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Syfte: Att beskriva förekomst och behov av arbetsterapeutiska åtgärder inom palliativ vård samt 

identifiera betydelse för livskvalitet hos vuxna patienter inom den palliativa vården. 

Vilka arbetsterapeutiska åtgärdsbehov finns beskrivet? Vilken betydelse har arbetsterapeutiska 

åtgärder för livskvaliteten? Vilka arbetsterapeutiska åtgärder finns beskrivna? 

Undersökningsmetod: En litteraturstudie som omfattar tio studier genomfördes. Artiklarnas 

innehåll granskades med hjälp av kvalitetsgranskningsmallar. Därefter sammanställdes 

artiklarnas resultat. Huvudresultat: Patienterna har ett behov av arbetsterapeutiskt stöd i 

vardagen, de saknar information om arbetsterapeutens roll och vilka tjänster som erbjuds. 

Arbetsterapeuten upplever viss frustration över sina begränsade möjligheter att bistå med hjälp 

för patienten. En ökad livskvalitet nås när patienten känner välmående, meningsfullhet, upplever 

självständighet och känsla av kontroll. Detta uppnås genom bland annat delaktighet i kreativa 

aktiviteter, rehabilitering och träning på Aktiviteter i det Dagliga Livet (ADL-träning); förhindra 

rörelseinskränkning med förflyttningsteknik, bostadsanpassning samt förskrivning av 

hjälpmedel. Slutsats: Det förekommer ett aktivitetsbehov hos patienter inom den palliativa 

vården. Det finns ett behov för patienten att vara självständig i dagliga aktiviteter. Det är av vikt 

att få rehabilitering i de aktiviteter patienten värderar som meningsfulla, detta för att uppnå en 

god livskvalitet genom hela vårdtiden fram till livets slut. Det uppnås genom att bland annat 

utföra kreativa aktiviteter, bostadsanpassning, hjälpmedelsförskrivning samt träna på aktiviteter 

som för patienten är meningsfulla i det vardagliga livet.  
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Inledning 
 

Studier (1, 2) utförda inom den palliativa vården lyfter frågan kring arbetsterapi och aktivitet 

samt om arbetsterapeutens roll har betydelse för att öka patientens välmående. I en artikel (3) 

beskrivs den palliativa vårdens allt mer holistiska syn samt att mer vikt läggs på att lära känna 

patienten för att kunna ge bästa vård. Det kan kopplas till arbetsterapeutens roll som bland annat 

kan möjliggöra för patienten att utföra meningsfulla aktiviteter och förhindra att symptom 

begränsar aktivitetsutförandet samt att respektera och ta i beaktande vad patienten värderar och 

skattar som viktigt (4-6). Författarna till föreliggande studie finner ett intresse i att lyfta fram 

arbetsterapi inom palliativ vård och beskriva aktivitetsbehovet samt effekt på livskvalitet hos 

patienter i livets slutskede. 
 

Bakgrund 

Allmänt om palliativ vård 
 

Palliativ vård definieras enligt World Health Organisation (WHO) som: 

 

“...an approach that improves the quality of life of patients 

and their families facing the problem associated with life-

threatening illness, through the prevention and relief of 

suffering by means of early identification and impeccable 

assessment and treatment of pain and other problems, 

physical, psychosocial and spiritual” (7). 

 

När en läkare ger en patient en diagnos kan olika inriktningar av behandling antas beroende på 

vilket utfall sjukdomen visar. Finns det en chans att bota sjukdomen antas ett kurativt 

tillvägagångssätt. Det innebär att tillståndet behandlas med intentionen att göra patienten frisk. 

Den kurativa inriktningen övergår till palliativ vård när det inte längre finns en chans att bota 

sjukdomen (8). Palliativ vård antas både vid kroniska sjukdomar, livshotande och 

livstidsbegränsande tillstånd (7). Det finns ingen tidsbegränsning för palliativ vård utan den 

palliativa vården kan variera från enstaka veckor till flera år, beroende på hur patientens tillstånd 

utvecklas (8).  
 

Hospicevård innebär vård för personer i livets slutskede (7). Då har den palliativa behandlingen 

övergått till terminala insatser. Det innebär att sjukdomen eller tillståndet hos patienten har 

avancerat så pass att den medicinska behandlingen inte längre verkar, kroppens organ upphör att 

fungera och döden är överhängande nära (6). Patienten har en begränsad tid, i allmänhet några 

veckor, kvar att leva (8). Det finns mycket som kan göras även om sjukdomen inte längre går att 

bota men det är även viktigt att döden ses som en normal process i livet, som varken påskyndas 

eller skjuts upp (8). Målet med de terminala insatserna är att lindra symptom samt att hjälpa 

patienten att få ro, tröst och dö med värdighet (7). För att motverka en känsla av övergivenhet är 

det viktigt att vårdteamet visar att de lyssnar, finns där och pratar med patienten om känslor och 

rädslor. Detta för att skapa en trygghet hos patienten samt att få patienten att känna sig hörd och 

sedd (8).   
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I vårdteamet inom den palliativa vården ingår läkaren som har ansvar över den medicinska 

behandlingen (8). Sjuksköterskan har en samordnande funktion och gör bedömningar om när 

andra professioner ska kopplas in (8). Sjuksköterskan innehar specifik kunskap inom palliativ 

vård och omvårdnad kring patienten. Hon ska bygga upp förtroendefulla relationer samt verka 

stödjande både för patient och anhöriga. Dietisten är en del av vårdteamet eftersom 

nutritionsproblem är vanligt förekommande hos patienter i ett palliativt skede (8). Kuratorn 

deltar i vårdteamet för att stödja vid samtal om existentiella och psykosociala frågor (8). 

Sjukgymnasten jobbar med rehabiliterande åtgärder som bland annat bassängträning, utprovning 

av gånghjälpmedel, att minska stelhet och smärta i musklerna, avslappning och 

andningsgymnastik (8). Arbetsterapeuten medverkar med sin kompetens gällande hur aktiviteter 

i det dagliga livet utförs och hjälper patienten att identifiera aktiviteter som för patienten är 

meningsfulla (8). Åtgärder sätts in för att möjliggöra till aktivitet samt för att minska 

ansträngning för patienten. Det kan handla om hjälpmedelsutprovning, bostadsanpassning och 

aktivitetsträning, som till exempel kreativa eller sociala aktiviteter (8). Rehabilitering är centralt 

för arbetsterapi men i förhållande till den palliativa vården kan det verka paradoxalt. WHO 

nämner att patienter inom den palliativa vården har rätt att leva ett så aktivt liv som möjligt fram 

till döden samt att rehabilitering ses som en del av den palliativa vården med fokus på 

målsättning, återaktivering och anpassning (7). Att inta ett rehabiliterande tankesätt inom den 

palliativa vården innebär att upprätthålla eller förbättra livskvaliteten hos patienten (9).  

Arbetsterapi inom palliativ vård 
 

Arbetsterapeuten arbetar inom hela hälso- och sjukvården, men tidigare hälsotrender har 

förespråkat en mer kommuninriktad vårdservice där patienter har möjlighet till hemvård (9). 

Arbetsterapeuten möjliggör för patienten att vara delaktig i aktiviteter, arbetar för att patienter 

ska kunna bo hemma och upprätthåller för ett aktivt liv ända fram till livets slutskede (8-10).  
 

Model of Human Occupation (MOHO) är en arbetsterapeutisk modell som baseras på mänsklig 

aktivitet och utgörs av tre komponenter: utförandekapacitet - uppfattningen om den egna 

förmågan att utföra aktivitet, vanebildning - våra vanor och roller, och viljekraft - våra intressen, 

viljor och värderingar (11). Det är en klientcentrerad modell där varje person ses som en unik 

varelse. Modellen belyser personens tankar, vad personen känner och vill utföra som det centrala 

för förändring. Att använda MOHO som modell underlättar för arbetsterapeuten att tillsammans 

med patienten att identifiera målen i behandlingen (11). MOHO är en arbetsterapeutisk modell 

som passar bra att använda inom den palliativa vården i och med att fokus läggs på patientens 

utförandekapacitet och vad patienten värderar som viktigt (6). 
 

I den palliativa vården spelar etiken en central roll då det finns ett etiskt krav om att göra gott, 

vilket innebär att man gör sitt yttersta för att minska patientens lidande. Behandlingar måste 

utföras på ett säkert sätt för att inte skada patienten (8). Enligt den etiska koden för 

arbetsterapeuten framgår det att arbetsterapeuten ska visa respekt för samt vara lyhörd till 

patientens önskemål. Närstående ska ha möjlighet att ta del av information samt delta i 

arbetsterapeutiska åtgärder i den mån patienten själv godkänt det. Patienten ska behandlas som 

en kompetent och självbestämmande person. Arbetsterapeuten ska hjälpa patienten att uttrycka 

sina aktivitetsbehov och formulera målbilder (10). 
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Arbetsterapeuten gör en aktivitetsbedömning oftast genom en intervju eller observation för att 

kartlägga patientens aktivitetsproblem (8). Tillsammans med patienten utvärderas aktiviteter som 

är meningsfulla och viktiga för patienten att kunna utföra i det dagliga livet. Här integreras 

hobbys och fritidsaktiviteter i den dagliga rutinen (9). Hänsyn tas till ett sjukdomsförlopp som är 

ovisst men i slutändan terminalt (9). Arbetsterapeuten sätter upp individuella mål tillsammans 

med patienten, hjälper patienten att träna på aktiviteter som är nödvändiga i det dagliga livet, 

genomför bostadsanpassningar och förskriver hjälpmedel (9). Fokus läggs på patientens 

önskemål, utförandekapacitet och aktivitetsbehov samt hur patientens symptom påverkar 

deltagandet i aktiviteter snarare än diagnos- eller sjukdomsbild (6, 12). Symptomen hos patienten 

kan vara mångfasetterade och ändra karaktär, det är därför nödvändigt att arbetsterapeuter 

använder anpassade bedömningsinstrument som är korta, koncisa och tar fram patientens 

aktuella svårigheter utan att trötta ut patienten (8). Arbetsterapeuten kan inom den palliativa 

vården vara tvungen att ligga steget före och skriva ut hjälpmedel som patienten kan behöva 

längre fram i tiden, på grund av försämring. Interventionerna kräver eftertanke, en större nytta 

kan till exempel vara att möblera om i hemmet istället för att installera en trapphiss (8). 

Arbetsterapeuten utfärdar därefter interventioner. Detta är ett sätt att, tillsammans med patienten, 

identifiera vilka interventioner som är realistiska och genomförbara i enlighet med patientens 

symptombild samt utförandekapacitet (5, 12). Interventioner utförs för att patienten ska känna 

delaktighet, det ska underlätta i vardagen samt kompensera för förlorad förmåga (8). Att låta 

patienten aktivt delta i sin egen rehabilitering och ha en självbestämmanderätt tillåter patienten 

att känna kontroll över sin situation (9). Arbetsterapeuten behöver, efter hjälpmedelsförskrivning 

och insatta åtgärder, ha kontinuerliga genomgångar och utvärdera tillsammans med patienten om 

målsättningarna fortfarande är realistiska, genomförbara samt tydligt kopplade till vad patienten 

prioriterar och anser vara meningsfullt (9,12). 

Livskvalitet och palliativ vård 
 

Ett betydelsefullt begrepp inom arbetsterapi är livskvalitet. WHO definierar livskvalitet som en 

individuell uppfattning beroende på var patienten befinner sig i livet, vilken kultur, vilka mål, 

principer och standarder patienten har. Till definitionen hör dimensioner som fysisk hälsa, 

psykiskt tillstånd, nivå av självständighet samt normalitet, sociala relationer, miljömässiga 

faktorer, meningsfullhet och spiritualitet (13).  
 

