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Bakgrund: I Sverige beräknas antalet demenssjuka stiga i takt med att antalet äldre människor ökar. 
De flesta med demenssjukdom bor idag kvar i sitt hem med en nära anhörig. Arbetsterapeutiska 
insatser till anhöriga har visat sig vara mycket betydelsefulla. Syftet med studien var att beskriva 
arbetsterapeuters erfarenhet av att ge stöd till anhöriga som bor tillsammans med demenssjuka 
personer, samt att beskriva betydelsen av stödet. Metoden var en kvalitativ intervjustudie där åtta 
arbetsterapeuter i kommunal verksamhet intervjuades. En semistrukturerad intervjuguide användes 
och materialet analyserades utifrån både deduktiv och induktiv innehålls analys. Resultatet visade att 
arbetsterapeuternas erfarenhet av stöd till anhöriga till stor del handlade om att ge information, där 
arbetsterapeutens roll var att förmedla kontakt och kunskap. Att förskriva hjälpmedel som ett 
indirekt stöd och att vara ett samtalsstöd beskrevs också som viktiga insatser som 
arbetsterapeuterna förmedlade. Arbetsterapeuterna beskrev vikten av att erbjuda stöd i ett tidigt 
skede, något som dock inte skedde i den omfattning som de önskade. Samarbete med andra 
professioner sågs som en förutsättning för att kunna ge bästa möjliga stöd till anhöriga. Riktlinjerna 
för att ge stöd till anhöriga efterlevdes och tolkades på olika nivåer. Slutsatser som visades i studien 
var att arbetsterapeuterna stödjer anhöriga genom att förmedla kunskap som underlättar för 
anhöriga i deras vardagsliv med en demenssjuk person. Kommunikation och samarbete är viktigt 
mellan professionerna för att ge stöd i ett tidigt skede. Vidare forskning kring gemensamma riktlinjer 
för arbetsterapeuter inom detta område skulle kunna bidra till metoder som hjälper 
arbetsterapeuter i yrkesrollen. 
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Förord 

 

Vi vill tacka alla arbetsterapeuter som deltog i vår studie och gjorde den möjlig. 

Tack Anita Tollén för värdefull handledning. 
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Inledning 

En vanlig grupp som arbetsterapeuter träffar är personer som har någon form av demenssjukdom. I 
Sverige beräknas antalet demenssjuka stiga i takt med att antalet äldre människor ökar. Om dagens 
befolkningsprognoser stämmer och inget botemedel utvecklas, beräknas antalet personer uppgå till 
180 000 som har en demenssjukdom år 2025 och så många som 240 000 år 2050 (Demenscentrum, 
2014). 
De flesta med demenssjukdom bor kvar i sitt hem med en nära anhörig. Eftersom de ofta bor i 
hemmet under lång tid av sjukdomen blir det ofta de anhöriga som tar hand om dem. Detta kan vara 
både isolerande och energikrävande (Larsson & Rundgren, 2010) men det kan också ge de anhöriga 
en känsla av tillfredsställelse av att vara behövd (Andrén & Elmstål, 2005) och det kan ge en stärkt 
relation till sin partner (Donovan & Corcoran, 2010). 

Arbetsterapeutiska insatser som till exempel stöd till anhöriga har visat sig vara mycket värdefulla för 
dessa personer. Stödet gör att den anhörige bättre orkar och klarar av aktivitetsproblem i vardagen, 
studien av Chung (2013) beskriver också att om stöd inte ges till den anhörige kan det möjligen leda 
till att den anhörige i förlängningen kan åsidosätta den demenssjukes behov. 

Under våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi sett att en stor del av 
arbetsterapeutens yrkesområde är att interagera med klienternas anhöriga. Vi har sett att anhöriga 
till personer med demens är i stort behov av stöd för att orka med vardagen. Därför vill vi undersöka 
arbetsterapeuters erfarenheter av anhörigstöd. 

Bakgrund 

 

Demens och dess konsekvenser i dagligt liv 

Demens är en folksjukdom som blir allt vanligare. Varje år insjuknar närmare 25 000 personer i en 
demenssjukdom, varav de flesta är äldre. Risken att drabbas ökar betydligt efter 65 års ålder, och var 
femte person över 80 år är drabbad. I Sverige beräknas antalet demenssjuka vara närmare 160 000 
personer (Demenscentrum, 2014). 

 
Demens betyder “utan själ”, vilket syftar på en störning av intellektuella funktioner. Denna störning 
leder till att minnet försämras, det logiska tänkandet påverkas och personen får 
personlighetsförändringar. Efter hand uppstår även emotionella störningar utan att 
medvetandegraden sänks. Det finns flera olika typer av demenssjukdomar och de är progredierande, 
vilket betyder att sjukdomsförloppet fortsätter (Larsson & Rundgren, 2010). 
Idag bor många personer med demens kvar hemma i en större utsträckning än tidigare, 
vilket kvarboendeprincipen har legat till grund för, som innebär att de äldre bereds möjlighet att bo 
kvar hemma så länge de önskar. Den fastställdes 1957, där regeringen tillsatte den så kallade 
åldringsvårdsutredningen för att lösa äldrevårdens boendeproblem. Enligt Äldrecentrum (2010) ser 
man idag mindre positiva aspekter med kvarboendeprincipen som handlar om när kvarboende blir 
ett tvång för den sjuke och hemmet kan då ses som ett fängelse. Som en följd av detta kan ansvaret 
bli för stort för de anhöriga och vardagen blir otrygg.  

Demens ger svåra psykiska och sociala funktionsnedsättningar innan det leder till döden (Larsson & 
Rundgren, 2010). De kognitiva och fysiska nedsättningarna leder till aktivitetsbegränsningar, vilket 
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kan innebära svårigheter att klara av aktiviteter i det dagliga livet, som personlig hygien, samt olika 
aktiviteter i och utanför hemmet. När den demenssjuke personen inte klarar av att ta hand om sig 
själv, kan arbetsterapeuten vägleda anhöriga med strategier; som exempelvis handlar om 
bemötande och anpassningar av miljö (Goodman & Bonder, 2008). Den anhörige kan på så sätt bli 
hjälpt med problem som uppstår i det dagliga livet, vilket kan förbättra livskvaliteten för både den 
sjuke och den som vårdar (Goodman & Bonder, 2014).    

Anhöriga  

Att leva med en person som har demens påverkar de anhöriga (Larsson & Rundgren, 2010). Därför är 
det viktigt att vården ger uppmuntran och stöd till vårdare och anhöriga. Att stötta personerna i 
patientens närmaste omgivning är en viktig uppgift som vården har (Larsson & Rundgren, 2010). 

En anhörig, är i den här studien en make/maka som bor tillsammans med en demenssjuk person. Den 
anhörige är den som möjliggör för den demenssjuka personen att bo kvar hemma genom att vårda, 
ge stöd. 
De anhöriga fyller en viktig roll, inte bara när det gäller möjligheter för den demenssjuke personen 
att kunna bo kvar hemma utan även för samhällets kvarboendeideologi som är beroende av att de 
anhöriga finns och kan ge insatser till den sjuke personen (Johansson, 2007). Att vårda en person 
med demens kan vara tungt både fysiskt och psykiskt och många upplever sorg, oro och 
samvetsförebråelse (Johansson, 2007). 

I studier (Chung, 2013; Donovan el al., 2010; Toth-Cohen, 1999) framkommer värdet av anhörigas 
engagemang i vården av anhöriga och att det är viktigt att även se till deras behov och 
välbefinnande. I studier av Chung (2013) och Donovan et al. (2010) beskrivs anhöriga som experterna 
som bidrar med värdefull information.  
Ching-ching Chungs (1997) studie visar att anhöriga har lite tid över till sig själva, studien beskriver 
också att många anhöriga upplever ensamhet och isolering.  

