kanske vara 

lättare att upptäcka, förstå och bemöta för utomstående som exempelvis en arbetsterapeut 

medan känslomässiga reaktioner kan gå obemärkta förbi. Därför är det av vikt för 

arbetsterapeuter att även beakta och ha kunskap om känslomässiga reaktioner hos den 

anhöriga och hur dessa kan påverkas av förskrivning av hjälpmedel. Ett oväntat resultat var att 

hjälpmedel kan skapa emotionella känslor av obehag och kan leda till andra tankar som oro. 

Exempelvis anhöriga som skulle besluta om eventuellt användande av ett hjälpmedel som 

kunde uppfattas som övervakande av den närstående med demens. Ett etiskt dilemma uppstår 

här både för anhöriga (23), men även för förskrivande arbetsterapeut och frågan är komplex 

beroende på val av perspektiv-anhörig eller närstående. Ur den närståendes perspektiv så 

handlar det om integritet och arbetsterapeuten förskriver hjälpmedlet till brukaren (23). Dock 

finns svårigheter om den närstående med demens, på grund av sjukdom, inte har möjlighet till 

självbestämmande vilket överför beslutstagandet till den anhöriga. Den anhörige finner för 

egen del hjälpmedlet som både en säkerhet samt trygghet och menar att detta är för båda 

parter (23), men frågan blir då vem hjälpmedlet förskrivs till? Ur förskrivarens perspektiv, 

vanligtvis en arbetsterapeut så är detta en viktig fråga. Hjälpmedel ska underlätta till största 

del för individen som brukar hjälpmedlet men även för anhöriga som i den närståendes 

omgivning som hjälper till vid utförandet av aktiviteter med hjälpmedel (6). Därför anser vi 

att arbetsterapeuten bör se till ett helhetsperspektiv och se till hjälpmedlets betydelse också för 

den anhöriga.  

En aspekt som förväntades komma fram i resultatet var hjälpmedels positiva betydelse för 

anhörigas dagliga liv vilket till exempel framträdde i att vardagen blev mer lätthanterlig (25). 

Exempel på en sådan situation är vid användandet av en duschstol. Hjälpmedlet underlättar 

för anhöriga som hjälper till vid aktiviteten:”I think I´m so lucky to have this…being able to 

turn him around and such when we shower.” (24 s.209). Dock var resultatet att hjälpmedel 

kan leda till en mer påfrestande vardag (24) ett oväntat resultat enligt oss med exempelvis 

upplevelsen av ökade känslor av ångest för den anhörige vid användandet av hjälpmedel (24). 

Negativa känslor hos den anhöriga, relaterade till hjälpmedel, beskrivs även av Mortenson et 

al (10) i form av frustration. Oro för att den närstående eller den anhörige kan skada sig vid 

användandet av hjälpmedel och svårigheter vid framkomlighet är ytterligare resultat på att 

hjälpmedel kan leda till en mer påfrestande vardag. Dock beskrivs upplevelsen att hjälpmedel 

bidrar till en mer lätthanterlig vardag som vanligare (10) vilket även denna studie påvisade. 

Resultatet anses därför viktigt för arbetsterapeuter och påvisar vikten av delaktighet för den 

anhörige.  
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I en studie (1) om äldre personers erfarenheter av att vänja sig vid användandet av hjälpmedel 

beskrivs betydelsen av en god relation mellan den professionelle och brukaren vara av stort 

värde för ett gott resultat. Att finna tillit till varandra samt att brukaren hade hög grad av 

delaktighet beskrivs viktigt i förskrivningsprocessen (1). I denna studie framkom liknande 

resultat fast då gällande värdet av delaktighet för den anhöriga när den närstående får ett 

hjälpmedel förskrivet. Delaktigheten påverkar flera områden både teoretiskt, få information 

om hjälpmedel och dess användningsområden, och praktiskt, användandet av hjälpmedlet i 

aktivitet, vilket medför ökad förståelse för betydelsen av hjälpmedlen. Ökad förståelse ger en 

påverkan i vardagen för att den anhörige lättare kan hjälpa sin närstående (29). Delaktighet 

kan även vara angeläget vid fysisk ansträngning när den anhörige hjälper den närstående som 