Livskvalitet kan mätas på olika sätt. Patienten kan verbalt eller visuellt skatta sin livskvalitet 

(14). Det finns självrapporter med standardiserade frågor eller strukturerade intervjuer som 

samlar in data om patientens upplevda livskvalitet (8, 14). Vårdare och anhöriga kan vara mer 

negativa än patienten i skattningen och bedömer välmående som sämre än vad patienten själv 

bedömer det (8). I slutändan vägs ändå vårdinsatserna alltid mot patientens egen uppfattning om 

vad som värderas som livskvalitet (8). Det krävs att arbetsterapeuten är uppmärksam i sina 

bedömningar över vad patienten och anhöriga önskar och värderar som livskvalitet samt har en 

förståelse för att den subjektiva upplevelsen av livskvalitet ändrar gestalt och varierar över tid 

(8). WHO (7) skriver att patienter kan behöva få hjälp med att hantera sorg, att orka både 

psykiskt och andligt. Om arbetsterapeuten utnyttjar sin kunskap och tillämpar den inom den 

palliativa vården kan det leda till en ökad känsla av livskvalitet samt välmående och hälsa för 

patienten ända fram till döden (2). 
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I föreliggande litteraturstudie definierar författarna livskvalitet som; 

Patientens subjektiva upplevelse över sitt eget välmående. 

Huruvida patienten anser att denne uppnår en god hälsa, en 

känsla av tillfredsställelse, normalitet, kontroll, självständighet i 

aktiviteter i det dagliga livet och ett meningsfullt liv. 

Problemformulering: 
 

Arbetsterapi beskrivs bli allt mer integrerat inom den palliativa vården då det förutsägs en ökning 

av åldersrelaterade kroniska sjukdomar parallellt med att vi idag lever längre (15). Många 

nyexaminerade arbetsterapeuter saknar specifik kunskap om palliativ vård på grund av den 

bristande undervisningen i arbetsterapeutprogrammen (15). Socialstyrelsen (16) skriver att 

palliativ vård inte är ett prioriterat ämne i arbetsterapeututbildningen och belyser att det endast 

finns få studier gjorda över äldres vårdbehov inom den palliativa vården. I en undersökning gjord 

av Socialstyrelsen framkommer det att en av tre arbetsterapeututbildningar inte tillhandahåller 

utbildning inom palliativ vård. I de läroplaner som berör ämnet rör det sig om två till sex timmar 

med avsatt tid för palliativ vård (16). Tidigare litteraturstudier beskriver hur patienter inom den 

palliativa vården ofta har en låg livskvalitet, depression och ett ökat behov av hjälp (17, 18). 

Målsättning, prioritering och planering hjälper patienterna att ta kontroll över vardagen (18). 

Patienter inom den palliativa vården kan ha mycket ont och om de får smärtlindring kan viljan att 

utföra meningsfulla aktiviteter öka, vilket anses ha koppling till livskvalitet (6). Det saknas 

studier och litteraturstudier som beskriver och sammanfattar aktivitetsbehovet, samt hur de 

arbetsterapeutiska åtgärderna påverkar den subjektiva upplevelsen av livskvalitet hos palliativa 

patienter.  
 

Författarna till föreliggande studie ser ett behov av att undersöka, sammanställa och beskriva 

kunskap om, förekomst och behov av arbetsterapeutiska interventioner inom den palliativa 

vården och dess betydelse för faktorer identifierade som livskvalitet. Detta till bakgrund av att 

livslängden hos människor ökar, att undervisningen inom palliativ vård för arbetsterapeuter är 

sparsam och att sammanställd kunskap om arbetsterapeutiska åtgärder inom palliativ vård är 

otillräcklig. I föreliggande studie har författarna riktat in sig på den breda palliativa fasen, vilket 

innebär alla patienter med ett palliativt vårdbeslut. 

 

Syfte 
 

Att beskriva förekomst och behov av arbetsterapeutiska åtgärder inom palliativ vård samt 

identifiera betydelse för livskvalitet hos vuxna patienter inom den palliativa vården. 

 Vilka arbetsterapeutiska åtgärdsbehov finns beskrivna? 

 Vilken betydelse har arbetsterapeutiska åtgärder för livskvaliteten? 

 Vilka arbetsterapeutiska åtgärder finns beskrivna? 
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Metod 
 

En litteraturstudie är en studie där författarna samlar och beskriver kunskapsläget inom ett visst 

område (19). En litteraturstudie genomfördes steg för steg utifrån Forsberg och Wengström (19). 
 

Litteratursökning 
 

Systematiska sökningar gjordes i databaserna CINAHL plus och Medline för att hitta relevanta 

artiklar. CINAHL plus och Medline rekommenderas av Forsberg och Wengström då båda 

innehåller forskning om omvårdnad (19) samt visade på flest träffar utifrån det valda ämnet och 

studiens inklusionskriterier. Författarna sökte även i Amed och OTSeeker men förstnämnda 

databaser resulterade i fler träffar. Sökningarnas resultat i Amed och OTSeeker redovisade endast 

dubbletter och artiklar som inte svarade mot studiens syfte. Sökorden "Occupational Therapy", 

"Occupational Therapy Assessment", "Research, Occupational Therapy", "Occupational Therapy 

Practice, Evidence-Based", "Occupational Therapy Practice”, "Palliative Care", "Terminal Care", 

"Hospice Care" och “Quality of life” valdes utifrån meningsbärande ord från litteraturstudiens 

syfte (19); arbetsterapi, palliativ vård och livskvalitet. Sökorden användes som ”Exact Subject 

Headings” - MH vilket betyder att sökorden är framtagna via MeSH 2014 och CINAHL 

Headings. För att kombinera sökorden använde författarna sig av de booleska operatorerna AND 

och OR (19). 

Inklusionskriterier: 

 Artiklar som handlade om palliativ vård, livskvalitet eller aktivitetsbehov och svarade mot 

litteraturstudiens syfte och frågeställningar. 

 Kvantitativa och kvalitativa studier 

 Studier gjorda på vuxna (män och kvinnor över 18 år) 

 Artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter 

 Artiklar publicerade mellan 2000-2014 

 Artiklar skrivna på engelska 

Exklusionskriterier: 

 Artiklar som var litteraturstudier 
 

Urvalsprocessen 
 

Urvalet av artiklar skedde med en urvalsmetod inspirerad utifrån Forsberg och Wengström (19). 

Totalt fann författarna 72 artiklar i sina sökningar, detta efter att sökningen begränsats efter 

språk; engelska och år, 2000-2014. I CINAHL plus begränsades sökningen även efter peer 

review vilket innebär att artikeln blivit kritiskt granskad av en objektiv part (20). För att få fram 

lämpliga artiklar läste författarna 72 titlar och abstract. Författarna i föreliggande studie fann 34 

artiklar vars abstract inte svarade på syftet. Av artiklarna som valdes bort var 14 stycken riktade 

mot andra professioner. Sju artiklar handlade snarare om arbetsterapeutens roll än patientens 

aktivitetsbehov, arbetsterapeutiska interventioner eller livskvalitet och dess betydelse för 

patienten. Av artiklarna som valdes bort handlade fem artiklar om arbetsterapeutens 

tidsfördelning, fyra om fatigue, fyra om barn samt fyra artiklar om anhörigas upplevelse av 
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arbetsterapi inom den palliativa vården. Efter att ha läst artiklarnas titlar och abstract kvarstod 38 

artiklar, varav 16 valdes bort då dessa var dubbletter. Efter att dubbletterna valts bort återstod 22 

artiklar som i sin tur lästes i fulltext. Här fann författarna i föreliggande studie 12 artiklar som ej 

svarade på studiens syfte. Av dessa handlade tre artiklar återigen om andra yrkesroller än 

arbetsterapeutens, två om arbetsterapeutens roll snarare än aktivitetsbehov, interventioner eller 

livskvalitet, fem artiklar om anhörigas upplevelse av arbetsterapi inom den palliativa vården 

samt två artiklar om fatigue.  

Kvalitetsgranskning 
 

När urvalet genomförts kvarstod 10 studier som granskades med hjälp av 

kvalitetsgranskningsmallar för kvalitativ respektive kvantitativ metod från Forsberg och 

Wengström (19). Alla punkter från mallarna användes: studiens syfte, undersökningsgrupp och 

eventuell intervention, mät-, insamlings- och analysmetoder samt värdering. Artiklarna lästes 

igenom och en granskningsmall per artikel fylldes i för att kunna urskilja om artiklarna visade på 

en god kvalitet. Ingen artikel exkluderades på grund av dess låga kvalitet. De granskade 

artiklarna presenteras i artikelmatrisen, bilaga 2.  

Analys 
 

Artiklarna lästes av författarna på varsitt håll. Detta för att författarna skulle bilda sig en egen 

uppfattning om artiklarna och sätta sig in i artiklarnas innehåll. Författarna hjälptes åt att läsa och 

urskilja om artiklarna var etiskt godkända. Alla artiklar analyserades efter Lundman och Hällgren 

Granheim (21), genom att meningsbärande enheter relevanta för föreliggande studies syfte, 

kunde kopplas till studiens definition av livskvalitet. Definitionen har utformats utifrån hur 

litteraturen beskriver och definierar livskvalitet samt efter vad artiklarna presenterar för faktorer 

kopplade till livskvalitet. Definitionen utformades för att läsaren lättare ska förstå vad författarna 

avser med begreppet livskvalitet och innefattar; välmående, meningsfullhet, känsla av kontroll 

och självständighet samt normalitet.  Författarna har haft både ett deduktivt och induktivt 

förhållningssätt när artiklarnas innehåll analyserats. Detta för att författarna utformat en egen 

definition av livskvalitet. Författarna letade efter meningsbärande enheter utefter 

litteraturstudiens definition av livskvalitet som är en deduktiv ansats. Vartefter de granskade 

artiklarnas innehåll insåg författarna att de behövde anpassa sin definition efter vad som faktiskt 

togs upp i artiklarna, vems perspektiv som beskrevs och vad som kom fram i intervjuerna eller 

enkäterna vilket gjorde att ansatsen även blev induktiv (21). De meningsbärande enheterna som 

författarna fann markerades med överstrykningspennor, översattes och kondenserades sedan 

genom att den meningsbärande delen av texten kortades ner utan att ta bort något viktigt. Detta 

för att få en mer lätthanterlig text att läsa. Koder med liknande innehåll grupperades i 

underkategorier med hänsyn till meningsenhetens kontext, se figur 1 - “Exempel på stegen från 

meningsbärande enhet till kategorisering”. Utifrån kodningen utgjorde författarna underkategorier 

och kategorier från koder med liknande innehåll, detta återges i figur 2 och 3 - 

“Patientperspektiv” och “Vårdar-/ arbetsterapeutperspektiv”. Kategorierna ordnades så att varje 

meningsbärande enhet endast passar in i en kategori, vilken åtgärd som används samt utefter 

vems perspektiv meningsenheten är skriven (21). Se analysmatrisen, bilaga 3.  
 

Artiklarna delades upp mellan författarna och sammanställdes i två matriser (bilaga 2 och 3). 
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Författarna sammanställde fem artiklar var och granskade sedan varandras sammanställningar. 

Därefter diskuterades innehållet och författarna enades om sammanställningens innehåll. Detta 

för att få med alla viktiga delar och reda ut om de varit oense om något i artiklarnas innehåll. 
 
 
Tabell 1. 