Anhörigas hälsa  

Anhörigas hälsa påverkas, förbättras eller försämras av olika faktorer (Nationellt kunskapscentrum 
för anhöriga, NKA, 2013). Det handlar om 1) vilka föreställningar den anhörige har om 
anhörigvårdandet, 2) vilken upplevelse den anhörige har av ömsesidighet när det gäller samverkan 
både i familjerelationer och med berörd personal, 3) och till sist, om lämpliga stödinsatser finns 
tillgängliga.  

 
För anhöriga innebär det stor påfrestning både psykiskt och fysiskt att under lång tid vårda sin 
närstående vilket i sin tur kan leda till stress och ohälsa (Socialstyrelsen, 2013). 

Anhöriga som är “resursstarka” genom exempelvis goda familjerelationer och ett stort socialt nätverk 
känner en mindre press och visar mindre symptom av depression och att de visar en högre 
livstillfredsställelse samt har färre hälsoproblem jämfört med de som är mer socialt isolerade 
(Johansson, 2007; Donovan et al. 2010). 

Anhörigstöd 

År 2009 infördes en bestämmelse i socialtjänstlagens 5 kap. 10 § (SFS 2001:453), där socialnämnden i 
varje kommun är skyldig att erbjuda stöd till personer som vårdar eller stödjer anhöriga. Det innebär 
en mer aktiv roll för kommunerna än tidigare. Kommunerna ska sätta upp mål, avsätta resurser och 
organisera arbetet med att stödja anhöriga genom att: 

 Samverka med anhöriga. 
 Anhöriga skall erbjudas att delta i biståndsutredningen. 
 Visa hänsyn vid biståndsbedömning och utförande till anhörigas synpunkter. 
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 Utreda de anhörigas behov, och informera om kommunens stöd. 
 Hålla en regelbunden kontakt och att följa upp de stödinsatser som ges. 
 Sjukvården och socialtjänsten skall samverka (Socialstyrelsen, 2013). 

 
Johansson (2007) skriver att anhörigstöd kan beskrivas enligt följande: 

    “Med anhörigstöd avses insatser som syftar till att stärka de anhöriga. Stödet kan ges av 
den offentliga vården och omsorgen eller, från vänner, grannar eller frivilliga. Insatsen kan 
primärt syfta till att förbättra situationen för den anhöriga, men också för den 
hjälpbehövande eller både och. Insatsen kan vara av materiell karaktär (service, sjukvård, 
hjälpmedel, ekonomisk ersättning) eller av icke materiell karaktär (kunskaper, information, 
personligt stöd)” 

 
Socialstyrelsen rekommenderar ett stödjande förhållningssätt som innebär att kommunerna skall 
bedriva ett förebyggande arbete och tidigt uppmärksamma anhörigas situation. Syftet med stödet är 
att framförallt minska anhörigas fysiska och psykiska belastning. De positiva effekterna av 
anhörigstödet kan förstärkas om det erbjuds; tidigt i sjukdomsförloppet, ges under längre tid, är 
flexibelt, situationsanpassat, individualiserat samt utformat i dialog med närstående (Socialstyrelsen, 
2010). 

 
Stöd från kommunerna kan vara indirekt. Stödet kommer då till nytta även för de anhöriga genom 
insatser som exempelvis hemtjänst, dagverksamhet och korttidsvård. Andra åtgärder som exempelvis 
anhöriggrupper, samtalsstöd och avlösning har direktfokus på anhöriga (Matheny, 2013). Anhöriga 
har rätt att söka stöd för egen del där ansökan ska behandlas på samma sätt som andra 
biståndsansökningar (SFS 2001:453). 
Två av tre anhöriga vet dock inte vem de ska kontakta inom sjukvård eller socialtjänst om de behöver 
råd eller stöd (NKA, 2013). 

 
Det allra viktigaste och mest efterfrågande stödet är att anhöriga vill få ett erkännande, känna sig 
respekterade och delaktiga i omsorgen av sin sjuke make/maka (Socialstyrelsen, 2013). 

 

 

Arbetsterapeutens yrkesroll vid stöd till anhöriga 
Arbetsterapi är en klientcentrerad profession som avser att främja hälsa och välbefinnande genom 
aktivitet. Det primära målet med arbetsterapi är att möjliggöra för personer att delta i aktiviteter i 
det dagliga livet. För att nå detta mål arbetar arbetsterapeuten med att förbättra personernas 
möjlighet att engagera sig i de aktiviteter som de vill, behöver, eller förväntas göra. Detta görs genom 
att förändra aktivitet eller miljön för att bättre stödja personens aktivitetsengagemang (WFOT, 
2012).  

Inom arbetsterapi finns flera teoretiska modeller som arbetsterapeuten kan använda sig av vid 
arbetet med klienten. En modell är Model of human occupation (MOHO). Enligt MOHO är människan 
en aktiv varelse som påverkas av tre olika faktorer som är viljekraft, vanebildning och 
utförandekapacitet. Viljekraften syftar på motivation till aktivitet. Vanebildning innebär den process 
där aktivitet är indelad i mönster och rutiner. Utförandekapacitet handlar om människans förmåga 
att utföra aktiviteter och innefattar både fysiska förmågor och psykiska förmågor (Kielhofner, 2012). 
Enligt Kielhofner (2012) har miljön en ständig påverkan på de aktiviteter som utförs. Miljön kan vara 
både möjliggörande men också förhindrande för människan att utföra aktivitet. Som arbetsterapeut 
är det viktigt att förstå att människors aktivitetsmässiga villkor inte kan bedömas utan kunskap om 
den miljö personen befinner sig i (Kielhofner, 2012). 

En annan modell som används frekvent av arbetsterapeuter är Canadian Model of Occupational 
Performance (CMOP). Centralt i modellen är att aktivitetsutförandet hos människan påverkas av 
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interaktionen mellan människa, miljö och aktivitet (Cole & Tufano, 2008). Den mänskliga viljan ses 
som en grundläggande del att arbeta arbetsterapeutiskt med i det praktiska arbetet. Klientcentrering 
är ett viktigt begrepp i modellen, Arbetsterapeuten utgår då från hur personen ser på sin situation 
och vilka behov denne har för att kunna utföra de aktivitetet som ses som meningsfulla för personen. 
Modellen förespråkar ett samarbetande förhållningssätt med klienten. 

Att arbeta klientcentrerat är en viktig grund i det arbetsterapeutiska arbetet (Cole & Tufano, 2008; 
Kielhofner, 2012). Enligt Kielhofner (2012) bör arbetsterapeuten beakta och hantera de faktorer som 
är viktigast för personen. Det kan t.ex. handla om förlorade roller, intressen, känslor av att inte räcka 
till och eventuella hinder i miljön. När det behövs bör arbetsterapeuten även hjälpa personen att 
förstå hur olika faktorer kan påverka utförandet av en aktivitet (Kielhofner, 2012).  

Arbetsterapeuten har skyldigheter gentemot anhöriga, vilket innebär att de ska ge anhöriga 
information och möjlighet att vara delaktiga i de vårdåtgärder som erbjuds den demenssjuke 
personen. Vårdåtgärderna ska erbjudas i den mån anhöriga önskar det och om patienten samtyckt till 
detta (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, FSA, 2012). I en studie framkommer att (Chung, 
2013) det finns ett behov av att arbetsterapeuter och närstående professionella yrkesgrupper i sin 
samverkan med anhöriga behöver ge ett större erkännande av vad anhöriga kan göra för sina 
närstående och att stödja dem i detta arbete.   
 

Arbetsterapeuters stöd har betydelse för anhöriga till personer med demenssjukdom, detta blir 
tydligt i en studie av Graff, Myrra,  Vernooij-Dassen, Thijssen, Dekker,  Hoefnagels & OldeRikkert 
(2004) Interventionen från arbetsterapeuten innebar att anhöriga fick lära sig problemlösnings- och 
copingstrategier för att bevara sin och make/makas självständighet och delaktighet i samhället. 
Studiens resultat visar att anhöriga kände sig mer tillfreds och upplevde ökad livskvalité och större 
känsla av kontroll över livet efter arbetsterapeutens interventioner.  