brukar hjälpmedlet. Då anhöriga får information och kunskap om hjälpmedel kan det leda till 

minskad smärta kopplat till fysisk belastning. Genom rätt användning av hjälpmedlen kan det 

möjliggöra ett positivt resultat för den anhörige i sitt dagliga liv (24). Att som arbetsterapeut 

inneha kunskap om vikten att göra den anhörige delaktig beskrivs angeläget (5) med tanke på 
den ökade livslängden på världens befolkning. Den stigande åldern medför en ökning av 

andelen äldre som brukar hjälpmedel och på grund av detta troligtvis även ett ökat antal 

anhöriga till närstående som brukar hjälpmedel. Arbetsterapeuten bör även se till den anhörige 

och den krävande roll denna kan ha i dagliga livet (5). Detta belyses även i bestämmelsen som 

trädde i kraft 1 juli 2009 i 5 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL (35). Bestämmelsen 

är ämnad för att kommuner ska erbjuda stöd för att underlätta för anhöriga som tar om hand 

en närstående. Den anhöriga beskrivs hjälpa närstående som är långvarigt sjuk, har 

funktionshinder eller är äldre (35). Detta förtydligar resonemanget samt studiens resultat att 

fokus även ska finnas på den anhörige, och detta även i förskrivningsprocessen, vilket även 

beskrivs i Hjälpmedelsinstitutets rapport (36) angående den nya bestämmelsen: ”Begreppet 

stöd preciseras därefter genom att det innefattar bemötande, information, kunskap, råd, 

avlösning, hjälpmedel och hemtjänst.” (36 s.8). Här lyfts återigen betydelsen av kunskap och 

information för den närstående som brukar hjälpmedlet och den anhörige. Att den anhörige 

upplever meningsfullhet är en viktig aspekt och detta kan uppnås genom exempelvis 

deltagande vid skapandet av mål och/eller planering i förskrivningsprocessen (5). Genom 

aktivt deltagande av den anhörige kan en känsla av meningsfullhet skapas i processen vilket i 

förlängningen medför en känsla av välbefinnande genom delaktighet i förskrivningsprocessen 

(5).  

6.2 Metoddiskussion 

Litteraturstudie valdes för att undersöka vad som finns dokumenterat och kunskapsläget när 

det gäller vilken betydelse hjälpmedel som förskrivits till närstående har för anhörigas dagliga 

liv. Litteraturstudie ansågs för detta syfte vara en lämplig metod. En annan möjlig metod hade 

varit att intervjua anhöriga om deras upplevelser, men då hade det varit en annan typ av 

studie.  

Valet av databaser anses relevant utifrån studiens syfte. PubMed är en version av databasen 

Medline och valdes med anledning av dess fokus på medicinsk vetenskap. Ytterligare 

anledning av valet är att PubMed ger ut artiklar innan dessa är indexerade i Medline (20) 

vilket är betydelsefullt för att möjliggöra inkludering av senaste forskningen. Cinahl valdes på 

grund av dess fokus på arbetsterapi (20). Annan databas som kunde varit relevant kan vara 

PsycINFO då databasen tar upp psykologisk forskning inom medicin och omvårdnad och 

täcker av andra områden (20) såsom oro. I efterhand hade detta kunnat vara bra med tanke på 

framkommet resultat och bör beaktas vid vidare studier. Sökningar på ämnesord har gjorts 

genom att utgå ifrån ämnesordlistor (thesaurus) där författarna fick fram ämnesord såsom 

”caregivers” och ”spouses” som ansågs relevanta. Genom att kombinera de framtagna 
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sökorden framkom relevanta artiklar passande till studiens syfte (20). Sökningar på ämnesord 

valdes framför fritextsökning på grund av att vid fritextsökning framkom för oprecisa träffar. 