Exempel på stegen från meningsbärande enhet till kategorisering. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kodning Kategorisering 

Därför menar vi att 

skapande aktivitet som 

intervention kan vara en 

aktivitet som närmast 

representerar ''normala'' 

liv för patienter inom 

hälso- och sjukvården. 

Skapande aktivitet 

representerar 

“normala” liv för 

patienter. 

“normala” liv för 

patienter. 

 

Betydelse för 

livskvalitet beskrivet av 

patient. 

Tillhandahållandet av 

hjälpmedel och 

anpassningar var 

mycket uppskattad av 

patienter och vårdare då 

det ökade patientens 

självständighet i dagliga 

aktiviteter och minskade 

omsorgs nivån. 

 

Hjälpmedel och 

anpassningar var 

uppskattade då det 

ökar patientens 

självständighet. 

Ökad självständighet. Betydelse för 

livskvalitet beskrivet av 

patient. 

Patienter identifierade 

det största antalet icke 

tillgodosedda behov; att 

använda trappor, 

förflyttningar, och 

duscha, medan 

vårdgivare identifierade 

att gå i 

trappor, promenader, 

förflyttning och 

fritidsaktiviteter. En 

tredjedel av patienterna 

och vårdgivarna 

identifierade andra 

områden med icke 

tillgodosedda behov, 

inklusive hjälp med 

mediciner, hjälp med 

städning (...).  

Patienter och vårdare 

skattar icke 

tillgodosedda behov 

olika. Patienter 

identifierar att använda 

trappor, förflyttningar, 

och duscha medan 

vårdare identifierar gå i 

trappor, promenader, 

förflyttning och 

fritidsaktiviteter. En 

tredjedel identifierade 

även andra områden. 

Icke tillgodosedda 

behov finns. Dessa 

skattas olika mellan 

vårdare och patient. 

Åtgärdsbehov 

beskrivet av patient, 

arbetsterapeut och 

vårdare. 

Även om de generella 

skillnaderna i 

skattningarna av 

De små förändringarna 

i skattingen av 

spändhet har en 

En omätbar effekt på 

livskvaliteten. 

Betydelse för 

livskvalitet beskrivet av 

patient. 
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spändheten var till 

synes små fanns 

implikationer på en 

minimal minskning av 

spändhet, det hade en 

omätbar effekt på 

livskvaliteten, som ofta 

erhölls genom 

patientens kommentarer. 

omätbar effekt på 

livskvaliteten uttryckt 

av patienterna. 

Utskrivning av 

hjälpmedel och 

anpassningar i miljön 

var mycket uppskattat 

av patienter och vårdare 

då det ökade patientens 

självständighet i dagliga 

aktiviteter och minskade 

bördan av omsorg för 

vårdare. 

Hjälpmedel och 

miljöanpassningar 

ökade patientens 

självständighet i ADL.   

Ökad självständighet. Betydelse för 

livskvalitet beskrivet av 

patient. 

 

Resultat 
 

De inkluderade artiklarna har sitt ursprung från Australien, England, USA, Sverige och Kina där 

deltagarna i studierna följdes alltifrån 3 veckor till 3 år. Studierna har genomförts med kvalitativ 

(22-25), kvantitativ (26-28) eller blandad ansats (29-31) för att samla in data. De olika artiklarna 

i studien tar upp patient- och/eller arbetsterapeut-/ vårdarperspektiv. Artiklarnas resultat 

presenteras efter de meningsbärande enheternas kategorier; åtgärdsbehov och åtgärders 

påverkan på livskvalitet samt efter vems perspektiv; patienten eller arbetsterapeuten och 

vårdarna. Under en rubrik beskrivs olika typer av åtgärder som undersökts i artiklarna. Se figur 2 

och 3, “Patientperspektiv” och “Vårdar-/ arbetsterapeutperspektiv”. 
 

Tabell 2. 

Patientperspektiv. 

Huvudkategorier Underkategorier 

Åtgärdsbehov beskrivet av patient Förflyttning 

Dusch 

Gå i trappor 

Intim vård 

Personlig vård 

Förlust av aktivitet/icke tillgodosedda behov 

Hushållsuppgifter 

Självständighet 

Maktlöshet över beslutsfattandet 

Stöd 

Generella råd 

Förslag 
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Hjälp med träning och smärtkontroll 

Betydelse för livskvalitet beskrivet av patient Känsla av kontroll 

Självständighet 

Normalitet 

Välmående 

Meningsfullhet 

Omätbar effekt 

 
Tabell 3. 

Vårdar-/ arbetsterapeutperspektiv. 

Huvudkategorier Underkategorier 

Åtgärdsbehov beskrivet av arbetsterapeut och 

vårdare 

Förflyttning  

Promenera 

Gå i trappor 

Fritidsaktiviteter 

Självbestämmande 

Betydelse för livskvalitet beskrivet av 

arbetsterapeut, vårdare och författare 

Självständighet 

Kontroll över situationen 

 

 

Flera studier (26, 29-31) undersökte det allmänna behovet av aktivitet och vilka tjänster 

arbetsterapeuter kan erbjuda inom den palliativa vården. Andra studier (22-25, 27, 28) 

undersökte specifika arbetsterapeutiska åtgärder för patienter inom den palliativa vården. Av 

resultaten framkommer vad de insatta åtgärderna hade för betydelse på livskvaliteten. 

Livskvaliteten beskrivs i de flesta artiklarna verbalt av deltagarna i studien alternativt av 

författarna som intervjuat och upplevt skillnader hos deltagarna (22-25, 27, 28). En artikel (27) 

beskriver att den insatta åtgärdens effekt på livskvaliteten ej gick att mäta, men det framkommer 

inte hur författarna i studien gått tillväga för att få fram det påståendet.  
 

Beskrivna åtgärdsbehov inom palliativ vård 
 

Aktivitetsbehovet hos patienter har undersökts inom den palliativa vården. Förlust av aktivitet 

eller icke tillgodosedda behov som förflyttning, personlig vård, fritidsaktiviteter och 

hushållsuppgifter har lyfts fram (23, 29-31). Detta har undersökts för att identifiera och kartlägga 

patienternas aktivitetsbehov, mål och prioriteringar inför rehabilitering (23, 26, 29-31). För att 

identifiera patientens aktivitetsbehov, mål och prioriteringar med rehabiliteringen utvecklades ett 

instrument som pilottestades i en studie (26). Icke tillgodosedda behov eller att känna sig 

berövad av värdefulla aktiviteter kan resultera i både psykiska och fysiska problem för patienten 

(30). Att engagera sig i aktiviteter har visat sig bidra till både hälsa och välmående (26, 29, 30).  

Åtgärdsbehov beskrivet av patient 
 

Patienterna i en studie (30) upplevde en förlust av aktivitetsförmåga och maktlöshet över att inte 

kunna påverka sitt sjukdomsförlopp och det faktum att de var döende, men även en maktlöshet 

över beslutsfattandet av sin fortsatta vårdbehandling. Patientens uttryckta behov av att vara 



13 

självständig och förfrågan om rehabilitering beskrivs i en studie (23) där patientens vårdare 

kontaktade en sjukgymnast och arbetsterapeut för att tillgodose patientens beskrivna behov. I en 

annan studie uttryckte patienterna att det fanns luckor i informationen om arbetsterapeutens roll 

och tjänster (29) men även aktivitetsbehov som inte blev tillgodosedda (31). Patienterna ville ha 

stöd, generella råd och förslag av arbetsterapeuten för alternativa sätt att utföra aktiviteter som 

underlättade i vardagen. De uttryckte också att de ville ha hjälp med träning och smärtkontroll 

för att underlätta utförandet av aktiviteter i det dagliga livet (26, 29, 30) samt skattade 

förflyttning och personlig vård som viktiga aktivitetsbehov som inte var tillgodosedda (31). 
 

Åtgärdsbehov beskrivet av arbetsterapeut och vårdare 
 

Författarna beskrev att arbetsterapeuterna som deltog i några studier (26, 29, 30) ansåg att 

aktiviteter utifrån patientens aktivitetsförmåga inte togs tillvara på inom den palliativa vården 

och att deras möjligheter till att hjälpa patienter var begränsade. Det berodde på, enligt 

arbetsterapeuten i en artikel (30), att de blev kontaktade för sent i behandlingsprocessen 

alternativt att det inte fanns tid eller resurser att utreda aktivitetsbehoven utförligt. Författaren i 

en studie (22) lyfter fram att den palliativa vården behöver bli mer proaktiv för att kunna 

tillgodose patientens aktivitetsbehov. Det beskrivs att åtgärderna blir för sent insatta, vilket kan 

leda till större kostnader, ökade skaderisker för både patient och vårdare samt en försämrad 

kvalitet genom hela vårdtiden. Detta kan förebyggas genom att det palliativa vårdteamet 

uppmärksammar åtgärdsbehov och potentiella problem i ett tidigt skede (22). I resultatet från en 

studie skattade vårdarna olika aktiviteter som icke tillgodosedda behov hos patienterna, bland 

annat förflyttning och fritidsaktiviteter (31). Ytterligare beskriver vårdarna i en artikel (30), 

vikten av att engagera palliativa vårdteam i ett tidigt skede, så den döende och anhörigas planer 

inför döden inte förbises. Vårdarna beskriver att de upplever en maktlöshet i beslutsfattandet av 

den fortsatta vårdprocessen för patienten och att det bland annat beror på en dålig 

kommunikation och koordination mellan vårdaktörerna. Vårdarna upplevde att det togs liten 

notis om den döende och de anhörigas vilja när det rörde sig om beslutsfattande om den fortsatta 

vården för patienten. Trots att vårdarna ansågs vara patienternas talesperson blev deras åsikter 

eller val inte respekterade. Det ledde till dåligt planerade beslut som resulterade i att 

åtgärdsbehov inte uppfylldes. En vårdare beskriver:  
 

“...I just think it´s a disgrace to the system because they didn´t listen or talk to me properly, they 

didn´t respect Jane´s wishes properly.” (30) 

  

Arbetsterapeutiska åtgärder 
 

Olika typer av åtgärder har undersökts och redovisas i artiklarna; avslappning (27), kreativa 

aktiviteter (24, 25), självständigt ätande (28) samt arbetsterapeutiska åtgärder och förskrivning 

av hjälpmedel utefter patientens funktions- och aktivitetsbehov (22, 23, 29). I en av artiklarna 

(22) är det en sjukgymnast som utfärdar rehabiliterande åtgärder. Det framkommer inte om en 

arbetsterapeut ingår i vårdteamet men arbetsterapeutiska åtgärder beskrivs av författaren som en 

viktig del av rehabiliteringsprocessen.  
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Avslappning som symtombehandling för att minska smärta och öka välmående hos patienter 

inom den palliativa vården undersöktes i en studie (27). Arbetsterapeuter är enligt författarna 

lämpliga att framföra information om, samt utfärda praktiska instruktioner för avslappning som 

terapeutiskt medel. Författarna menar att det finns lite forskat om effekten på avslappning som 

en arbetsterapeutisk intervention. Ett avslappningsprogram med övningar framfördes och 

därefter undersöktes dess generella effekt på patienterna (27). Ett specialdesignat frågeformulär 

användes först för att samla in allmän data om deltagarna. En VAS-skala (Visual Analogue Scale) 

användes av patienterna för att skatta graden av sina spänningar och upplevd smärta både före 

och efter varje behandling. Avslappningen skedde med olika typer av avslappningstekniker, så 

som; muskelspänningar och andningsmönster; progressiv och passiv neuromuskuläravslappning; 

verbal avslappning samt guidad och icke guidad visualisering. Utöver bestämda sessioner fick 

patienterna instruktioner för att kunna öva på avslappningsteknikerna hemma (27).  
 