Kielhofner (2012) säger att målet med arbetsterapi alltid ska vara att skapa ett nytt och positivt 
mönster i personens aktivitetsliv och upprätthållande av aktiviteter i en stödjande miljö. 

Problemformulering 

Studier (Andre´n et al. 2005; Ching Ching Chung, 1997; Donovan, 2010; Edwards, 2015) visar på att 
arbetsterapeuters interventioner ofta beskrivs utifrån de anhörigas perspektiv av att vårda personer 
med demens.  

Demenscentrum (2014) beräknar att antalet demenssjuka personer kommer att öka. Då flertalet 
personer med demenssjukdom förväntas bo kvar hemma under ett längre skede, ser vi att även 
antalet anhöriga kommer att öka. Detta i sin tur innebär att arbetsterapeuter kommer i kontakt med 
fler anhöriga. 

Vi vill undersöka arbetsterapeuters erfarenheter av att ge stöd till anhöriga. Vad är det för stöd som 
ges och vilken betydelse har stödet för de anhöriga?  
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Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva arbetsterapeuters erfarenhet av stöd till anhöriga som bor 
tillsammans med demenssjuka personer, samt att beskriva betydelsen av stödet. 

Metod 

Design 

För att besvara studiens syfte valdes kvalitativ metod (Backman, 2008). De semistrukturerade 
intervjuerna (Polit & Beck, 2012) genomfördes med stöd av en intervjuguide med öppna frågor. Data 
från intervjuerna analyserades med stöd av både en deduktiv innehållsanalys (Downe-Wamboldts, 
1992) och en induktiv innehållsanalys (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Urval 

I studien användes ett ändamålsenligt urval (Polit and Beck, 2012) vilket innebar att arbetsterapeuter 
valdes utifrån kunskap och erfarenhet av det fenomen som ska studeras. Enligt Polit & Beck (2012) 
ska man försöka få så maximal variation hos forskningspersonerna som möjligt, detta medför att 
personer med olika bakgrunder och olika perspektiv deltar, vilket gör att informationen som 
inhämtas blir så bred som möjligt. För att få arbetsterapeuter med kunskap och erfarenhet 
bestämdes att arbetsterapeuterna skulle arbeta inom kommunal verksamhet, ha minst tre års 
erfarenhet och genom yrket ha träffat anhöriga som bor tillsammans med en demenssjuk person. 
För att få en variation i urvalet söktes åtta arbetsterapeuter från fyra kommuner av skiftande storlek 
(4000-87000 invånare) i mellansverige, detta med tanke på att de kan arbeta på olika sätt med stöd 
till anhöriga. Samtliga åtta arbetsterapeuter tackade ja till att delta i studien, varav alla var kvinnor. 
Arbetsterapeuternas yrkesverksamma år varierade mellan 3-36 år.  

 
Enhetschefer inom de valda kommunerna kontaktades via telefonsamtal eller mail för information 
angående studien, och för att få ett godkännande att kontakta arbetsterapeuter för deltagande i 
studien. I vissa fall var det vi som tog kontakt med arbetsterapeuten, i andra fall ville enhetscheferna 
vara involverade i valet av arbetsterapeuter. Sedan skickades informationsbrev via mail till 
arbetsterapeuterna för mer detaljerad information om studiens syfte. 

Datainsamling 

För att samla in data gjordes intervjuer. Som ett stöd under intervjuerna användes en intervjuguide 
(Kvale & Brinkmann, 2014) (Bilaga 1) den bestod av frågeområden, som skapades utifrån studiens 
syfte. Intervjuguiden bestod av öppna frågor där arbetsterapeuterna gavs stor frihet att på ett 
personligt sätt beskriva sina erfarenheter av att ge stöd till anhöriga till personer med 
demenssjukdom. Guiden började med inledningsfrågor om arbetsterapeuternas yrkeserfarenhet och 
hur de kommer i kontakt med anhöriga till personer som har en demenssjukdom. Detta ledde vidare 
till huvudfrågan som handlade om vilket stöd arbetsterapeuterna gav till de anhöriga med 
efterföljande fördjupningsfrågor och till sist avslutande frågor gällande utveckling av anhörigstöd. 
Intervjuerna delades upp mellan författarna av studien, vilka utfördes i ett enskilt och ostört rum på 
de deltagande arbetsterapeuternas arbetsplats. När den första intervjun var gjord transkriberades 
den och författarna läste och diskuterade materialet tillsammans för att avgöra om några 
förändringar i intervjuguiden behövde göras. Det framkom att intervjuguiden inte behövde justeras 
utan kunde användas som den var. 

 
Under intervjuerna användes en diktafon för säker ljudupptagning och inför varje intervju 
kontrollerades ljud och batterikapacitet. Vi följde intervjuguiden men uppmuntrade 
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arbetsterapeuterna att utveckla sina svar och ställde också följdfrågor om något svar behövdes 
utvecklas och klargöras. Arbetsterapeuterna gavs möjlighet att ställa frågor och lägga till ev. 
information i slutet av varje intervju. Enligt Kvale & Brinkman (2014) ges då intervjupersonen en 
möjlighet att ta upp sådant som hen eventuellt har haft funderingar på under intervjun och som då 
kan tilläggas till materialet. Intervjuerna varade mellan 25-50 minuter. 

 

Etiska överväganden  

De forskningsetiska principerna, vilka är informations-, samtyckes-, konfidentialitet- och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2015) beaktades i studien. De deltagande arbetsterapeuterna i 
studien informerades om studiens syfte, om avsatt tid för intervju, att medverkandet var frivilligt och 
att de när som helst under studiens pågående hade rätt att avbryta sin medverkan. Information 
angående insamlad data gavs, att den avidentifierades och användes enbart till författarnas studie. 
Efter att studien avslutas kommer alla ljudinspelningar och övrigt material förstöras.  
Deltagarna i studien fick skriva under ett samtyckesformulär.  

Dataanalys 

Intervjuerna transkriberades av den personen som utfört intervjun och lästes flertalet gånger av båda 
författarna för att få god kännedom om materialets innehåll. En deduktiv innehållsanalys (se Downe-
Wamboldt, 1992) gjordes av det manifesta innehållet.  
Där efter sorterades utsagor in i kolumn 1 som beskrev stödet som gavs. Detta gjordes utifrån 
frågeguidens fyra områden; Det stöd som gavs, Tidpunkt för stöd, Samarbete och Riktlinjer gjordes 
en matris, se Tabell 1 för exempel. I den andra kolumnen sorterades därefter utsagor in som beskrev 
stödets betydelse (Tabell 1).    
 
Tabell 1. Matris med ett exempel av området; Stöd och dess Betydelse. 

Det stöd som gavs Betydelsen 

… det här med demensdagvård som man brukar prata om 
mycket… då den demenssjuke kanske kan komma iväg 
några dagar i veckan och göra något annat så… så det är vi 
en länk i, och ofta att vi ansöker om dagvård så det kan man 
ju se för bådas skull. 

 

det är ju både för patienten men sen är det 
mycket för den anhöriga också som en 
avlastning… och då kan de anhöriga också får 
lite andrum… dagvården kan ju ses för bådas 
skull. 

 
För att säkerställa medbedömarreliabiliteten (interraterreliabilitet) (t.ex. Downe-Wamboldt, 1992) 
gjordes först varsin analys av samma intervju där utsagor sorterades in under passande område i 
matrisen. Sedan jämfördes våra analyser som visade på en samstämmighet. Efter det fortsatte vi att 
var för sig analysera de återstående intervjuerna och sorterade in utsagorna i matrisen.  