Genom att använda ämnesord samt avgränsningar blev sökningarna mer fokuserade vilket var 

av betydelse för studiens resultat (20). Svårigheter i sökandet efter relevanta artiklar fanns 

gällande att finna anhörigperspektivet angående brukandet av hjälpmedel som förskrivits till 

närstående. Det fanns många artiklar om brukares upplevelser av användandet av hjälpmedel 

och om föräldrar till barn som använder hjälpmedel och deras upplevelser gällande dagliga 

livet. Det fanns även flertalet artiklar där anhöriga innebar ledsagare eller personliga 

assistenter och där anhöriga beskrev åsikter om hjälpmedel, såsom exempelvis hur 

användarvänligt hjälpmedlet var, som deras närstående brukade. Detta kan eventuellt vara en 

begränsning i resultatet då det avgränsade antalet artiklar som motsvarade studiens syfte 

också begränsade volymen av information vilket kan ha påverkat resultatet. Om en större 

mängd artiklar funnits hade det kunnat medföra en mer omfattande beskrivning av betydelsen 

av hjälpmedel för anhörigas dagliga liv.   

 

En annan begränsning i studien kan vara att vid noggrannare granskning av sökmatrisen 

framkom ett oavsiktligt fel i sökningarna utförda i PubMed varför de två sökningarna 

genomfördes igen. Detta resulterade i att en ny artikel (37) framkom i sökning två i PubMed 

(se bilaga 1). Artikeln lästes separat av oss för att författarna först skulle bilda sig en egen 

uppfattning innan gemensam diskussion. Vi fann att artikeln kan vara av betydelse för 

resultatet då den beskriver anhörigas upplevelser av hjälpmedel som brukas av närstående i 

dagliga livet. Hur hjälpmedel minskar oro för anhöriga och gör vardagen mer lätthanterlig är 

beskrivna exempel på hjälpmedlens betydelse i anhörigas dagliga liv. Då artikeln har 

kvalitativ ansats skulle den fått lågt bevisvärde som beskrivs i Forsberg och Wengström (20). 

Studier med lågt bevisvärde kan dock ha god kvalité och artikeln hade därför kunnat 

inkluderas om kvalitetsbedömning påvisade det. Ytterligare resonemang som talar för en 

eventuell inkludering i studien är att artikeln är etiskt godkänd av etikprövningsnämnd. 

 

Inklusionskriterierna var att artiklar skulle vara på engelska, granskade så kallat ”peer 

reviewed” och publicerade mellan år 2000-2013. Artiklarna skulle handla om hjälpmedlens 

betydelse för anhöriga till äldre avseende dagliga livet varför avgränsningen ”aged 65+” 

valdes. Det går att diskutera om någon avgränsning blev en begränsning. Avgränsningen 

”aged 65+” valdes för att exkludera artiklar relaterade till föräldrar till barn som använder 

hjälpmedel och deras upplevelser vilket fanns i stor mängd. Ytterligare avgränsning var 

artiklar producerade från 2000-2013. Detta skulle kunna betyda att tidigare publicerade 

artiklar föll bort som kunde varit av betydelse. För att kontrollera eventuella bortfall 

genomfördes en sökning med endast avgränsningarna 1996-2013 samt ”peer reviewed”. 

Sökningen resulterade inte i nya artiklar med relevans för studiens syfte och därför beslutades 

användandet av förstnämnda avgränsningar. Inkluderade artiklar anses vara relevanta för 

studiens syfte. Dock hade författarna valt att endast inkludera artiklar med kvalitativ ansats 

om underlag funnits för att få en metodologisk ansats. Detta för att endast få fram upplevelsen 

av hjälpmedlens betydelse för anhöriga till äldre avseende dagliga livet.   

Analysen genomfördes med tre granskningsmallar varav två beskrivs i Forsberg och 

Wengström (20) för kvalitetsbedömning av kvalitativa- respektive kvantitativa studier (20). 

Den tredje granskningsmallen, så kallad ”mixed methods” (33), användes till de två artiklar 

som hade såväl kvalitativ som kvantitativ ansats. Analysen genomfördes systematiskt genom 

att först läsa artiklarna enskilt och därefter besvara frågorna tillsammans utefter avsedd mall. 

Vid eventuella oenigheter i bedömningen vid besvarande av frågorna diskuteras dessa tills 

samstämmighet fanns. En begränsning i studien kan vara att artiklarna eventuellt är svåra att 

jämföra med anledning av deras olika metodologiska ansatser. En styrka kan vara att studien 
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innehåller artiklar från olika länder. Dock bör uppmärksammas att möjligheten till att få ett 

hjälpmedel kan skifta beroende på hur hälso- och sjukvården är organiserad och vad den 

tillhandahåller i de olika länderna. Detta medför olika utgångslägen för anhöriga och 

närstående i hjälpmedelsförskrivningen då vissa länder inte förskriver hjälpmedel gratis.  