I en artikel (28) planerades individuella arbetsterapeutiska åtgärder för självständigt ätande. 

Åtgärderna var bland annat att förändra i miljön genom att till exempel höja och sänka matbord 

intill sängen; justera kroppspositioner så patienten hade en bättre ergonomisk hållning samt 

förskriva hjälpmedel (28). Ett schema för intimvård; specifikt att sköta sin hygien på toaletten, 

togs fram i en studie (22) med hänsyn till när patienten själv kände sig som starkast under dagen 

samt när det fanns tillgång till assistans av vårdpersonal. Patienten och hans fru instruerades i hur 

de skulle samverka för att möjliggöra förflyttning samt instruerades i hur de skulle agera ifall 

patienten ramlade (22). Miljöanpassningar utfördes för att underlätta patienternas vardag (22, 23, 

29). I en av studierna (23) utformades träningsprogram utifrån aktivitetsbedömning och 

patientens mål att bli mer självständig i vissa vardagliga aktiviteter. De ADL-aktiviteter som 

patienten tränade på var bland annat personlig vård; att borsta hår och tänder samt träna 

vändteknik i sängen. Arbetsterapeuten utfärdade ett träningsprogram för att träna upp styrka och 

uthållighet i ADL-aktiviteter. I takt med att patientens funktionella tillstånd förbättrades efter 

insatta åtgärder tog arbetsterapeuten, tillsammans med patienten, fram nya delmål för att bli mer 

självständig i sin ADL. Efter en tid då patientens tillstånd försämrats avsevärt, bytte också 

arbetsterapeuten fokus till att implementera åtgärder som endast bibehöll patientens 

kroppsfunktioner (23). Betydelsen av kreativ aktivitet och potentialen det har som 

arbetsterapeutiskt medel inom den palliativa vården undersöktes från både patienternas och 

arbetsterapeuternas perspektiv (24, 25). Arbetsterapeuten gav stöd och behandlade deltagarna 

som individer istället för patienter. Patienterna fick själva välja när och hur ofta de ville delta i de 

kreativa aktiviteterna, enskilt eller i grupp. Sessionerna pågick alltifrån 1-2,5 timmar och upp till 

3 gånger i veckan (25). De kreativa aktiviteterna var bland annat att sy, snickra, måla, skapa och 

skulptera.  

Arbetsterapeutiska åtgärders betydelse för livskvalitet 
 

Författarna till föreliggande studie har sammanställt olika faktorer för livskvalitet enligt studiens 

definition som tas upp i de olika studiernas resultat. De faktorer som författarna fann i artiklarna 

är normalitet, självständighet, en känsla av kontroll, meningsfullhet och välmående. Dessa 

faktorer uttrycks av både patienter, arbetsterapeuter och/eller vårdare samt författarna till 

studierna. I tre artiklar (22, 23, 28) beskrivs det hur patienterna efter insatta rehabiliterande 

åtgärder blev mer självständiga i att justera sitt- och liggpositioner samt att äta självständigt. 

Både arbetsterapeuter och patienter beskrev i en artikel (25) att skapandet inte var enkelt och 
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krävde mod, den kreativa aktiviteten bidrog i slutändan till självständighet. Kreativ aktivitet 

bidrar till att patienterna kommer i kontakt med självet och det, enligt författarna i studien, bidrar 

till att patienterna upplever “normalitet” som glädje vilket kan härledas till välmående (24). En 

känsla av kontroll upplevs efter insatta rehabiliteringsåtgärder (22), där patienters fysiska såväl 

som emotionella behov tillgodosetts (29) samt där patientens självbestämmanderätt sätts i fokus 

(23). Även patientens meningsfullhet ökade när patienten var med och påverkade sin 

rehabiliteringsprocess. Meningsfulla aktiviteter ansågs, av patienterna i en studie (30), vara en 

viktig del i livet. I en studie visade resultatet av interventionerna en omätbar effekt på 

livskvaliteten hos patienterna (27). 
 

Betydelse för livskvalitet beskrivet av patient 
 

Patienten var mycket involverad i sin egen rehabiliteringsprocess och vilka aktiviteter som för 

henne var viktiga att träna på. Den självbestämmanderätten ingav patienten en känsla av kontroll 

över rådande situation och patientens subjektiva upplevelse av livskvalitet ökade under de sista 

veckorna i livet (23). Efter insatta rehabiliteringsåtgärder beskriver författaren i en artikel (22) att 

patienten uttrycker att han kände sig mer sammankopplad med sin kropp och upplevde sig ha 

mer kontroll över omgivningen, detta trots att patienten blev allt mer fysiskt försämrad. Patienten 

upplevde att det fanns en logisk övergång mellan vem han var före de insatta åtgärderna och vem 

han utvecklats till. Patienten uppgav att han kände sig stärkt som person och författaren i artikeln 

upplevde att patienten därmed dog med en känsla av värdighet (22). Patienterna i en annan 

artikel (25) uttryckte att kreativ aktivitet fick dem att konfrontera sina kroppsliga begränsningar 

vilket ledde till ett problemlösande beteende samt en större grad av självständighet (25). En 

deltagare beskriver: 
 

“...it feels like here [OTS] there is a chance to be me, to identify myself with another 

group which is also part of my life as well and that feels very important. There´s that, 

there is the crap and the pain and the disappointments and the problems, but...it is 

wonderful to feel that you´re not alone. Here you´re allowed to just be as you are and 

there´s room for all kinds - I mean both joy and sorrow and all that.” (25) 

 

Skapandet hade därmed både ett positivt och negativt utfall och författarna i en artikel (24) 

uttrycker att det kunde tänkas vara det närmsta “normala” för patienterna att ta del av inom 

hälso- och sjukvårdssystemet (24). Skapandet, genom använda sig av sin kropp, uttrycktes av 

deltagarna inge en meningsfull kontakt med självet och persona (24). Det minskade den 

subjektiva upplevelsen av att bara vara en fragmenterad del av Hälso- och sjukvårdssystemet. 

Deltagarna uttryckte att de bland annat kände glädje av att delta i de kreativa aktiviteterna vilket, 

enligt artikelns författare, har koppling till hälsa och välmående (24). Meningsfulla aktiviteter 

anses av patienterna i en studie (30) vara en viktig faktor i livet, likväl som sociala relationer och 

dagliga aktiviteter. En förlust av meningsfulla aktiviteter kan, enligt patienterna, bidra till en 

avsaknad av de roller som patienterna hade som friska (30). Författarna i en artikel (23) beskriver 

att i och med att patienten var involverad i att ta fram delmål och engagerad i sin egen 

rehabiliteringsprocess, bidrog det till att patienten kände meningsfullhet över sin tillvaro vilket 

enligt författarna hade en positiv inverkan på livskvaliteten (23). Författarna i artikeln upplevde 
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själva skillnader i patientens upplevda livskvalitet före och efter insatta åtgärder, men beskriver 

även att patienten själv och de anhöriga beskrev att de insatta åtgärderna förbättrade patientens 

upplevda livskvalitet (23). Artikeln som beskrev vad olika avslappningstekniker hade för effekt 

påvisade en omätbar effekt på livskvaliteten (27). 

 

Betydelse för livskvalitet beskrivet av arbetsterapeut, vårdare och författare 
 

I en artikel menar författarna att självständighet leder till en ökad livskvalitet (28) där såg man att 

patienterna förbättrade sitt resultat i ADL och självständigt ätande. Efter att interventioner 

tillämpats, med hjälp av både arbetsterapeut och sjukgymnast, klarade patienterna i två artiklar 

(22, 23) bland annat av att självständigt sätta sig på sängkanten, vända sig i sängen och byta 

sittställning. En av patienterna behärskade att tvätta sig i ansiktet samt borsta sitt hår och sina 

tänder (23). När patienten blev självständig i vissa aktiviteter genererade det en ökad känsla av 

livskvalitet hos patienten. Kreativa aktiviteter och skapande fick enligt författarna i artikeln (24) 

patienterna att komma i kontakt med självet och livet: i dåtid, nutid och inför framtiden. Det 

fanns potential i att kunna konfrontera fundamentala svårigheter, återupprätta värderingar och 

ideal samt sociala relationer. I en artikel (29) framkommer det att om patienters emotionella och 

fysiska behov blir uppmärksammade möjliggör det till en ökad utförandekapacitet och tillåter 

patienterna att ta kontroll över sin situation. Resultatet visar att ovannämnda faktorer leder till att 

hög livskvalitet bibehålls genom hela vårdtiden (29).  
 
 

Metoddiskussion 
 

Metodlitteraturen som användes i denna studie var “Att göra systematiska litteraturstudier” 

skriven av Forsberg och Wengström (19). Författarna till föreliggande studie valde att skriva en 

litteraturstudie i syfte att sammanställa aktuell forskning samt beskriva åtgärdsbehovet, 

arbetsterapeutiska åtgärder och dess effekt på livskvaliteten inom den palliativa vården då det 

saknades litteraturstudier av den sortens innehåll. 
 

Sökningen gjordes till en början i CINAHL plus och Medline men efter artikelurvalet såg 

författarna att antalet artiklar som svarade mot syftet var sparsamt eller var pilot- och casestudier. 

Därav gjordes sökningar i fler databaser: AMED och OTseeker. Dock resulterade sökningarna i 

dubbletter och artiklar som inte uppfyllde inklusionskriterierna till denna studie. Författarna 

prövade andra sökordskombinationer men även det resulterade i dubbletter samt artiklar som inte 

uppfyllde inklusionskriterierna. En svaghet i studien är att det endast fanns ett fåtal artiklar som 

svarade på föreliggande studies syfte. På grund av det valde författarna att inkludera även pilot- 

och casestudier som besvarade studiens syfte. Relevanta artiklar för studiens syfte kan ha valts 

bort i ett tidigt urval då alla artiklar i urvalet ej lästes i fulltext från första början.  
 

Sökningen begränsades genom att endast analysera artiklar publicerade mellan åren 2000 till 

2014 för att fånga den senaste forskningen inom området (19). En annan orsak var att tidigare 

sökningar med snävare årsperioder gav väldigt få träffar, därför valde författarna att ha en 14-

årsperiod. Artiklar med ett äldre tidspann presenterar forskning som inte längre är aktuell vilket 
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författarna ansåg inte var i enlighet med att skriva en litteraturstudie, vars syfte är att 

sammanställa aktuell forskning inom valt område. Sökningen begränsades även till engelska då 

författarna till föreliggande studier inte behärskar andra språk än engelska samt svenska. 

Författarnas modersmål är svenska, de är därför medvetna om att texten i artiklarna kan ha 

tolkats fel. 

 

I många av artiklarna diskuteras etiska aspekter kring studien eller så har de granskats och 

godkänts av en etisk kommitté. Några av artiklarna tar inte upp etiska aspekter. Författarna är 

medvetna om att alla artiklar som används bör ta upp att ett etiskt godkännande från en etisk 

kommitté alternativt diskutera etiska överväganden enligt Forsberg och Wengström (19). Det 

framkommer dock i litteraturen att det finns ett etiskt krav om att göra gott inom den palliativa 

vården (8). Författarna till föreliggande studie antar att det kravet följts i alla inkluderade studier 

även de studier som inte diskuterar etiska aspekter eller har ett etiskt godkännande. 
 