 
Efter det fortsatte arbetet med att analysera materialet med inspiration en induktiv innehållsanalys 
enligt Lundman & Hällgren Graneheim, (2012). Materialet analyserades induktivt, där utsagorna från 
matrisen analyserades förutsättningslöst (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Utsagorna lästes 
igenom och en kod sattes på varje utsaga. Koderna beskriver kortfattat utsagornas innehåll. Flera 
innehållsmässigt lika koder sammanfördes till kategorier. Innehållet i en kategori ska vara 
närbesläktade men ändå skilja sig från andra kategorier. Kategorierna som analyserades fram är: 
Stöd genom att ge information, Stöd genom att förskriva hjälpmedel, Att vara ett samtalsstöd, 
Tidpunkt för stöd, Stöd genom samarbete med andra professioner, Stöd genom gemensamma 
riktlinjer. Utifrån dessa kategorier gjordes en analys som gav underkategorier i kategorin Stöd genom 
att ge information.  
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Tabell ll. Exempel på ett utdrag från analysen inom området Vilket stöd gavs. 

Deduktiv analys Induktiv analys 

Det stöd som gavs Betydelsen Kod Kategori Underkategori 

… det här med demensdagvård som man 
brukar prata om mycket… då den 
demenssjuke kanske kan komma iväg 
några dagar i veckan och göra något 
annat så… så det är vi en länk i, och ofta 
att vi ansöker om dagvård så det kan man 
ju se för bådas skull. 
 

 

det är ju både för 
patienten men sen är 
det mycket för den 
anhöriga också som 
en avlastning… och då 
kan de anhöriga också 
får lite andrum… 
dagvården kan ju ses 
för bådas skull. 

  Information Stöd genom 
att ge 
information 

Förmedling av 
kontakt 

 

Resultat 

Utifrån dataanalysen framkom sex kategorier med tillhörande underkategorier, se Tabell IIl.  Varje 
kategoribeskrivning innehåller citat som är hämtade från intervjuerna. Detta görs för att belysa olika 
uttalanden inom varje kategori och ge ökad förståelse och stärka giltigheten av innehållet (Lundman 
& Hällgren Graneheim, 2012) 

 
Tabell IIl. Resultatkategorier. 

 

Kategori Underkategori 

Stöd genom att ge information Förmedling av kontakt 
Förmedling av kunskap 

Stöd genom att förskriva hjälpmedel  

Att vara ett samtalsstöd  

Tidpunkt för stöd  

Stöd genom samarbete med andra professioner 
 

Stöd genom gemensamma riktlinjer 
 

 

Stöd genom att ge information 

Information till anhöriga var ett sätt som arbetsterapeuterna använde för att ge stöd till anhöriga. 
Arbetsterapeuterna beskrev att de ofta förmedlade vilka kontakter som finns och vilket stöd som de 
anhöriga kan få genom dem. I mötet med de anhöriga beskrev arbetsterapeuterna behovet av att ge 
kunskap om att hantera vardagen med sin demenssjuke make/maka. Informationen som 
arbetsterapeuterna gav delades upp i underkategorierna förmedling av kontakt och förmedling av 
kunskap. 
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Förmedling av kontakt 

Arbetsterapeuterna informerade om det anhörigstöd som finns i kommunerna dit anhöriga till 
personer med demens kan vända sig till. De beskrev anhörigstödet som ett sätt för anhöriga att få 
träffa andra i samma situation och utbyta erfarenheter, men också för att få information om 
specifika problem eller ta del av individuellt samtalsstöd. Arbetsterapeuten beskrev den anhöriges 
behov av att få det andrum som den så väl behöver. Förutom att förmedla kontakt till 
Anhörigcentrum och övrigt anhörigstöd så handlade det också om att beskriva betydelsen av att 
träffa andra anhöriga i liknande situation. Arbetsterapeuterna berättade att det oftast finns en hel 
del resurser för anhöriga att ta del av och ibland kunde det innebära att arbetsterapeuten behövde 
uppmuntra och stödja den anhörige i att ta del av det som erbjuds. I situationer då anhöriga 
upplevde osäkerhet inför att ta del av anhörigcentrums utbud berättade arbetsterapeuten att de 
tillsammans besökte anhörigcentrum, vilket gav den anhörige en extra trygghet. 

 
I mötet med anhöriga upplevde arbetsterapeuterna deras behov av att få avlastning och förmedlade 
då kontakt med biståndsbedömare. Biståndsbedömaren är den som beviljar stödet, men 
arbetsterapeuterna beskrev att det många gånger är arbetsterapeuten som uppmärksammar 
behovet av stöd för anhöriga genom avlastning. Arbetsterapeuterna beskrev att avlastning innebär; 
växelvård, korttidsboende, dagvård och avlastningstimmar i hemmet. 
Ett sätt att möjliggöra avlastning var att förmedla kontakt med dagvård där personen med demens 
kunde vistas ett par dagar i veckan. Arbetsterapeuterna beskrev i intervjuerna att de såg 
hur anhörigas hälsotillstånd försämrades, de var väldigt trötta och slitna, och hade svårt att släppa 
taget om sin demenssjuke maka/make. Arbetsterapeuterna berättade också att anhöriga upplevde 
dåligt samvete över att de inte har tillräckligt med kraft för att ge den vård som make/maka behöver. 
 

Arbetsterapeuterna beskrev att anhöriga många gånger hade svårt att släppa taget om sin 
demenssjuke maka/make. Anhöriga beskrevs uppleva dåligt samvete över att de inte har nog med 
kraft för att ge den vård som make/maka behöver. Arbetsterapeuterna såg avlastning som värdefullt 
och betonade värdet av att som anhörig få egentid för att orka längre. 

 
“ Och han (anhörig) vart en helt annan person än när vi träffades första gången… jag kan tänka att 

då får ju han tid att jobba med sin hobby som han hade och så…. ladda sina batterier… Han får 
avlastning och fritid…. och det finns lite annat att samtala kring. Demens dagvården är väldigt 

värdefull” 
 
Arbetsterapeuterna beskrev betydelsen av att som anhörig bli avlastad genom att de blir mindre 
isolerade, de ges möjlighet att söka sig till anhörigcentrum för utbyte med andra eller handla och 
göra ärenden. Men även att de kunde umgås med vänner och familj. Arbetsterapeuterna uttryckte 
att det är en trygghet för anhöriga att veta att hemtjänst kommer några timmar i veckan.  

Vid växelvård där make/maka vistas på korttidsboende 1-2 veckor i månaden framkom det som 
avgörande för om den anhörige skulle orka eller inte och att man tar chansen att göra saker för sig 
själv under tiden make/maka är borta för avlastning. 

Arbetsterapeuterna förmedlade även kontakt när det gällde trygghetslarm, dörrlarm och gps larm. I 
dessa fall handlade det om make/maka som var uppe och vandrade nattetid. Vilket medförde 
svårigheter med sömnen för de anhöriga. Ett larm gav dem trygghet, de kunde komma till ro.  
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Förmedling av kunskap 

Arbetsterapeuterna förmedlade sin kunskap genom att ge information om sjukdomen, om vad som 
sker i hjärnan. För de anhöriga gav det en förståelse för sjukdomen, vilket ledde till sänkta krav på sin 
make/maka. Arbetsterapeuten såg att genom att förmedla ett nytt förhållningssätt som den anhörige 
kunde använda mot sin make/maka så stärkte det den anhörige, vilket gjorde att de orkade längre. 