En fråga som diskuterats är om kunskapen som tagits fram i studien kan överföras till andra 

sammanhang? Det är beroende av hur väl identifiering och värdering av de valda artiklarna 

som ingår i studien är gjord (20). Vid kvantitativ ansats var kvalitetsvärdering rangordnad från 

1-3 (20). Vid kvalitetsvärdering vid kvalitativ ansats och mixed method skapade författarna 

tre nivåer av brytpunkter med rangordning på poängskalorna låg-, medel- och hög kvalité. 

Desto högre upp i poängskalorna, låg-, medel- och hög kvalité, desto lägre vidd inom nivån 

med anledning av att det krävdes mer för en studie att uppnå hög kvalité i analysen enligt 

författarna. Förutom poängskattningen så värderads även kvalitén utifrån frågornas tyngd. 

Exempelvis ansågs frågan ”Syftet med studien?”(20 s.206) av mer vikt än ”Är resultaten 

återförda och diskuterade med undersökningsgruppen?”( 20 s.209). Kvalitetsvärderingen 

kunde sänkas om en fråga av tyngd hade måttligt svar exempelvis lågt antal deltagare i 

studien. Sex artiklar (26,27,28,29,30, 31) i studien har bedömts ha kvalité medel och fyra 

artiklar (22,23,24,25) har bedömts hög kvalité. Sammantaget är studiens artiklar av medel 

kvalité. Viktigt var även att de valda artiklarna inte var för gamla då klinisk forskning, som 

beskrivs i Forsberg och Wengström (20), är en färskvara på grund av att verksamheten 

ständigt förändras (20). Denna aspekt har bemötts genom att valda artiklar är producerade 

mellan 2000-2013 för att påvisa var kunskapsläget är för närvarande.  

Då det i dagsläget inte finns så mycket forskning gällande anhörigperspektivet och 

hjälpmedelanvändning är studierna som finns företrädesvis kvalitativa. Ur 

bevisvärdessynpunkt innebär det lågt värde, det vill säga bevisvärde sju (se bilaga 2). Dock 

kan även studier med lågt bevisvärde inneha god kvalité varför de inkluderades i studien.  

En systematisk analys utfördes (21) genom att artiklarna först lästes i sin helhet separat för att 

få en känsla av vad artiklarna handlade om (21). Valet att läsa artiklarna enskilt gjordes för att 

skapa trovärdighet i resultatet då författarna först bildade sig en egen uppfattning. Detsamma 

gällde även vid läsning av resultatet. Detta tillvägagångssätt ansågs bra då författarna inte 

påverkades av varandra vid jämförandet av funna likheter/skillnader av framkomna områden. 

Genom detta arbetssätt framkom tydliga underkategorier som därefter formade kategorier 

(21). Detta genomfördes genom diskussion där författarna kom fram till en gemensam 

uppfattning om underkategorier och kategorier (21) vilket blev grunden till studiens resultat. 

I arbetet med en litteraturstudie bör etiska aspekter beaktas. Ett exempel på etiskt 

övervägande är att artiklarna lästes med ett objektivt förhållningssätt vilket författarna anser 

är att försöka vara neutrala i läsningen för att inte riskera att rikta sitt intresse och värdera viss 

information högre än annan vilket hade kunnat styra studiens resultat. Detta beaktades vid 

sökning, analys och skrivande av resultat för att göra materialet rättvist. Ett annat etiskt 

övervägande är att inkludera studier som har godkännande från etikprövningsnämnd (20) 

vilket åtta av studiens artiklar (22,23,24,25,26,27,28,31) hade. Det kan dock finnas en 

begränsning gällande de två artiklarna (29,30) som inte var etiskt godkända av en kommitté. 

Författarna ansåg dock att det i ena artikeln (30) fanns en tydlig beskrivning av deltagarnas 

samtycke vilket tillhör en av de forskningsetiska principerna som beskrivs i Forsberg och 

Wengström (20). Detta innebär troligtvis att de forskningsetiska principerna har beaktats till 

viss del (20). I den andra artikeln (29) fanns varken godkännande från etikprövningsnämnd 

eller etiskt övervägande. Då artikeln är en fortsättning på en tidigare studie (34) valdes att 
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beställa den föregående artikeln där man kan läsa att deltagarna hade gett samtycke att delta i 

studien (34) varför artikeln inkluderades. 