Data har framställts på ett korrekt sätt och källhänvisningar har inkluderats. För att undvika 

plagiat har författarna sammanställt innehållet utan att förvränga eller tolka originalstudiernas 

resultat. Författarna har beskrivit och skapat en syntes utifrån hur resultatet redovisas i 

originalartiklarna (19). Författarna hjälptes åt i sammanställningen av artiklarna; genom att 

sammanställa hälften av artiklarna var, sedan granska vad den andre skrivit och därefter fyllde i 

vad den andre missat, vilket författarna anser vara en styrka. De avslutade sin sammanställning 

med att diskutera innehållet i artikelmatrisen för att säkerställa att de var enade om 

artikelmatrisens innehåll. Författarna till föreliggande studie anser att det är en styrka att de båda 

kompletterat varandra under arbetets gång genom att uppmärksamma vad den andre missat samt 

att de diskuterat innehållet under arbetets gång. De inkluderade artiklarna presenterar ett spretigt 

resultat i relation till varandra. För att kunna redovisa ett trovärdigt resultat valde författarna att 

göra en analys utifrån Lundman och Hällgren Granheim (21). En analys av resultaten hjälpte 

författarna till föreliggande studie att finna delar i artiklarna som stämde överens med studiens 

syfte, frågeställningar samt faktorer kopplade till författarnas definition av livskvalitet. Detta 

underlättade för dem när resultatet sedan skulle struktureras och sammanställas i den löpande 

texten. För att undvika det spretiga resultatet bland artiklarna hade studiens syfte kunnat 

omformuleras och smalnas av till antingen aktivitetsbehov eller påverkan på livskvalitet. 

Artiklarnas resultat är olika i relation till varandra men i och med att författarna tagit ut 

meningsbärande enheter ur artiklarnas innehåll har de på ett trovärdigt sätt kunnat koppla 

resultatet till litteraturstudien syfte och frågeställningar. Författarna har haft både ett deduktivt 

och induktivt förhållningssätt när de analyserat innehållet i artiklarna. Dels hade de utformat en 

egen definition av livskvalitet och letade därmed efter meningsbärande enheter utefter 

definitionen. Att författarna till föreliggande studie utformat en egen definition av vad 

livskvalitet är innebar att faktorer som är viktiga för livskvaliteten kan ha missats eller 

misstolkats på grund av att det avgränsat analysen till fem begrepp inom livskvalitet; välmående, 

självständighet, känsla av kontroll och normalitet samt meningsfullhet. Vartefter författarna 

granskade artiklarnas innehåll insåg de att de behövde anpassa sin definition efter vad som 

faktiskt togs upp i artiklarna, vems perspektiv som beskrevs och vad som kom fram i 

intervjuerna eller enkäterna. De artiklar som tog upp livskvalitet var från kvalitativ data, det 

användes inget mätinstrument för att mäta livskvaliteten utan det diskuterades mellan författare 

och arbetsterapeut, patient eller vårdare i olika typer av intervjuer. 
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Resultatdiskussion 
 

Ur resultatet framkommer att det finns aktivitetsbehov som kommer i skymundan (26, 29-31). 

Patienter och vårdare upplever att patienterna inte blir sedda i den palliativa vården (30). De 

upplever att arbetsterapeutens roll var otydlig samt att de önskar mer stöd och hjälp från 

arbetsterapeuten (26, 29, 30). I en studie beskrivs arbetsterapeutens roll som otydlig av en patient 

som kände ett behov av att bli mer självständig i sin ADL (23). I resultatet framkommer att det är 

fyra komponenter som bidrar till livskvalitet. Enligt litteraturstudiens definition av livskvalitet är 

det; välmående, meningsfullhet, känsla av kontroll och självständighet, samt en komponent; 

normalitet, som författarna till föreliggande studie kan koppla till sin definition av livskvalitet, 

dock förekom denna komponent endast i en av artiklarnas diskussionsavsnitt (24).  
 

I resultatet framkommer det att det finns aktivitetsbehov som är icke tillgodosedda och behöver 

lyftas fram, bland annat förflyttning, personlig vård, fritidsaktiviteter, hushållsuppgifter (26, 29-

31). De behov som uttrycks av patienterna i studierna var förflyttning som rörelseinskränkning 

och att gå i trappor, intim vård, personlig vård, städning och tvättning samt att kunna vara 

självständig i ADL. Bland vårdare och arbetsterapeuter framkom; förflyttning, promenera, gå i 

trappor, fritidsaktiviteter och patientens självbestämmande över sitt eget liv, som icke 

tillgodosedda behov i patientens vardag (23, 26, 29-31). En tidigare förd studie (31) redovisar att 

skattningarna skiljer sig mellan vårdare och patienter vid icke tillgodosedda aktivitetsbehov. 

Vårdare och patient var överens om att icke tillgodosedda behov fanns i vardagen men behoven 

prioriterades olika (31). Detta går hand i hand med vad litteraturen säger, att ofta skattar anhöriga 

eller vårdare patientens välmående sämre än patienterna själva (8). En tidigare studie (31) har 

identifierat att faktorer som är viktiga för upplevd livskvalitet varierar och prioriteras olika 

mellan patient och vårdare. Ett arbetsterapeutiskt instrument utvecklades i en av studierna (26) 

och pilottestades för att lyfta fram patientens mål, aktivitetsbehov och prioriteringar. Artikeln 

belyser vikten av att arbetsterapeuten gör utförliga bedömningar med hjälp av instrument för att 

inte missa aktivitetsbehoven och patientens önskningar. Detta kan relateras till en annan artikel 

(2) som beskriver att arbetsterapeutens utnyttjande och tillämpning av kunskap inom den 

palliativa vården kan leda till en ökad känsla av livskvalitet, välmående och hälsa för patienten 

ända fram till livets slutskede. 
 

I tre studier (26, 29, 30) beskrivs det att det finns luckor i informationen om arbetsterapeutens 

roll. Patienterna önskar mer stöd, förslag och råd från arbetsterapeuten. De upplever förlust av 

aktivitet och vill ha hjälp med träning och smärtkontroll för att underlätta och/eller vara 

självständiga i aktivitetsutförandet i det dagliga livet (26, 29, 30). Beskrivna behov från ovan 

nämnda studier kan relateras till vad som beskrivs i en studie (23), där patienten själv uttrycker 

ett behov av rehabilitering och att bli självständig i vissa aktivitetsutföranden. Det beskrivs i en 

studie (30) att patienternas aktivitetsförmåga inte togs tillvara samt att arbetsterapeutens 

möjligheter att hjälpa patienter var begränsade. Arbetsterapeuterna ansåg att en möjlig förklaring 

var att de blev kontaktade för sent, alternativt att tid och resurser saknades (30). En vårdare 

uttrycker att hon inte blev bemött på ett respektabelt sätt och att det inte togs hänsyn till 

patientens önskan om den fortsatta vårdprocessen (30). Detta antyder att det kan finnas brister i 

hela Hälso- och sjukvårdssystemet men även inom arbetsterapin. En del av de arbetsterapeutiska 

uppgifterna är att möjliggöra till aktivitet, upprätthålla ett aktivt liv samt ha ett klientcentrerat 
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förhållningssätt och ta hänsyn till klientens önskemål (8, 6, 10). Kartläggningen av 

arbetsterapeuternas tid med varje patient, och vilken typ av åtgärd som utförs, visar att det läggs 

ner olika mycket tid på olika typer av patientgrupper (32). Resultatet i artikeln om kartläggning 

av aktivitet visar att mycket tid läggs ned på icke patientrelaterade aktiviteter. Där framkommer 

det att arbetsterapeuterna spenderar 29 % av tiden för direkt patientkontakt och resterande 71 % 

går åt till indirekta eller icke patientrelaterade aktiviteter (32). Det kan relateras till föreliggande 

litteraturstudiens inkluderade artikelresultat som visar att det finns behov av arbetsterapeutiska 

åtgärder i och med att patienterna kände en förlust av aktivitetsförmåga; vetskapen om vad 

arbetsterapeuten kan erbjuda för hjälp var oklar; arbetsterapeuterna själva kände sig 

missförstådda i sin yrkesroll samt att både patienterna och arbetsterapeuterna upplevde att 

patienterna fick hjälp för sent i behandlingsprocessen (26, 29-31). Det menar författarna i en 

artikel (22) går att förebygga genom att i ett tidigare skede involvera patientens vårdare i de 

arbetsterapeutiska åtgärderna. 
 

Känsla av kontroll har kopplats till föreliggande studies definition av livskvalitet. I resultatet  

beskrivs att om patienterna får hjälp med att uppfylla aktivitetsbehoven kan det resultera i att de 

känner kontroll över sin situation vilket genererar en hög kvalitet genom hela vårdtiden (29). Det 

kan relateras till två artiklar (22, 23) där målbilder och meningsfulla aktiviteter identifierades av 

patienten. Det prioriterades i rehabiliteringsplanen varav träningsprogram togs fram och 

hjälpmedel förskrevs. Resultatet visar att patienterna upplevde trygghet, en känsla av kontroll 

samt att livskvaliteten förbättrades under deras sista tid i livet (22, 23). Sammantaget kan det 

relateras till litteraturen som beskriver att om patienten tillåts vara delaktig i sin rehabilitering 

innebär det att patienten innehar en känsla av kontroll (9) samt kan känna meningsfullhet över att 

få utföra för patienten meningsfulla aktiviteter (8). I två artiklar (24, 30) beskrivs, av patienterna 

och författarna, att meningsfulla aktiviteter bidrar till att patienterna kommer i kontakt med och 

minns de roller samt aktiviteter som patienterna tidigare haft när de var friska, vilket författarna 

till föreliggande studier kopplar till känslan av normalitet. I resultatet beskrivs kreativ aktivitet 

ge glädje och en realisation av den egna förmågan (24, 25). Patienterna var under den kreativa 

aktiviteten tvungna att anta ett problemlösande tillvägagångssätt. Skapandet var inte bara positivt 

utan även svårt och krävde mod eftersom patienterna konfronterades av existentiella svårigheter 

och kroppsliga begränsningar (24). Kreativ aktivitet tas även upp i litteraturen som något som 

kan främja psykosociala faktorer (8). Det beskrivs vara något som kan bidra till en djupare insikt, 

göra patienten medveten om och kunna bearbeta sin situation (8). Författarna beskrev att 

skapandet kan vara det ”närmsta normala” för patienterna inom hälso- och sjukvårdssystemet. 

Att konfronteras och handskas med svårigheter ledde till en större självständighet men även 

känsla av normalitet hos patienterna (24). Vilket går hand i hand med föreliggande 

litteraturstudies definition av livskvalitet, där en känsla av normalitet samt självständighet ses 

som en faktor som påverkar livskvaliteten. En känsla av normalitet är dock något som endast 

diskuteras av författarna i en studie (24) men författarna till föreliggande litteraturstudie hittar 

beskrivna faktorer av det kreativa skapandet i studiens resultat som de anser kan kopplas till 

upplevd känsla av normalitet samt relaterar det till WHO:s definition där normalitet nämns som 

en dimension för att uppnå god livskvalitet (13).  
 