 
I intervjuerna framkom att arbetsterapeuterna förmedlade kunskap om hur de anhöriga med rätt 
strategier kunde underlätta vardagen. Arbetsterapeuterna beskrev det som viktigt och effektfullt att 
försöka hitta bättre lösningar och förslag om t.ex. strategier för bemötande, vilket de menade leder 
till mindre konflikter och minskat tjat. Det kunde vara små saker som att man som anhörig inte alltid 
går in i konflikter utan låter vissa saker vara och försöka prata om något annat genom att avleda och 
försöka efter en stund igen. Genom att visa anhöriga hur de kan bemöta den demenssjuke personen i 
olika situationer beskrev arbetsterapeuterna att konflikter kunde undvikas och de fastnade inte lika 
lätt i diskussioner.  

“...att hitta bättre lösningar som leder till mindre konflikter och så, det tycker jag är en viktig bit. Och 
som verkligen brukar hjälpa.” 

Arbetsterapeuterna beskrev att de även förmedlade kunskap genom att ge praktisk handledning, 
vilket handlade om att stötta anhöriga i förflyttningar. De beskrev att de handledde anhöriga, som i 
sin tur guidade maken/makan att på ett enklare sätt resa/sätta sig. Detta gjordes genom att säga få 
och korta uppmaningar, att vara tydlig och visa med hela sin kropp vad som skulle göras. 

 
Arbetsterapeuterna beskrev också att i senare stadier av demens blir den fysiska bördan oftast stor 
för den anhörige. Make/maka kan vara rullstolsbunden och lyftanordningar kan behövas användas, 
även där kunde arbetsterapeuten ge praktiska råd vid förflyttningar, gällande hur hjälpmedlet skulle 
hanteras. 

Stöd genom att förskriva hjälpmedel 

De hjälpmedel som arbetsterapeuterna förskrev till de demenssjuka personerna var också till gagn 
för anhöriga.  
 
Arbetsterapeuterna beskrev att de kom i kontakt med anhöriga som ofta upplevde problem med 
upprepade frågor från den demenssjuke make/makan. Genom att förskriva olika kognitiva 
hjälpmedel i form av klockor och kalendrar kunde vardagen underlättas för anhöriga. Ett hjälpmedel 
som förskrevs av arbetsterapeuter var den talande klockan, Memo messenger, med syftet att hjälpa 
den demenssjuke personen att bli mer självständig i vardagen då ett inspelat meddelande kan läsas 
upp av klockan.  

 
“Vi hade en person [anhörig] som hade väldigt svårt att få upp sin man, på mornarna, han gick liksom 
inte upp…  då provade vi med en talande klocka där man kan spela in ett meddelande och då var det 

jag som spelade in det och så programmerade jag det så att de dagar han gick på dagvården blev 
han väckt av min röst då jag sa: - God morgon “Kalle” idag är du välkommen till dagvården. Och då 

gick han upp!” 

En annan typ av klocka som arbetsterapeuterna förskrev var larmklockan Cadex, med syftet att 
påminna den demenssjuke om att ta sin medicin. Arbetsterapeuterna beskrev att larmklockan 
gjorde att de anhöriga inte behöver påminna hela tiden.  

 
I intervjun framkom att en dag och natt kalender som talar om för den demenssjuke vilken dag det är 
gör att frågorna minskar. Även vanliga, dock lite större, almanackor beskrev arbetsterapeuterna som 
enkel och bra hjälp för att minska på frågorna. 
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Arbetsterapeuterna beskrev att de förskrev olika typer av hjälpmedel till de demenssjuka 
personerna, vilket gav indirekt stöd till anhöriga. Det kunde vara strömbrytare eller spisvakt som 
minskade oro och ökade säkerheten hos den anhörige ifall den demenssjuke personen nattetid skulle 
sätta på spisen. 

Arbetsterapeuterna förskrev transportrullstolar till de demenssjuka personerna vilket gjorde att 
makarna kunde ta promenader ute tillsammans, träffa andra och inte känna sig så instängda. Detta 
gjorde att isoleringen minskade och välbefinnandet ökade för anhöriga. 

Andra hjälpmedel som arbetsterapeuterna förskrev till personen med demenssjukdom var bland 
annat fristående toalettstol som gjorde att den demenssjuke personen inte behövde gå så långt 
nattetid, tyngdtäcke som gav bättre nattsömn vilket gjorde att anhöriga fick bättre sömn och då 
orkade mer på dagarna.  

“… en man som inte fick sova på nätterna för sin fru, hon hade väldigt kraftfulla drömmar så hon slog 
omkring sig och kunde fara upp och bara tända lamporna och bädda runt och så… så han sov ju inte 

en hel natt, han var ju helt slut… vi började med tyngdtäcke till henne som hon fick prova. Och när jag 
hörde av mig dagen efter så hade de fått sova hela natten” 

Arbetsterapeuterna beskrev också att obekväma förflyttningssituationer som utfördes av anhöriga 
gav upphov till smärta i ryggen. Arbetsterapeuterna beskrev att många gånger kan ett enkelt 
hjälpmedel göra stor skillnad. I till exempel badrummet kunde ett armstöd till toaletten förskrivas så 
den demenssjuke personen kunde resa sig upp och ner själv, då behöver inte anhöriga anstränga sig 
lika mycket fysiskt.  

Att vara ett samtalsstöd 

Att samtala med anhöriga beskriver arbetsterapeuterna många gånger var ett viktigt verktyg för att 
stötta den anhörige, men också för att få värdefull information om den demenssjuke personen.  

I intervjuerna framkom det att i mötet med anhöriga upplevde arbetsterapeuterna många gånger det 
dåliga samvetet som de anhöriga brottades med när det gällde att ta hjälp med vården av sin 
make/maka, genom hemtjänst och/eller avlastning. 

”Jag brukar alltid säga det att det är ju faktiskt för patientens skull, för hur roligt är det när du är trött 
och de känner själva skuld för att de har skrikit och varit arga” 

 
Många anhöriga beskrevs av arbetsterapeuterna som personer som under lång tid haft det väldigt 
jobbigt, där vissa har lätt för att öppna upp sig har andra har ett motstånd till att samtala om sina 

problem med arbetsterapeuten. Det beskrevs också som svårt för anhöriga att sätta ord på var 
svårigheterna fanns för att de var så trötta själva.   

 
I arbetsterapeuternas utsagor framkommer vikten av att ge sig tid att lyssna, att samtalet skall 
kännas äkta genom att de lyssnar och bekräftar. 

 
“Jag tror många gånger, bara det här att det finns nån som dom kan beskriva sitt problem för, att det 

många gånger upplevs som positivt” 
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Erbjuda stöd i tidigt skede  

Arbetsterapeuterna poängterade vikten av arbetsterapi när det gäller att stödja anhöriga, 

och att kontakten inleds i ett tidigt skede.  

Arbetsterapeuterna beskrev att tidpunkten när stöd gavs ofta kan vara väldigt sent i sjukdomen. 
Många anhöriga beskrevs av arbetsterapeuterna ha en hög tröskel och hög integritet som gör att 
stödet kommer in/tas emot väldigt sent. De anhöriga kämpar på och till sist går det inte längre utan 
professionell hjälp behövs.  
 

Brist på resurser och kommunikation inom vården kunde också vara anledningar som påverkade 
tidpunkten för när stöd gavs till anhöriga. Bristande resurser kunde vara att det tar lång tid att fatta 
beslut om t.ex. växelvårds plats för avlastning. Några av arbetsterapeuterna upplevde att 
kommunikationen mellan vårdcentral och arbetsterapeut inte alltid var så bra som de önskade. Detta 
kunde leda till att de anhöriga fick information och kom i kontakt senare med arbetsterapeuten, 
vilket gjorde att stöd gavs i ett senare skede. 

För att kunna stödja anhöriga vill arbetsterapeuterna få tidig kontakt. Tidig kontakt kan vara redan 
när påtagliga minnesproblem börjar märkas i vardagen, exempelvis när den demenssjuke personen 
inte har kontroll på dag och tid. Arbetsterapeuterna uppgav att t.ex. almanackor kunde minska tjatet 
för de anhöriga. 