Hjälpmedel som förskrivs till närstående har betydelse för anhörigas dagliga liv såväl i positiv 

som i negativ bemärkelse. Inom arbetsterapi är samspelet mellan individ, omgivning och 

aktivitet och dess betydelse för aktivitetsutförande och hälsa i fokus (3). Resultatet i denna 

studie visar att vid förändring av omgivningen, i form av ett hjälpmedel, påverkas samspelet 

mellan de tre komponenter vilket har betydelse för aktivitetsutförandet för såväl den 

närstående som förskrivs hjälpmedlet som den anhöriga. Hjälpmedlet blir en del av såväl den 

närståendes som den anhörigas omgivning. Ett betydelsefullt resultat för arbetsterapi kan 

därför vara att se aktivitet, individ, omgivning och samspelet dem emellan ur den anhörigas 

perspektiv. 

Med studiens resultat finner vi också att det är av stor betydelse för verksamma 

arbetsterapeuter att inte bara se hjälpmedel som förebyggande, förbättrande eller 

kompensatoriska för funktion alternativt förmåga för närstående (2). Vi anser att 

arbetsterapeuter bör se till den närstående och anhöriga, och därmed ha ett helhetsperspektiv, 

vilket behöver beaktas under förskrivningsprocessen. Detta med tanke på resultatet att 

hjälpmedel kan leda till en mer påfrestande vardag (24) ur ett anhörigperspektiv vilket var ett 

oväntat, men viktigt resultat för arbetsterapeuter. Detta påvisar vikten av delaktighet för den 

anhörige och därför är det av vikt att studera vidare den anhöriges roll i 

förskrivningsprocessen- med ett klientcentrerat fokus. Detta för att möjliggöra den anhöriges 

chanser till ett mer lätthanterligt dagligt liv då hjälpmedel som förskrivs till den närstående 

även kan underlätta för den anhöriga.  
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“Caregivers” 

(Cinahl headings) 

 

1 AND 2 AND 3 

 

Peer reviewed, 

Aged 65+, 

2000-2013 

18757 

 

 

3467 

 

 

 

 

15450 

 

 

12 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 dubletter från 

tidigare 

sökningar. 

Inklusive 

dubletter 

   46 28 23  

Exklusive 

dubletter 

   33 15 10  

 



 

 

Bilaga 2     

Författare Titel Syfte Design Antal  

Deltagare 

Datainsamling Resultat Kvalité*  Bevisvärde** 

Alwin et al 

(2013) 

(31) 

Perception and 

significance of 

an assistive 

technology 

intervention-

the 

perspectives of 

relatives 

of persons with 

dementia*. 

Undersöka 

anhörigas 

uppfattning av en 

hjälpmedels- 

intervention för 

personer med 

demens samt se 

om och hur 

upplevelser av 

interventions- 

processen skilde 

sig mellan 

anhöriga som 

värdesatte 

hjälpmedels-

interventionen 

högt respektive 

lågt.  

Mixed method 

Kvalitativ/ 

kvantitativ 

n=46 

(GS-Group 

n=33, SNS-

Group 

n=13) 

Carers of Older 

People in Europe 

(COPE) index,  

Intervju med 

anhörig 

Anhöriga som 

upplevde 

delaktighet i 

hjälpmedels- 

interventionen 

och interventions- 

processen 

upplevde 

interventionen 

och processen 

som positiv. 

Besvarade frågor 

och visad respekt 

för den anhörige 

medförde positiva 

aspekter för den 

anhörige i 

omhändertagandet 

av den närstående 

i dagliga livet. 

 

Medel 7 

Cahill et al 

(2007) 

(26) 

“It gives me a 

Sense of 

independence” 

-Findings from 

Ireland 

On the use and 

usefulness of 

assistive 

technology for 

people with 

Redovisa 

resultaten på  

I) huruvida nya 

prototyper av 

teknik skulle 

kunna användas 

och om de ansågs 

användbara för 

personer med 

demens och deras 

Explorativ 

deskriptiv  

(kvalitativ) 

n=20 Semi-

strukturerat 

frågeformulär 

Anhöriga 

uppfattade alla 

utom ett 

hjälpmedel som 

användbara vid 

utförande av 

aktivitet.  