En artikel (23) tar upp att patientens generella livskvalitet ökade vart efter hon blev mer 

självständig i de aktiviteter hon prioriterat i rehabiliteringsplanen. Att få delta i rehabiliterande 

aktivitet och/eller uppfylla sin sista önskan i livet är något som även det anses förbättra 



20 

patienternas livskvalitet, öka funktionsförmågan samt minska ångest hos patienten (6, 17). Det 

beskrivs att det fysiska, psykiska och spirituella alla har lika stor vikt i den palliativa vården (9) 

samt att en oförmåga till självständighet leder till en låg livskvalitet och ett ökat hjälpbehov 

(17,18). Självständighet beskrivs vara ett uttryck för vilja, driv, motivation och kan leda till 

nedstämdhet samt en känsla av maktlöshet (12, 33). Självständighet beskrivs i föreliggande 

studies definition som något som bidrar till livskvaliteten. I tre artiklar (22, 23, 28) 

implementerades åtgärder; kroppspositioner justerades; miljön förändrades och hjälpmedel 

förskrevs. Interventionerna medförde en ökad kunskap för patienten om patientens persona och 

kapacitet. Detta trots att patienterna fysiskt försämrades markant i slutet (22, 23). 

Interventionerna ledde till att patienten i den ena artikeln kände sig starkare vilket bidrog till att 

han dog med en känsla av värdighet (22). Detta anses enligt WHO vara en del av målet med den 

palliativa vården, att patienten har rätt att dö med värdighet (7). Ett engagemang i aktiviteter har 

visat sig bidra till ett bättre välmående hos patienter (26, 29, 30), detta kan kopplas samman med 

WHO:s definition på livskvalitet (13) samt föreliggande studies definition.  
 

Artiklarna (26, 29-31) som belyser icke tillgodosedda behov redovisar inte något konkret svar. 

Litteraturen beskriver att den subjektiva upplevelsen av livskvalitet ändrar gestalt och varierar 

över tid (8) och en artikel (31) belyser ett behov av mer forskning kring varför det finns 

skillnader i skattningarna mellan patient och vårdare. En annan artikel (27) där olika typer av 

avslappningsmetoder undersöktes beskriver att deltagarna definierat effekten av avslappning som 

minimalt positiv, men påvisade en omätbar effekt på livskvaliteten. Hur författarna kom fram till 

denna omätbara effekt på livskvalitet framkommer inte i studien. I denna artikel var det även 

svårt att urskilja arbetsterapeutens roll, det framkom inte tydligt i studien vilken profession som 

utförde vad, förutom en diskussion om att arbetsterapeuter är lämpliga att utfärda instruktioner 

för avslappning som ett arbetsterapeutiskt medel, samt att framföra information. 
 

Slutsats 
 

Det finns ett aktivitetsbehov bland patienter inom den palliativa vården. Ett behov av att 

självständigt kunna utföra prioriterade dagliga aktiviteter som för patienten är meningsfulla. 

Detta för att uppnå en god livskvalitet genom den sista tiden i livet. Arbetsterapeuten kan bidra 

till förbättrad upplevd livskvalitet hos patienter genom att hjälpa dem att utföra, vad som för 

patienten är, meningsfulla dagliga aktiviteter och kreativa aktiviteter, bostadsanpassning, 

förskriva hjälpmedel och underlätta för att skapa självständighet för patienten. Att låta patienten 

vara delaktig i behandlingsprocessen kan skapa en känsla av kontroll och meningsfullhet. 

Välmående och självständighet hos patienterna kan uppnås genom att underlätta och kompensera 

för att möjliggöra aktivitetsutföranden. Vilket är enlighet med föreliggande studies definition på 

livskvalitet.  

 

Studiens resultat går inte generalisera då underlaget för studien varit för tunt. Detta tyder på att 

studierna som finns inom området är otillräckliga och mer forskning inom området behövs.  
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Förslag på vidare forskning 
 

I framtida studier bör anhörigas perspektiv och behov av arbetsterapi belysas inom den palliativa  

vården. Mer forskning behövs generellt inom området där fokus bör läggas på just vilka 

åtgärdsbehov som finns, vilka arbetsterapeutiska åtgärder som tillämpas samt vilken effekt dessa 

har på livskvalitet för patienter inom palliativ vård. 
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AND  

“Quality of life” 

språk; engelska, år, 2000-2014 

och peer review 

Utan begränsning: 

19 

 
Med begränsningar: 

9 

6 4 3 2 2 

Medline "Occupational 

Therapy"  

språk; engelska och år, 2000-

2014. 

9973      

 "Occupational Therapy 

Assessment"  

språk; engelska och år, 2000-

2014. 

4211      

 "Research, 

Occupational Therapy"  

språk; engelska och år, 2000-

2014. 

5471      

 "Occupational Therapy 

Practice, Evidence-

Based"  

språk; engelska och år, 2000-

2014. 

460      



 

 "Occupational Therapy 

Practice”   

språk; engelska och år, 2000-

2014. 

3942      

 "Palliative Care” språk; engelska och år, 2000-

2014. 

39229      

 "Terminal Care"  språk; engelska och år, 2000-

2014. 

20592      

 "Hospice Care" språk; engelska och år, 2000-

2014. 

9804      

 “Quality of life” språk; engelska och år, 2000-

2014. 

215666      

 Sökning 1. 14-01-27 

"Occupational 

Therapy" OR 

"Occupational Therapy 

Assessment" OR 

"Research, 

Occupational Therapy" 

OR  "Occupational 

Therapy Practice, 

Evidence-Based" OR  

"Occupational Therapy 

Practice”   

AND 

"Palliative Care" OR 

"Terminal Care" OR  

"Hospice Care". 

språk; engelska och år, 2000-

2014. 

Utan begränsning: 

57 

 
 
Med begränsningar: 

16 

7 4 2 1 1 

 Sökning 2. 14-01-29 

“Occupational therapy”  

AND 

“Palliative care” OR 

“Hospice care” OR 

språk; engelska och år, 2000-

2014. 

Utan begränsning: 5  

 
Med begränsningar: 

4 

4 3 3 2 2 



 

“Terminal care” 

AND  

“Quality of life” 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2, Artikelmatris 
 
Författare, Artikel, År Syfte Metod Resultat Värdering 

(22)  Frost M 

 
The role of physical, occupational 

and speech therapy in hospice: a 

patient empowerment 

 
2001 

Att 

definiera 

sjukgym

nasters, 

arbetster

apeuters 

och 

logopede

rs roll i 

det 

palliativa 

vårdteam

et. Att 

beskriva 

hur 

patienten 

stärks 

emotione

llt, hur 

vårdarna 

gagnas 

samt 

vilken 

ekonomi

sk 

inverkan 

rehabilit

ering 

medför 

inom 

hospice 

vården. 

Design: Case-studie, kvalitativ 

Urval: Författaren till studien blev 

kontaktad för att träffa patienten 

Bortfall: - 

Deltagare: 1 

Datainsamling: framkommer ej 

Beskrivs inget tydligt resultat förutom 

författarens egen beskrivning av de 

insatta rehabiliteringsåtgärderna, hur 

dessa påverkade patientens känsla av 

kontroll och hur det influerade hans 

livskvalitet. Åtgärderna ledde till att 

vårdbesöken minskade samt risken för 

skador i patientens hem. Åtgärderna 

sparar pengar och tid. Rehabiliteringen 

fick, enligt författaren, patienten att 

känna att det fanns en övergång mellan 

vem han var före behandling och den 

han blivit. 

Styrkor: 

Väl beskrivet händelseförlopp mellan patient och 

terapeut. 

Svagheter:  

Få deltagare 

Tar ej upp några etiska aspekter 

Författaren uttrycker mycket egna uppfattningar 

och värderingar än faktiska resultat i studien. 

Osammanhängande struktur i studiens design. 

Ingen arbetsterapeut eller logoped är delaktig i 

rehabiliteringen - författaren beskriver endast 

fördelarna med att involvera professionerna i 

processen. 

 
 

(31) Jeyasingam L, Agar M, 

Soares M, Plummer J 

and Currow 

 
A prospective study of unmet 

activity of daily living needs  

1) Att 

kartlägga 

och 

definiera 

patienter

s och 

Design: Prospektiv cross-overstudie, 

mixad metod 

Urval: Vuxna patienter (18 år och 

äldre), inlagda på den palliativa 

vårdavdelningen, som hade en 

livshotande sjukdom och pratade 

Patienternas vårdare identifierade fler 

aktivitetsbehov hos patienten än 

patienterna själva. De icke tillgodosedda 

behoven som lyftes fram var rörlighet, 

fritidsaktiviteter och personlig vård. En 

öppen dialog mellan patienten och 

Styrkor:  

Godkänd av etisk kommitté  

Många deltagare 

Svagheter: 

Fler män än kvinnor 

 



 

in palliative care inpatients 

 
2008 

 

vårdares 

icke 

tillgodos

edda 

aktivitets

behov i 

ADL 

(aktivitet

er i det 

dagliga 

livet) på 

en 

palliativ 

vårdavde

lning. 2) 

Att 

jämföra 

och 

bedöma 

nivån på 

enighet 

mellan 

patient, 

vårdare 

samt 

sjukvård

spersona

l. 

 
 

engelska. Både patienter och vårdare 

var villiga att ge ut information samt 

var adekvata att besvara frågor från ett 

frågeformulär  

Bortfall: 20 patienter dog på 

avdelningen, sex skickades hem och 

fyra var fortfarande inlagda när studien 

var klar. 

Deltagare: 136 personer blev 

kontaktade för att rekrytera 30 patient-

vårdar “par” (22 män och 8 kvinnor). 

Datainsamling: Strukturerade 

intervjuer med hjälp av ett 

frågeformulär. Deltagarna skattade 

funktionell status & ADL med hjälp av 

A-KPS (Australian Modified 

Karnofsky Performance Scale) och ST-

ADL (Screening Tool-Activities of 

Daily Living). Den kvantitativa datan 

kodades och analyserades, sedan 

jämfördes datan från patienterna med 

datan från vårdarna och 

sjukvårdspersonal.   

vårdaren är viktig för att få fram rädslor 

och bekymmer de båda upplever i 

patientens vård. Nivån på enighet i 

vårdprocessen var låg när resultaten 

jämfördes mellan patienter, vårdare och 

sjukvårdspersonal. 

 

 

(23) Kasven-Gonzales N, 

Souverain R, Miale S.  

 
Improving quality of life trough 

rehabilitation in palliative care: 

Case report. 

 
2009. 

Att 

beskriva 

behandli

ngsförlo

ppet för 

en ung 

kvinna 

med en 

lång och 

komplice

rad 

cancerhi

storia. 

Författar

na vill 

belysa 

intervent

Design:  Case-studie, kvalitativ ansats 

Urval: De medicinska vårdteamet 

kring patienten ansökte om 

konsultation från både arbetsterapeut 

och sjukgymnast då patienten själv 

uttryckte en önskan om att bli mer 

självständig i ADL och rörlighet. 

Bortfall: - 

Deltagare: 1 patient 

Datainsamling: Framkommer ej 

Genom teamarbete mellan 

arbetsterapeut och sjukgymnast gav 

interventionerna ett positivt resultat 

definierat av patienten, hennes familj 

samt av det medicinska teamet som 

behandlade patienten under den sista 

vårdtiden. 

Styrkor:  

Tydligt beskrivet händelseförlopp 

Svagheter:  

Endast en person undersöks och följs över tid. 

Inget etiskt godkännande framkommer 



 

ionerna, 

utförda 

av 

sjukgym

nasten 

och 

arbetster

apeuten, 

från 

patienten

s sista 

veckor i 

livet för 

att 

illustrera 

fördelarn

a med 

rehabilit

ering 

inom 

palliativ 

vård.  

(29)  Kealey P, McIntyre I. 

 
An evaluation of the domiciliary 

occupational therapy service in 

palliative cancer care in a 

community trust: a patient and 

carers perspective. 

 
2005. 

Utvärder

ing av 

arbetster

apitjänst

er för 

döende 

patienter 

i hemmet 

i norra 

och 

västra 

Belfast 

ur 

patienten

s och 

vårdarna

s 

perspekti

v. 