“… kommer man in i ett tidigt stadium så kan man ju kanske introducera mer kognitiva hjälpmedel” 

Arbetsterapeuterna berättade att det också var viktigt att försöka skapa en relation till anhöriga i ett 
tidigt skede. Även om anhöriga inte känner att de behöver eller vill ha stöd vid en tidpunkt, så kan 
informationen om arbetsterapi behöva bearbetas och ”ligga till sig” lite.  Eftersom sjukdomen väntas 
försämras kan stöd behövas i ett senare skede och då vet den anhöriga vart de kan vända sig. 

”på något vis vill de ju kämpa själva, de tycker att det är pinsamt och skämmigt, att man har en 
anhörig som beter sig konstigt... så beror det ju på hur fort det går också. En del demens utvecklar sig 

ju väldigt snabbt” 

Stöd genom samarbete med andra professioner 

Arbetsterapeuterna i studien arbetade nästan uteslutande i team. Teamen de arbetade i bestod 
oftast av fysioterapeut/sjukgymnast, sjuksköterska och biståndsbedömare. På vårdboenden kom de 
även i kontakt med undersköterskor och i hemmen med hemtjänstpersonal.  

Vid arbete med demenssjuka personer och deras anhöriga sågs teamet som en extra viktig 
samarbetspartner, de kompletterar varandra med olika kunskap. Genom att ha olika ingångar till ett 
problem ansågs att problemen kan lösas på ett bra sätt. Arbetsterapeuterna beskrev också att 
teamets kunskap om anhörig och patient underlättar för att ge bäst stöd.  

Arbetsterapeuterna beskrev vikten av att se vad som kan åstadkommas utifrån sin yrkesroll, att se 
sina begränsningar och att kunna backa när det kommer in på någon annans område. Teamet blir då 
ännu viktigare, man kompletterar varandra. Det täta samarbetet med teamet för den demenssjuke 
personen beskriver arbetsterapeuten som viktigt då det blir ett stöd för den anhörige också. 

Att samarbeta med demenssköterska är också vanligt. Demenssköterskan ingår i demensteamet och 
har specialistkunskaper inom demensområdet och ses som en extra resurs, ett bollplank för 
arbetsterapeuterna. Demenssköterskan i sin tur arbetar oftast tillsammans med anhörigkonsulenter, 
där arbetsterapeuterna informerar om deras verksamhet till den anhörige. 
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Samarbete med läkare sker vid demensutredningar, där exempelvis MMSE-test görs. 
Arbetsterapeuten har även nytta av kontakt med sjuksköterska på vårdcentralen som deltagit i 
demensutredningen och träffat den demenssjuke personen och dennes anhöriga. 
Arbetsterapeuterna beskriver betydelsen av ett bra samarbete med den vårdpersonal som gör 
demensutredningar. Några av arbetsterapeuterna i studien beskrev att detta samarbete kunde 
utvecklas för att tidigare uppmärksamma behovet från anhöriga av stöd. 

 
“Jag menar läkaren på vårdcentralen är ju en väldigt viktig person som träffar de här anhöriga och 

den demente också rätt så tidigt och borde kunna ställa lite frågor omkring mitt område och kanske 
ge telefonnummer och initiera att de tar kontakt” 

 
Anhörigas bild av de olika professionerna varierar, arbetsterapeuterna berättar att de många gånger 
var den första länken som informerade om vart anhöriga kan vända sig med sina frågor. Anhöriga ses 
av arbetsterapeuterna som en viktig samarbetspartner, i kartläggningen av den demenssjuke 
personen blev anhöriga språkröret och en viktig länk som bidrar med ovärderlig information. 

Stöd genom gemensamma riktlinjer 

Arbetsterapeuterna beskrev att medvetenheten fanns om socialstyrelsen riktlinjer, dock tolkades de 
olika och arbetsterapeuterna hade varierande information angående hur riktlinjerna skulle 
efterlevas. Enligt arbetsterapeuterna var riktlinjerna något oklara gentemot de anhöriga, flertalet 
nämnde olika varianter av demensstöds modeller där vissa delar riktades mot de anhöriga. Målen 
inom vård och omsorg sågs som övergripande, och mindre konkreta. Att arbeta efter riktlinjerna 
tolkades olika, någon av arbetsterapeuterna pratade om att sprida information om kommunens 
resurser som en riktlinje; 

 
“Min roll i det hela är ju att sprida informationen om vad som finns, det är jätteviktigt” 

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

För att beskriva arbetsterapeuters erfarenhet av att ge stöd till anhöriga som bor tillsammans med 
demenssjuka personer, samt få en uppfattning om stödets betydelse, valdes kvalitativ metod. 
Axelsson (2012) beskriver att man med kvalitativ metod studerar helheter och inte enskilda variabler. 
Metoden användes i studien för att få en djupare förståelse av arbetsterapeuternas erfarenheter 
inom området. Detta gjordes genom att analysera och beskriva materialet. 

 
Att göra ett ändamålsenligt urval gav studien relevant information utifrån vårt syfte. 
Arbetsterapeuterna som deltog i den här studien var i olika åldrar och hade kunskap och erfarenhet 
att förmedla stöd till anhöriga som bor tillsammans med en demenssjukperson, vilket resulterade i 
informationsrikt material. Vi valde att intervjua arbetsterapeuter i olika kommuner då deras 
arbetssätt kan skilja sig åt. Detta ser vi kan ha betydelse för resultatets giltighet. Arbetsterapeuternas 
svar var i många fall av liknande art och vi kunde se att arbetsterapeuterna med längre erfarenhet av 
att ge stöd till de anhöriga gav mer uttömmande svar. Studiens resultat kunde därför ha blivit 
annorlunda om samtliga arbetsterapeuter haft längre erfarenhet av stöd till anhöriga.  

 
I den åttonde intervjun framkom ingen ny data, vilket kan tyda på datamättnad, varav ingen mer 
datainsamling behövdes (se Polit & Beck, 2012). Samtliga deltagare i studien var kvinnor. Eftersom 
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studien inte fokuserar på manligt och kvinnligt perspektiv av att ge stöd till anhöriga kan vi inte med 
säkerhet konstatera att resultatet hade blivit annorlunda om vi intervjuat män. 

 
Arbetsterapeuterna kontaktades på olika sätt. I vissa fall var det vi som tog kontakt med 
arbetsterapeuten, i andra fall ville enhetscheferna i de olika kommunerna vara involverade i val av 
arbetsterapeuter. Vår uppfattning är att arbetsterapeuternas syn på stöd till anhöriga varierade 
något beroende på personlig tolkning av arbetsterapeutens yrkesområde, vilket kan ha påverkat 
deltagarnas intresse för studien. Trots att vissa enhetschefer styrde i valet av 
arbetsterapeuter, fick vi huvudsakligen riklig information.  

 
Frågeguiden som användes under intervjuerna gav oss struktur. Den gav också en flexibilitet att växla 
mellan frågorna när det behövdes, beroende på de svar som gavs. Då det var en semistrukturerad 
intervju med öppna frågor kunde vi ställa följdfrågor, vilket gav arbetsterapeuterna möjlighet att 
utveckla sina svar, och det ledde ofta till informationsrika svar.  

 
I efterhand kan vi se att vi hade för lite kunskap om t.ex. lagar och riktlinjer, för att kunna ställa 
följdfrågor, vilket resulterat i att svar på vissa frågor blev mindre innehållsrika. Vi tror att det hade 
varit till studiens fördel om vi bättre hade beskrivit vad vi menade med riktlinjer.  