Medel 7 



 

 

dementia. primära 

vårdgivare, 

II) om några 

tekniska 

svårigheter 

upplevdes av 

familjer som 

testade 

produkterna,  

III) om dessa 

tekniker kunde 

vara bättre 

raffinerade, IV) 

om produkterna 

skulle vara 

ekonomiskt 

lönsamma på den 

öppna marknaden. 

Chen et al 

(2000) 

(29) 

Caregivers 

Involvement in 

the Use of 

Assistive 

Devices by 

Frail Older 

Persons 

Utforska relationen 

mellan anhörigas 

delaktighet, 

användande och 

tillfredställelse av 

hjälpmedel 

avsedda för äldre.   

Kvantitativ n=20 Caregivers 

Assistive 

Devices Survey 

(CADS).  

 

Anhörigas 

relation mellan 

delaktighet, 

användande och 

tillfredställelse av 

hjälpmedlet sågs 

av den anhörige 

ha betydelse på 

ett positivt sätt i 

dagliga livet. 

Medel 7 

Demers et 

al 

(2009) 

(27) 

A Conceptual 

Framework of 

Outcomes for 

Caregivers of 

Assistive 

Technology 

Users. 

Att utveckla och 

validera innehållet 

i en konceptuell 

ram gällande 

resultatet för 

anhöriga vars 

mottagare 

Kvalitativ n=19 Semi-

strukturerad 

intervju 

Identifiering av 

den komplexa 

uppsättning av 

variabler som 

måste beaktas när 

man undersöker 

erfarenheter hos 

Medel 7 



 

 

använder tekniska 

hjälpmedel. 

anhöriga till 

hjälpmedels-

användare. 
Anhöriga kan vid 

användande av 

hjälpmedel 

uppleva minskat 

antal 

stressfaktorer 

genom 

exempelvis 

mindre uppgifter 

och fysisk 

ansträngning i 

dagliga livet. 

Edlund et al 

(2011) 

(24) 

Family 

caregivers 

conceptions of 

usage of and 

information on 

products, 

technology and 

Web-based 

services. 

Att identifiera och 

karakterisera 

anhörigas 

uppfattningar av 

användandet av 

och information 

om produkter, 

hjälpmedel och 

Web-baserad 

service vid vård av 

närstående över 65 

år. 

Fenomenografisk n=10 Semi-

strukturerade 

intervjuer. 

1 pilot intervju 

Anhöriga 

uppfattar både 

teknik och 

hjälpmedel som 

väsentliga för en 

aktiv vardag. 

Hög 7 

Torp et al 

(2007) 

(22) 

A pilot study 

of how 

information 

and 

communication 

technology 

may contribute 

to health 

Undersöka 

huruvida 

anhörigvårdare 

kunde använda 

ICT-baserade 

interventioner för 

att få ökad 

kunskap om 

Pilotstudie 

Mixed method 

n=19 Semi-

strukturerad 

intervju med 

fokusgrupper, 

Family and 

Friendship 

Contacts scale, 

Relative Stress 

En ICT-baserad 

intervention 

utformad för 

anhörigvårdare 

som vårdar en 

make/maka 

med demens eller 

cerebral stroke 

Hög 7 



 

 

promotion 

among elderly 

spousal in 

Norway 

omhändertagna för 

den sjuka personen 

med vård och 

coping. Men också 

se om insatsen gör 

det möjligt för 

anhörigvårdare att 

upprätta det 

informella 

stödnätverket samt 

om det hjälpte till 

att minska 

anhörigvårdares 

stress och psykiska 

problem. 

Scale,  

General Health 

Questionnaire 

har potentiellt 

hälsofrämjande 

effekter som den 

bidrar till att 

anhörigvårdare 

upplever sig få 

mer 

kontroll över sin 

hälsa samt 

dagliga liv på 

grund av ökad 

kunskap och 

sociala kontakter 

och stöd.  

Kane et al 

(2001) 

(30) 

Reasons for 

Device Use 

Among 

Caregivers of 

the Frail 

Elderly? 