 

Design: Mixad studie 

Urval: ändamålsenligt stickprov 

gjordes, deltagarna skulle alla vara 

inom den palliativa vården och vårdas i 

hemmet. 

Bortfall: framkommer ej 

Deltagare: 60; 19 kvinnliga och 11 

manliga patienter samt deras 

huvudsakliga vårdare (30 st). 

Datainsamling: Strukturerade 

intervjuer med hjälp av ett 

frågeformulär. Den kvantitativa datan 

kodades och analyserades med hjälp av 

EXCEL. Intervjuerna transkriberades 

verbatimt och väsentliga teman togs 

fram som beskrev upplevelser och 

erfarenheter från patienterna och 

vårdarna. 

Resultatet från både den kvalitativa och 

den kvantitativa datan gav indikationer 

på att både patienter och vårdare är 

sammantaget nöjda med samarbetet och 

informationen som ges om vilka tjänster 

som arbetsterapeuter erbjuder. Det finns 

dock luckor i tillhandahållandet av 

tjänster och brister i information om vad 

arbetsterapeuten har för roll och till 

vilken utsträckning de kan erbjuda för 

hjälp. 

Styrkor:  

Både intervju och frågeformulär.  

Många deltagare 

Etiskt godkänd  

Svagheter: 

Tar ej upp om det är något bortfall 

Inte ett randomiserat urval 

Fler kvinnor än män 

(30) Keesing S, Rosenwax L. 

 
Is occupation missing from 

occupational therapy in 

palliative care? 

1) Att 

undersök

a antalet 

anställda 

arbetster

Design: Mixade metoder 

Urval: Patienternas vårdare 

rekryterades via nyhetstidningar, 

flygblad, annonser och 

arbetsterapeuterna via nätverk.  

Av resultatet framkom fyra teman som 

hade påverkan på de döende patienterna 

och deras vårdare: aktivitetsförlust; att 

få bestämma över sin egen 

rehabiliteringsprocess saknades; 

Styrkor:  

Studien var etiskt godkänd. 

Mixade metoder, både e-mail enkät och intervjuer.  

Deltagarna blev avidentifierade och tilldelade 

koder. 



 

 
2011. 

apeuter 

och vad 

de 

tillhanda

håller för 

tjänster 

inom 

palliativ 

vård i 

västra 

Australie

n. 2) Att 

studera 

och 

undersök

a dagliga 

erfarenh

eter, 

upplevel

ser och 

kartlägga 

hur 

arbetster

apeuter 

tillgodos

er 

aktivitets

behoven 

hos 

patienter 

och 

deras 

vårdare. 

Bortfall: 2 vårdare exkluderades. 

Deltagare: 12 vårdare till avlidna 

patienter och 18 arbetsterapeuter 

Datainsamling: En e-mail enkät 

skickades ut, semi-strukturerade 

intervjuer för att samla in data. Datan 

analyserades med hjälp av grounded 

theory, innehållet kodades och 

kategorier utformades. 

aktiviteter var inte tillgodosedda; 

arbetsterapeuterna kände sig begränsade 

och inte gavs möjligheter att tillgodose 

de döende patienternas behov. 

Datan blev granskad av en oberoende part (peer 

rewived) 

Svagheter:  

Få deltagare 

Ingen intervjumall med frågor som ställs.  

(24) La Cour K, Josephsson S, 

Luborsky M. 

 
Creating connections to life during 

life-threatening illness: creative 

activity experienced by elderly 

people and occupational 

therapists. 

 
2005. 

Att 

upptäcka 

och 

karaktäri

sera 

faktorer 

som 

påverkar 

engagem

ang i 

kreativ 

aktivitet 

för äldre 

i den 

Design: Kvalitativ studie 

Urval: Dagpatienter eller inneboende 

på ett äldreboende över 60 år, adekvata 

att svara på frågor samt 

arbetsterapeuter som arbetade med 

äldre klienter och hade erfarenhet av 

kreativa aktiviteter som intervention. 

Bortfall: 1 deltagare föll bort under 

studiens gång 

Deltagare: 15 deltagare, 8 patienter 

och 7 arbetsterapeuter 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer 

Huvudresultatet i studien var “Att få 

kontakt med livet - att vara sin egen 

person” med tre underkategorier: 1) 

Sociokulturell miljö som frambringar 

frihet, stöd och modet att våga skapa. 2) 

att frambringa skapelser - en 

utvecklande process. 3) att känna 

meningsfullhet i samband med 

personliga målbilder och drömmar. 

Styrkor:  

Litet bortfall. 

Nästan lika många patienter som arbetsterapeuter. 

Studien är godkänd av en etisk kommitté. 

Trippelblindad studie  

Svagheter:  

Få antal deltagare 

Ingen intervjumall 

 



 

palliativa 

fasen, 

från både 

patienter

na och 

arbetster

apeutern

as 

perspekti

v 

(25) La Cour K, Josephsson S, 

Tisheknab Cm Nygård L.  

 

Experiences of engagement in 

creative activity at a palliative 

care facility.  

 
2007. 

Att få en 

ökad 

förståels

e för 

cancerpa

tienter i 

den 

palliativa 

fasens 

och 

deras 

upplevel

ser och 

känsla av 

meningsf

ullhet 

genom 

att delta i 

kreativa 

aktivitete

r. 

Design: Fenomenologisk undersökning 

Urval: Patienter mellan 41-74 år 

boende på en vårdavdelning med 

avancerad metastas cancer och med 1-5 

års erfarenhet av skapande aktiviteter 

Bortfall: 1, på grund av dödsfall 

Deltagare: 1 man och 7 kvinnor. 

Datainsamling: 16 intervjuer som 

transkriberades verbatimt. 

Att engagera sig i kreativa aktiviteter 

visade sig underlätta livet för patienter 

med avancerad cancer/ begränsad tid 

kvar att leva. Deltagarna kunde med 

hjälp av de kreativa aktiviteterna 

handskas med konsekvenserna av att ha 

en obotlig sjukdom och det öppnade upp 

för alternativa sätt att handskas med 

livet.  

Styrkor:  

Studien granskad av en etisk kommitté. 

Undersökningsgruppen är relevant i förhållandet 

till studiens syfte och metoden är tydligt 

beskriven.  

Svagheter:  
Liten undersökningsgrupp med endast en man och 

sju kvinnor. 

Vilka frågor som ställts vid intervjuerna går ej att 

se.  

 

(28)  Lee WT, Chan HF, Wong E. 

 
Improvement of feeding 

independence in end-stage cancer 

patients under palliative care--a 

prospective, uncontrolled study. 

 
2005. 

Att 

utvärder

a 

effektivit

eten av 

arbetster

api för 

att 

främja 

självstän

digt 

ätande 

för 

patienter 

i den 

palliativa 

Design: Prospektiv okontrollerad 

studie 

Urval: Inlagda patienter i livets 

slutskede med en problematik i 

självständigt ätande. Patienterna skulle 

vara adekvata, utan kommunikations 

problem och utan enteral/ parenteral 

näringstillförsel. 

Bortfall: Efter andra och tredje veckan 

hade 17 patienter antingen avslutat eller 

dött. 

Deltagare: 36, 20 män och 16 kvinnor. 

22 patienter som fullföljde studien efter 

vecka 2 och 19 patienter efter vecka 3. 

Datainsamling: Observerar initialt 

patienternas ADL-funktion och skattar 

Signifikant förbättring i självständigt 

ätande från första veckan efter insatta 

åtgärder. Det skedde inga förbättringar 

från vecka 1 till vecka 3, resultatet var 

konstant. 

Styrkor:  

Studien är etiskt godkänd av en etisk kommitté  

Relativt jämt fördelat mellan män och kvinnor. 

Samma person utför observationerna och 

bedömer både före och efter insatta åtgärder. 

Svagheter: 

Bara en typ av mätinstrument  

Få deltagare 

Stort bortfall 

Inga kontroller utfördes för att kunna jämföra 

resultaten med varandra. 

Är en pilotstudie 



 

fasen. utförandet med hjälp av 

bedömningsintrument; interventioner 

utförs; observeras grundligt igen; 

interventionerna utvärderas; datan före 

och efter insatta åtgärder jämförs med 

varandra. 

(27) Miller J. Hopkinson C. 

 
A retroperspective audit exploring 

the use of relaxation as an 

intervention in oncology and 

palliative care. 

 
2008. 

Att 

undersök

a 

genomfö

rda 

avslappn

ingstekni

ker och 

utvärder

a dess 

allmänna 

effekt. 

Design: en retrospektiv klinisk studie 

Urval: män och kvinnor som deltagit i 

avslappningsprogrammet mellan 2002-

2005 

Bortfall: Många föll bort på grund av 

dödsfall, sjukdom och uteblivna svar 

vid utskick av undersökningsbrev, 

några missade att dyka upp på rätt tid 

och valde att hoppa av studien.  

Deltagare: 327 patienter, efter bortfall 

62. 

Datainsamling: 1) Erhålla och skriva 

in patientdata (kön, ålder, diagnos osv). 

2) Införa data om vilken behandling 

som utförts, skattningar före- och efter- 

behandling, förändring i eventuell 

förändrad spänning. Upplevd spänning 

mättes med hjälp av VAS-skalan 

(Visual Analogue Scale). 

Resultatet visar ingen signifikant 

skillnad mellan varje teknik. Det var 

heller ingen direkt förbättring i upplevd 

spänning före och efter patienterna 

deltagit i alla behandlingstillfällen. 

Istället visade skattningarna att 

spänningarna gradvis ökade för varje 

gång. 

Styrkor:  

Studien är godkänd av en etisk kommitté 

Många deltagare i studien 

Lång undersökningsperiod (3 år) 

Svagheter: 

Man ser tillbaka i tiden i en retrospektiv studie 

vilket innebär att deltagarna kan minnas “fel”. 

Endast 72 män och 255 kvinnor. Stort bortfall där 

186 deltog vid första behandlingstillfället men 

endast 62 slutförde alla tillfällen. 

(26) Schleinich MA, Warren S, 

Nekolaichuk C, Kaasa T, Watanbe 

S.  

 
Palliative care rehabilitation 

survey: a pilot study 

priorities for rehabilitation goals. 

 
2008. 

 

Att 

utveckla 

och testa 

ett 

instrume

nt för att 

identifier

a 

patienten

s mål 

och 

prioriteri

ngar för 

rehabilit

ering 

inom 

palliativ 

vård. 

Design: Kvalitativ pilotstudie 

Urval: deltagarna skulle vara över 18 

år, kunna läsa och prata engelska, 

uppvisa god kognitiv förmåga baserat 

på ett MMSE (Mini-Mental Status 

Examination), vara inom den palliativa 

vården och tagit del av rehabilitering 

förr. Nyinskrivna patienter som stämde 

in på kriterierna blev tillfrågade att 

delta i studien. 

Bortfall: En patient var motvillig till 

att skriva på ett medgivande, en skrevs 

ut innan intervjuerna, fyra slutförde 

inte intervjun och sju avbröt sitt 

medverkande i studien. När sen andra 

delen av testet skulle utföras tackade 8 

medverkande nej. 

Deltagare: 53 patienter inom den 

palliativa vården mötte kriterierna. 40 

deltog i första intervjun. Inför andra 

intervjun var 32 kvar. 

Datainsamling: Frågeformulär baserat 

Resultatet visar att patienterna vill ha 

allmänna råd och alternativa förslag av 

arbetsterapeuten gällande 

aktivitetsutföranden, rörlighet, träning 

och smärtkontroll. De ville även att 

arbetsterapeuterna skulle ha ett stöttande 

tillvägagångssätt.  