 
Samtliga intervjuer spelades in med diktafon, för att vi aktivt skulle kunna lyssna under intervjuerna 
(Kvale & Brinkmann 2014), ställa relevanta följdfrågor och därmed få ett innehållsrikt material. Det 
gav oss också möjlighet att gå tillbaka och lyssna flera gånger, vilket bidrog till att vi fick djupare 
förståelse för materialet. Intervjuerna gjordes under en kort period. Ibland upplevde vi att tid 
saknades för egen reflektion och en dialog mellan intervjuerna, vilket hade kunnat bidra till bättre 
intervjuteknik inför nästa intervju. I kvalitativa studier är forskaren delaktig i samspelet under 
intervjun (Lundman & Graneheim, 2012), vilket innebär att vi blir medskapare av texten. Vi ser att 
följdfrågorna kan ha påverkats av vår förförståelse vilken förändrades efter varje intervju, eftersom vi 
fick större kunskap om intervjuämnet och om intervjuarens arbete. 

 
Vi gjorde etiska överväganden då vi arbetade efter de forskningsetiska principerna. Inga problem 
uppstod under arbetet. 
 

Analysen inleddes med en deduktiv analys där vi skapade en matris där utsagor insorterades utifrån 
Downe-Wamboldts innehållsanalys. Med matrisen kunde utsagorna lätt sorteras in under passande 
områden vilket gav oss en bra överblick av materialet. För att stärka resultatets tillförlitlighet gjorde 
vi en analys av en intervju. Samstämmighet i sortering av utsagor påvisades vilket vi anser stärker 
analysens trovärdighet.  

 
Med inspiration från kvalitativ innehållsanalys (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012) arbetade vi 
sedan med materialet på ett induktivt sätt. Detta gjordes för att kunna analysera materialet och 
sedan dra en slutsats av arbetsterapeuternas utsagor. 

 
Resultatet som framkom i den här studien anser vi har god tillförlitlighet och giltighet då materialet 
noga analyserades, sorterades och kategoriserades med utgångspunkt från Downe-Wamboldts 
innehållsanalys (Downe-Wamboldt, 1992) samt kvalitativ innehållsanalys (se Graneheim & Lundman, 
2012). I denna studie har vi båda läst samtliga intervjuer och arbetat med delar av analysen 
gemensamt. Enligt Graneheim & Lundman (2012) är det upp till läsaren att tolka möjligheten av 
överförbarhet till praktiken. För att underlätta för läsaren har vi försökt att ge en noggrann 
beskrivning av urval, deltagare, datainsamling, analys och studiens kontext. 

 



14 
  

Resultatdiskussion 

De mest uttömmande svaren gavs då arbetsterapeuterna beskrev betydelsen av att ge information 
om stöd till anhöriga. Arbetsterapeuten är många gånger den som först uppmärksammar att det 
finns ett behov hos anhöriga. Genom att informera om stödet som kommunerna erbjuder kunde de 
också uppmuntra och stödja anhöriga att våga träffa andra i liknande situation. 
Arbetsterapeuterna såg betydelsen av stödet då anhöriga kunde få ett utbyte genom möten med 
andra i samma situation och få andrum, vilket på sikt gav mer ork. Donovan et al.(2010) visar i sin 
studie på betydelsen av att ta hand om sig själv och att aktivt engagera sig utanför hemmet med 
familj och vänner, vilket ses som en betydande orsak till att den anhörige orkar med sin roll som 
vårdgivare längre. Arbetsterapeuterna som intervjuades i vår studie beskrev också att det många 
gånger behövs mod att våga släppa taget om omvårdnaden av sin demenssjuke make/maka, genom 
exempelvis avlastningstimmar. Ching-Ching Chung (1997) beskriver i sin studie på liknande sätt att 
arbetsterapeuter behöver stödja de anhöriga, bl.a. genom att utbilda och informera om att de ska 
vara medvetna om sin egen hälsostatus och sina behov.      
 
Arbetsterapeuterna i vår studie beskrev genomgående att de ser att anhöriga till demenssjuka 
personer bär en tung börda, både fysiskt och psykiskt. En viktig del som framkom var att 
arbetsterapeuterna såg de anhörigas behov, och uppmärksammade dem genom att ge stöd i form av 
information. Arbetsterapeuterna reflekterade över sin yrkesroll gällande anhörigstöd. De beskrev att 
de inte alltid kunde ge det stöd som efterfrågades men kunde informera om vart eller till vem de 
anhöriga kunde vända sig.  

 
Edwards (2015) beskriver att det är viktigt att arbetsterapeuter är medvetna om att inte alla anhöriga 
har stödjande vänner eller familj. I vår studie reflekterade arbetsterapeuterna över betydelsen av 
att ta sig tid och samtala med de anhöriga när behovet finns. Arbetsterapeuterna upplevde att 
samtalet många gånger var av betydelseför anhöriga. Eftersom de då kunde ta upp frågor eller 
problem, samtidigt som de blev bekräftade, vilket kunde leda till att de anhöriga kände sig mindre 
ensamma. Detta är i linje med Socialstyrelsens rekommendationer gällande stöd till anhöriga(2010; 
2013). Edwards (2015) skriver också att de anhöriga kan behöva lära sig att ta emot stöd från andra, 
detta beskriver även arbetsterapeuterna i vår studie. När anhöriga tog emot stöd så underlättade det 
deras vardag och de fick mer ork, livsglädje och energi. Vi ser att det är viktigt att arbetsterapeuten 
inkluderar anhöriga i vården av den demenssjuke personen. Arbetsterapeuten kan arbeta aktivt för 
att stödja både den demenssjuke personen och den anhörige. 

 
En annan viktig del som framkom i vår studie var att arbetsterapeuterna beskrev betydelsen av att 
förskriva hjälpmedel till de demenssjuka personerna, detta underlättade vardagen indirekt för de 
anhöriga. Resultatet visar på svårigheterna med vad det innebär att bli isolerad som anhörig till en 
demenssjuk make/maka. Arbetsterapeuterna beskrev att genom förskrivning av ett hjälpmedel som 
exempelvis en transportrullstol blev det möjligt att de anhöriga inte behövde känna sig lika isolerade 
och instängda som förut. Målet med arbetsterapi enligt Kielhofner (2012) är att i en stödjande miljö 
skapa en ny struktur för att upprätthålla aktiviteter i vardagen. Arbetsterapeuterna i vår studie 
beskrev att med hjälpmedel så behöver anhöriga inte anstränga sig lika mycket fysiskt. Vi ser att 
arbetsterapeuten är den som har kompetensen att förmedla användbar kunskap kring hjälpmedel 
som anhöriga har nytta av i omsorgen av sin demenssjuke make/maka. 

 
Arbetsterapeuterna beskrev att kognitiva hjälpmedel gör att den demenssjuke personen blir mer 
självständig, vilket i sin tur gör att anhöriga inte behöver påminna dem lika mycket som tidigare. 
Detta gör att tjatet och frågorna från de demenssjuka personerna minskar vilket leder till mer ork hos 
anhöriga. En intressant aspekt som sågs i resultatet är att många gånger är det bäst att göra det 
väldigt enkelt för den demenssjuke. Detta kan göras genom att använda stora almanackor och 
symboler, speciellt om den demenssjuke är i ett senare stadie av sjukdomen. Gitlin el al. (2010) visar 
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på liknande resultat i sin studie som visar på att små enkla hjälpmedel kan göra nog så betydelsefulla. 
Vid introducerande av kognitiva hjälpmedel beskriver arbetsterapeuterna i vår studie vikten av att 
komma in i ett tidigt skede för att underlätta inlärning. Arbetsterapeuterna beskrev nackdelarna med 
att introducera kognitiva hjälpmedel för sent, som då kan leda till att hjälpmedlet blir en ytterligare 
börda för anhöriga att bära. 