Söka efter 

anledningar för 

användande av 

fysiska hjälpmedel 

för både anhöriga 

och äldre brukare 

samt undersöka 

skillnader mellan 

kön hos anhöriga. 

Jämför anhöriga 

vars brukare 

använder mer 

respektive mindre 

fysiska hjälpmedel.   

Pilotstudie, 

Kvantitativ 

n=30 Strukturerad 

enkätintervju.  

 

Anhöriga 

upplevde 

brukandet av 

hjälpmedel som 

positivt liksom att 

de underlättade i 

vardagen när 

hjälpmedel var 

lätthanterligt samt 

fungerade i 

interaktionen 

mellan anhörig 

och närstående.   

Anhöriga var mer 

tillmötesgående 

vid brukandet om 

hjälpmedlen 

underlättade i 

aktiviteten liksom 

ökade säkerheten 

Medel 7 



 

 

vid utförandet.  

Kvinnor ansågs 

ha mer negativ 

attityd mot 

hjälpmedel än 

män och skillnad 

sågs i betydelse 

av brukandet med 

fler respektive 

färre hjälpmedel 

som användes för 

ett fungerande 

dagligt liv för 

anhöriga. 

Mortensson 

et al 

(2013) 

(28) 

Effects of an 

Assistive 

Technology 

Intervention on 

Older Adults 

with 

Disabilities 

and Their 

Informal 

Caregivers 

Påvisa 

experimentellt att 

en hjälpmedels 

intervention ökar 

aktivitetsutförandet 

och 

tillfredställelsen 

vid 

aktivitetsutförandet 

hos äldre 

hjälpmedels-

användare samt 

minskar anhörigas 

känsla av 

belastning.  

RCT n=44 

(n=25 

n=19) 

Caregiver 

Assistive 

Technology 

Outcome 

Measure 

(CATOM),  

Visual analog 

scale from the 

EuroQOL. 

Informella 

vårdgivare i den 

direkta 

interventions-

gruppen (n=19) 

fick signifikant 

minskad 

belastning med 

identifierade 

problematiska 

aktiviteter för 

närstående-

anhöriga vid 

användandet av 

hjälpmedel i 

dagliga livet. 

Medel 2 

Olsson et al 

(2011) 

My, your and 

our needs for 

Beskriva anhörigas 

upplevelser på 

Deskriptiv 

(kvalitativ) 

n=14 Halvstrukturerad 

intervju  

Centralt ur 

anhörig 

Hög 

 

7 



 

 

(23) safety and 

security: 

relatives` 

reflections on 

using 

information 

and 

communication 

technology in 

dementia care. 

olika informations- 

och 

kommunikations 

hjälpmedel som 

används eller kan 

användas i den 

dagliga livet för 

personer med 

demens.  

 perspektivet, vid 

användande av 

informations- och 

kommunikations 

hjälpmedel, är 

upplevelsen av 

behovet av 

trygghet och 

säkerhet för sig 

själv och den 

närstående i 

dagliga livet.  

Pettersson 

et al 

(2005) 

(25) 

Lifeworld 

perspectives on 

assistive 

devices: Lived 

experiences of 

spouses of 

persons with 

stroke. 

 

Undersöka hur 

anhöriga till 

personer som 

drabbats av stroke 

beskriver deras 

erfarenheter till att 

använda 

hjälpmedel i 

vardagliga livet.   

Hermeneutisk 

Fenomenologisk 

n=12 Halvstrukturerad 

intervju   

Ur anhörig 

perspektivet är 

hjälpmedel en 

förutsättning i 

dagliga livet för 

att närstående 

med stroke kan bo 

hemma.  

Hög 7 

 

*Kvalitetsvärderingen är rangordnad från 1-3 där 1 är hög kvalité vid kvantitativ ansats (20). 

*Kvalitetsvärderingen är rangordnad från 1-26 där 1-13=Låg, 14-21=Medel, 22-26=Hög kvalité vid kvalitativ ansats (20). 

* Kvalitetsvärderingen är rangordnad från 1-15 där 1-6= Låg, 7-11=Medel, 12-15=Hög kvalité vid mixed design (33). 

**Bevisvärde är rangordnat från 1 till 7 där 1 är högt bevisvärde (20).  

 

 

 

 