Styrkor:  

Studien är godkänd av en etisk kommitté  

Intervjumall finns att se med frågor och 

svarsalternativ, samt hur många som svarat 

respektive svarsalternativ. 

Svagheter:  

Stort bortfall 

 
 



 

på CMOP (Canadian Model of 

Occupational Performance), som 

namngavs Palliative Care 

Rehabilitation Survey (PCRS) med 

öppna-slutna frågor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 3 Analysmatris 
 
Artikel Beskrivna arbetsterapeutiska åtgärdsbehov 

inom palliativ vård 

Arbetsterapeutiska åtgärder Arbetsterapeutiska åtgärders betydelse för 

livskvalitet 

(22) The role of 

physical, occupational 

and speech therapy in 

hospice: a patient 

empowerment 

 

Författaren lyfter fram att den palliativa vården 

behöver bli mer proaktiv. Ett stort problem är att 

terapeutiska åtgärder blir för sent insatta, vilket 

kan leda till större kostnader och risk för skador 

hos både patient och vårdare. Detta kan 

förebyggas genom att det palliativa vårdteamet 

uppmärksammar åtgärdsbehov och potentiella 

problem i ett tidigt skede 

Sjukgymnasten, utöver sina egna arbetsuppgifter, 

hjälpte patienten träna på aktiviteter i det dagliga 

livet som en arbetsterapeut vanligtvis gör. 

Anpassningar i miljön utfördes, ett schema för 

intim vård utfärdades efter när patienten själv 

kände sig som starkast under dagen och då det 

fanns tillgång till assistans.  Patienten och hans 

fru instruerades i hur de skulle jobba tillsammans 

för att möjliggöra förflyttning och hur de skulle 

gå tillväga ifall patienten ramlade. 

Känsla av kontroll: Patienten uttryckte att han kände 

sig mer sammankopplad med sin kropp och upplevde 

sig ha mer kontroll över miljön trots att han blev 

svagare vilket hade ett stort inflytande på hans 

livskvalitet. 

Självständighet: Författaren beskriver att patienten 

lärde sig att sitta och byta position självständigt för att 

undvika att sitta i en obekväm ställning och därmed 

underlätta andningen. 

 
Författaren menar att vårdteamet bidrog till att 

patienten kände sig stärkt vilket i sin tur bidrog till att 

patienten dog med en känsla av värdighet. 

 
(31) A prospective study 

of unmet activity of 

daily living needs  

in palliative care 

inpatients 

1) Resultatet visar att både patienter och vårdares 

perspektiv är viktiga för att utforma rätt 

individuella åtgärder. Patienterna skattade 

förflyttning och personlig vård som icke 

tillgodosedda behov. Vårdarna skattade 

förflyttning, promenader och fritidsaktiviteter 

som icke tillgodosedda behov. En tredjedel av 

patienterna och vårdgivarna identifierade även 

städning som icke tillgodosedda behov. Totalt 

sett identifierade vårdarna betydligt fler icke 

tillgodosedda dagliga behov än vad patienterna 

gjorde. 

2) Poängen på utförandestatus mellan patient, 

vårdare och sjuksköterskor varierade och visade 

dålig samstämmighet mellan parterna men hade 

ingen koppling till de icke tillgodosedda behoven 

från första resultatet. 

- - 
 
 

(23) Improving quality 

of life trough 

rehabilitation in 

palliative care: Case 

report. 

 

Patienten själv efterfrågade att bli självständig i 

sina förflyttningar och personlig vård. Patientens 

vårdteam tog då kontakt med arbetsterapeut och 

sjukgymnast.  

Baserat på patientens önskemål, vilja och 

aktivitetsbedömning utformades träningsprogram 

med delmål för patienten att bli självständig. 

Arbetsterapeuten och sjukgymnasten jobbar här i 

team.  

Arbetsterapeutiska mål vecka 1: Rulla åt höger 

och åt vänster i sängen, utföra träningsprogram 

för att träna styrka och uthållighet i ADL, utföra 

enklare aktiviteter inom personlig vård som att 

borsta tänder och hår med hjälp av 

Känsla av kontroll: Patienten kände kontroll över sin 

situation i och med att hon bestämde vilka aktiviteter 

som skulle tränas på och det förbättrade hennes 

generella känsla av livskvalitet under hennes sista 

veckor i livet.  Författarna till studien stödjer sig på 

tidigare forskning som visat att rehabilitering har 

koppling till livskvalitet. 

Självständighet: Interventionerna ledde till att 

patienten kunde självständigt tvätta sig i ansiktet, 

borsta sitt hår, sitta utan stöd på sängkanten.  



 

energibesparande tekniker. Målen utökades och 

försvårades följande 3 veckor vart efter patienten 

klarade sina delmål. Efter fjärde veckan blev 

patientens sjukdomstillstånd kraftigt försämrat 

och arbetsterapeuten jobbade endast med att 

bibehålla kroppsfunktion.  

Meningsfullhet: Patienten var involverad i att ta fram 

delmål och engagerad i sin egen 

rehabiliteringsprocess, vilket bidrog till att patienten 

kände meningsfullhet över sin tillvaro vilket enligt 

författarna hade en positiv inverkan på livskvaliteten 

(29) An evaluation of 

the domiciliary 

occupational therapy 

service 

Undersöker aktivitetsbehovet hos patienter inom 

den palliativa vården. 

Patienterna identifierar problemområden som 

smärta, trötthet och rörelseinskränkning som 

påverkar deras liv till det sämre. Dagliga 

aktiviteter, hushållsuppgifter i hemmet och 

fritidsaktiviteter uttrycktes som problem av både 

patienter och vårdare. Båda parter uttrycker sig 

vara nöjda med tjänsterna men att det finns 

luckor bl.a. i informationen om vad för roll 

arbetsterapeuten har och vilken typ av tjänster 

som erbjuds. 

Arbetsterapeutiska interventioner tillämpas efter 

patienternas individuella behov. Bland annat att 

hjälpmedel förskrevs för att underlätta 

aktivitetsutförandet i vardagen. 

 

Självständighet: Patienterna visade stor uppskattning 

av att få hjälpmedel som ökat deras självständighet. 

(30) Is occupation 

missing from 

occupational therapy in 

palliative care 

 

Det finns lite vetskap om vad arbetsterapeuter i 

WA erbjuder för tjänster och kan erbjuda inom 

den palliativa vården. Lite har gjorts för att ta 

reda på vad aktivitet har för betydelse för 

personer i livets slutskede och författarna ser ett 

behov av att undersöka det för att kunna förse 

patienter med lämpliga, kostnadseffektiva och 

tillfredsställande tjänster inom palliativa vården.  

Det framkom att: Patienter upplevde förlust av 

aktivitet och maktlöshet över att de var döende. 

Aktivitet tas inte tillvara på ett adekvat sätt inom 

den palliativa vården. Arbetsterapeuterna 

upplevde frustration över begränsade möjligheter 

att hjälpa patienterna. 

Arbetsterapeuterna ansåg sig bli kontaktade för 

sent i behandlingsprocessen alternativt inte gavs 

möjlighet att utreda patienters, de närståendes 

eller vårdarnas behov utförligt.  

- Meningsfullhet: Från enkäten framkom att för 

patienterna var det viktigt att de dagliga rutinerna, 

meningsfulla aktiviteter och sociala relationerna 

bibehölls. En förlust av dessa innebar att den döende 

kände en tydligare förlust av sina tidigare roller 

personen hade som frisk.   

 
  

(24) Creating 

connections to life 

during life-threatening 

illness: creative activity 

- Deltagande i kreativa aktiviteter genom att skapa 

uttrycka sig i olika typer av konstformer. 

 

Normalitet: Skapandet fick patienterna att komma i 

kontakt med självet och livet: i dåtid, nutid och inför 

framtiden. Det fanns potential i att kunna konfrontera 

fundamentala svårigheter, återupprätta ideal och 

värderingar samt sociala relationer. Skapandet hade 

både positivt och negativt utfall men kunde tänkas 

vara det närmsta “normala” för patienterna att ta del 

av inom sjuk- och hälsovårdssystemet, beskrivet av 

författarna. 

Välmående: Deltagarna uttryckte att de kände bland 

annat glädje av att delta i de kreativa aktiviteterna 



 

vilket har koppling till hälsa och välmående. 

(25) Experiences of 

engagement in creative  

activity 

 
 

Författarna menar att det arbetsterapeutiska 

perspektivet i studien tillför ett viktigt perspektiv 

för kreativ aktivitet och potentialen det har som 

arbetsterapeutiskt medel inom den palliativa 

vården. 

Patienterna fick engagera sig i kreativ aktivitet så 

som träslöjd, trädgårdsarbete, målning m.m. 

Detta skedde antingen individuellt eller i grupp. 

Kreativ aktivitet erbjöds i 2,5 timma 3 gånger i 

veckan, patienterna fick själv bestämma när och 

hur många gånger de ville delta, efter eget behov. 

Självständighet: Den kreativa aktiviteten tvingade 

patienterna att konfrontera sina kroppsliga 

begränsningar, vilket ledde till ett problemlösande 

beteende hos patienterna och de lärde sig att hantera 

sina problem och blev på så vis mer självständiga. 

(28) Improvement of 

feeding independence in 

end-stage cancer 

patients under palliative 

care- 

Författarna menar att självständigt ätande är ett 

behov och en viktig komponent inom ADL och 

för den subjektiva upplevelsen av livskvalitet hos 

patienter i livets slutskede, men att inga studier 

undersökt effekten av arbetsterapi i samband 

med att träna självständigt ätande för denna 

målgrupp. 

Arbetsterapeuten utfärdade individuella 

arbetsterapeutiska åtgärder för självständigt 

ätande för varje patient: Förändra miljön, justera 

kroppsställning samt förskriva hjälpmedel.  

Självständighet: I takt med tränandet förbättrades 

patienternas ADL-funktion och det självständiga 

ätandet. Författarna kopplar resultatet till tidigare 

forskning om självständigt ätande och dess påverkan 

på livskvaliteten. 

 

(27) A retrospective 

audit exploring the use 

of relaxation as an 

intervention in oncology 

and palliative care. 

- Fyra sessioner med avslappningsövningar. 

Patienterna fick även en avslappnings CD för att 

kunna öva hemma. Till denna CD fick de även 

skriftlig information på hur 

avslappningsövningarna ska användas ex: 

Använd ej när du kör bil.  

Omätbar effekt: Under sessionerna upplevde 

patienterna att känslan av spändhet ökade något. 

Författarna anser att det kan bero på att dom blev mer 

medvetna om sin spändhet och det gav en mer 

noggrann poängsättning. Förändringarna i 

patienternas spändhet var små och det fanns en 

antydan om att minskning i spändhet kunde ske om 

man även gjorde övningarna hemma. Till trots var 

effekten på livskvalitet omätbar hos patienterna. 

(26) Palliative care 

rehabilitation survey: a 

pilot study 

priorities for 

rehabilitation goals. 

Författarna anser att för att kunna förbättra 

rehabiliteringen inom den palliativa vården 

behöver bättre instrument utvecklas. Därför 

pilottestar de ett frågeformulär som undersöker 

aktivitetsbehovet hos patienter inom den 

palliativa vården.  

 
Patienterna uttryckte att de ville ha generella råd 

och förslag på alternativa sätt att utföra 

aktiviteter som underlättar; förflyttning, träning, 

smärtkontroll, samtidigt som de även ville ha 

bättre stöd från arbetsterapeuten..  
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