Arbetsterapeuterna i vår studie hade uppfattningen att det finns ett stort behov av att ge stöd till 
anhöriga i ett tidigare skede än vad som oftare sker. Arbetsterapeuternas beskrivning av anhöriga är 
att deras hälsostatus försämras i takt med att den demenssjuke försämras. Resultaten från vår studie 
visar på liknande forskningsresultat som i Andrén et al. (2005) studie. Där beskrivs att tidigare 
insatser, som inkluderar handledning och praktisk vägledning om att ta hand om sin demenssjuke 
maka/make, kan göra att anhöriga upplever att de orkar mer i vardagen. 

Samarbetet med närliggande professioner beskrevs som viktig eftersom de kompletterar varandra 
med olika kunskap. Det finns likheter i vår studie och det som framförs av Toth-Cohén (1999) som 
handlar om arbetsterapeuters syn på samarbete och problemlösning med andra professioner och 
anhöriga. Några av arbetsterapeuterna i vår studie önskade att samarbetet med vårdcentralen kunde 
utvecklas genom att läkarna informerar om arbetsterapeutiska insatser till anhöriga. 
Arbetsterapeuterna skulle då kunna få en tidigare kontakt med anhöriga och på så vis ge stöd 
tidigare.  

 
Arbetsterapeuterna poängterade vikten av samarbetet med anhöriga. Anhöriga bidrar med 
information om den demenssjuka personen. De hjälpmedel som arbetsterapeuterna förskriver 
möjliggör att anhöriga indirekt också blir hjälpta i vardagen. 

 
I Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom (2010) rekommenderas ett stödjande 
förhållningssätt som innebär att kommunerna skall bedriva ett förebyggande arbete och tidigt 
uppmärksamma de anhörigas situation. Resultaten i denna studie visade att arbetsterapeuterna inte 
arbetade med några generella riktlinjer gällande att ge stöd till anhöriga. Men de uppgav att de 
arbetar efter demensriktlinjer och demensplaner som mest är riktade till de demenssjuka där 
anhöriga inkluderas i dem. Vår studie visar att arbetsterapeuterna tolkar riktlinjer på olika nivåer. Vi 
såg att arbetsterapeuterna ser sig själva som den som sprider information vidare till anhöriga, men 
också att riktlinjerna till viss del användes för att inhämta kunskap om stöd i sitt arbete med 
anhöriga.  

 
Resultatet som framkommit i den här studien kan bidra till en ökad förståelse och lyfta fram 
arbetsterapeuters erfarenheter och kunskap av att ge stöd till anhöriga. I vårt resultat framkommer 
vikten av att arbetsterapeuter uppmärksammar de anhöriga i vården av den demenssjuke personen. 
Information och förskrivning av hjälpmedel beskrevs av arbetsterapeuterna som det stöd som var av 
störst betydelse för de anhöriga. Arbetsterapeuter kan ta del av kollegors erfarenheter genom denna 
studie då de kan reflektera och diskutera anhörigstöd i sitt arbete. 

Slutreflektion 

Slutsats 

Vår slutsats av denna studie är att arbetsterapeuterna genom information och förskrivning av 
hjälpmedel ger ett bra stöd för de anhöriga. För att kunna ge det bästa och mest effektiva stödet till 
anhöriga är det av stor betydelse att anhöriga får kontakt med vården så tidigt som möjligt i sin 
make/makas sjukdom. För att detta ska kunna göras behövs fungerande kontakt, kommunikation och 
samarbete mellan de olika professionerna. I vår studie är arbetsterapeuternas erfarenhet av 
kommunikation/samarbete av olika åsikt. Vi anser att arbetsterapeuters kunskaper inom detta 
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område är av stor vikt och har stor betydelse. Eftersom beräkningarna för antalet personer med 
demenssjukdom beräknas öka i framtiden bör antalet anhöriga då också göra det. Detta borde leda 
till att arbetsterapeuter kommer att träffa ännu fler anhöriga i sitt yrke. För att kunna ge stöd till 
anhöriga på bästa sätt behöver yrket lyftas fram ännu mer inom detta område. Det kan göras till 
exempel genom mer samarbete mellan professionerna och att mer kunskap ges till de anhöriga om 
hur arbetsterapeuter kan stödja anhöriga. 

Förslag till vidare forskning 

Vi ser ett behov av att nå fram till bättre kommunikation och gemensamma riktlinjer för 
arbetsterapeutens i sin yrkesroll vid stöd till anhöriga. Därför vill vi väcka ett intresse för vidare 
forskning inom området anhörigstöd med förhoppning om att nya metoder utvecklas för att ge och 
följa upp anhörigstöd för arbetsterapeuter i kommunal verksamhet. Ytterligare en aspekt för vidare 
forskning kan vara att undersöka tyngdtäckets indirekta betydelse för anhörigas livskvalitet. Vi ser 
genom vårt resultat att anhöriga får ett bra indirekt stöd genom att den demenssjuke personen får 
en bättre nattsömn, vilket skulle kunna vidare undersökas. 
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Bilaga 1 

    Intervjuguide  

                                                                                                                                               
                                                     

Inledande frågor  
     

Hur länge har du arbetat som arbetsterapeut? 
Hur länge har du arbetat med personer som har demens? 
Hur kommer du i ditt yrke i kontakt med anhöriga till personer som har en demenssjukdom? 
- Vet den anhörige att den kan få stöd av arbetsterapeut och med vad? 
Hur ser de anhöriga ut som du kommer i kontakt med. 
- Ålder 
- Kön  
- Hur upplever du de anhörigas hälsotillstånd?  
- Är det något som du upplever att de anhöriga du möter har gemensamt?    

 
Fördjupningsfrågor: 
 
Stöd (huvudfråga): 

Vill du berätta om det stöd du ger den anhörige? 
- Vilka olika former av stöd kan det handla om?    
- Vem är det som tar initiativ till stöd? 
- Vilken stöd tycker de anhöriga att de får av ditt stöd?  
- Vilka behov upplever du som störst/mest angelägna från de anhöriga? 
Hur utreder du behovet av stöd? 
- Händer det att den anhöriga önskar stöd av dig som du inte kan ge? Vilken typ av stöd 
handlar det om i så fall? Varför kan du inte ge det stödet? 
Hur utvärderar du stödet som du som arbetsterapeut genomför?      

               - Vad anser du som arbetsterapeut, vilka insatser är det som är betydelsefulla? 
 
Tidpunkt: 

Anser du som arbetsterapeut att den anhörige får stöd vid rätt tidpunkt? 
- Kan du, utifrån din erfarenhet, berätta vad du anser vara rätt tidpunkt då stöd bör ges till 
den anhörige? 
- Vad är det som ev. hindrar att stödet en inte ges vid rätt tidpunkt?  

  
Riktlinjer: 

Har ni några riktlinjer hur du som arbetsterapeut bör arbeta med de anhöriga? 
- Har ni någon gemensam tanke hur stödet ska genomföras? 
  

Samarbete: 
Samarbetar du med andra yrkesgrupper när det handlar om stöd till dem anhöriga? 
- Vill du berätta om det? 
- Hur tycker du att samarbetet fungerar mellan er?  Vill du berätta mer? 
- Om inte, hur fungerar det då? 
Utöver stöd till enskilda anhöriga, förekommer det också att du arbetar med stöd på 
gruppnivå? Om ja, berätta … 

                        - Finns det någon anhörig grupp för de anhöriga till dementa i den här kommunen? 
                        - Hur fungerar den? 
                        - Hur ser din roll ut, vad gör du ?   
                        - Om inte, hur skulle du vilja vara delaktig, vad ser du att du kan bidra med? 



 

 

 
 
Avslutande frågor: 

 
Hur skulle du vilja utveckla arbetsterapin på din arbetsplats, när det gäller anhörigstöd? 

- Vad är bra? 

- Vad kan förbättras? 

Har du någon situation där du känner att ditt stöd verkligen gjorde skillnad/ att du lärde dig 
något.  
Är det något du skulle vilja berätta om? 

Om det är något mer du vill säga eller ta upp? Något du tycker är viktigt/intressant att lyfta? 

 

 


