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Abstrakt 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva och ge en översikt av upplevda 

aktivitetsbehov samt arbetsterapeutiska interventioner och dess betydelse inom palliativ vård. 

Metod: Datainsamlingen genomfördes via systematisk litteratursökning i databaser vid Luleå 

tekniska universitet där även manuella sökningar genomfördes. Tio vetenskapliga artiklar, 

vilka var kvalitativa och kvantitativa, kvalitetsgranskades och analyserades utifrån likheter 

och skillnader i relation till syftet.  

Resultat: Resultatet visade på vilka aktivitetsbehov palliativa klienter har men även vilka 

behov som inte blir tillgodosedda. Vidare beskrivs vilka arbetsterapeutiska interventioner som 

genomförs och dess betydelse för klienter, anhöriga och vårdare. Här visade även resultatet på 

vikten av att inkludera anhöriga och vårdare till den palliativa klienten i bedömning och 

genomförandet av interventioner. Det framkom att olika interventioner hade olika betydelser 

för klienterna. Kompensatoriska interventioner var vanligast förekommande och dessa 

kompenserade för begränsningar i aktivitet, möjliggjorde självständighet och symtomlindring. 

Kreativa aktiviteter som intervention gav klienter andra värden då de kunde återskapa band 

till livet och känna sig som personer snarare än patienter i sjukvårdssystemet. Av resultatet 

framkommer hur tiden var en viktig faktor vad gällde interventionernas karaktär. Dels att 

interventioner kunde sättas in snabbt men också att de med kort varsel kunde förändras utifrån 

att klientens tillstånd och behov förändrades. Såväl klienter som anhöriga visste inte vilken 

hjälp de kunde få av en arbetsterapeut vilket tyder på att arbetsterapeutens roll är otydlig. 

Slutsats: Studiens resultat bidrar med kunskap om aktivitetsbehov, icke- tillgodosedda behov 

och olika arbetsterapeutiska interventioner som används inom palliativ vård. Resultatet visar 

på vikten av fortsatt forskning för att tydliggöra arbetsterapi och arbetsterapeutens roll inom 

området palliativ vård för såväl klienter som för andra professioner. Mer kunskap om hur 

arbetsterapi bedrivs inom palliativ vård kan visa på vilka interventioner som är effektiva och 

härmed vad arbetsterapeuten bör fokusera på. 

 

Nyckelord: Palliativ vård, aktivitetsbehov, arbetsterapi, interventioner 
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Abstract 

Aim: The aim of this literature review was to describe and give an overview of occupational 

needs and of occupational therapy interventions in palliative care. 

Method: The data collection was performed with a systematic literature research method in 

different databases at Luleå University of Technology where also manual searches was 

performed. Ten articles, qualitative and quantitative, was evaluated for quality and analyzed 

by comparing them for similarities and differences in relation to the aim.  

Result: The results showed the different activities that palliative clients perform and what 

kind of needs they have in relation to their activities. The result also showed needs that where 

unmet for these clients. Further, results describe the interventions that are used as well as the 

influence that different interventions have on clients, caregivers and health care professionals. 

The importance of including caregivers when performing assessments and interventions are 

also described. Different interventions where important in different ways to the clients where 

compensatory interventions compensated for activity limitations, enabled independence in 

several areas as well as gave symptom relief. Creative activities gave clients other values and 

enabled connections to life by letting persons not just be a client in the healthcare system but 

rather a whole person with a whole life. The results also showed how time was an important 

factor influencing the kind of interventions that were used. It was important that interventions 

could be carried out rapidly and also quickly could be changed due to the clients changed 

condition and needs. Clients, caregivers and health care professionals did not know what kind 

of services that occupational therapists could offer which indicates that the role of the 

occupational therapist is unclear.  

Conclusion: The study contributes with knowledge of occupational needs, unmet needs and 

different kinds of interventions that occupational therapist use in palliative care. From the 

results it is important to further study how the role of the occupational therapist in palliative 

care can be clarified for clients as well as for other professions. Further research about 

occupational therapy in the area of palliative care could contribute with knowledge of what 

interventions that are effective and also to clarify what the occupational therapist should focus 

on. 

 

Keywords: Palliative care, occupational needs, occupational therapy, interventions 
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Inledning 
Författaren till detta examensarbete är yrkesverksam som leg. arbetsterapeut i Kungälvs 

Kommun. I kommunens hälso- och sjukvård, där arbetsterapeuten är organisatoriskt inordnad, 

pågår sedan några månader tillbaka ett arbete i syfte att kvalitetssäkra det palliativa arbetet inom 

hälso- och sjukvården. Utgångspunkten i detta kvalitetsarbete är Nationellt kunskapsstöd för 

god palliativ vård (Socialstyrelsen 2013). Arbetsterapeuten ingår för tillfället i en arbetsgrupp 

där syftet är att ta fram de olika yrkesgruppernas roller i teamarbetet kring den palliativa 

klienten. Författarens erfarenhet är att arbetsterapeuten blir inkopplad i ett sent skede och att 

insatserna huvudsakligen handlar om kompensatoriska och konsultativa åtgärder. Det är 

författarens intention som yrkesverksam arbetsterapeut att med denna studie kunna beskriva 

och ge en samlad bild av hur arbetsterapeuter arbetar inom palliativ vård och vilka 

interventioner de använder för att på så vis kunna tydliggöra arbetsterapeutens roll. 

 

Bakgrund 

Palliativ vård 

Ordet palliativ kommer från latinets pallium, som betyder mantel. Ordet ses som en symbol för 

den goda vården av svårt sjuka och döende personer. Symboliskt kan det ses som att linda in 

personen i en mantel av omsorger (Strang, 2012). 

 

Läkaren Cicely Saunders anses som grundare av den moderna hospicefilosofin som idag utgör 

grund för palliativ vård. Saunders startade det första moderna hospicet för cancersjuka i slutet 

av 1960-talet i London (Fridegren & Lyckander, 2009; Strang, 2012). Hon insåg att sjukvården 

inte enbart kunde fokusera på det fysiska utan att det fanns så mycket mer som hade betydelse 

för välbefinnandet hos den palliativa klienten. Enligt Saunders är det nödvändigt att tillgodose 

behov inom fyra olika aspekter: den fysiska, psykiska, sociala, och den existentiella aspekten. 

Hon menade också att de fyra aspekterna hängde ihop. Hon kallade dem helhetsvård eftersom 

aspekterna går in i varandra och människan alltid är en enhet som inte går att dela på (Strang, 

2012).  

 

Dessa fyra aspekterna återkommer i Socialstyrelsens (2013) definition av palliativ vård där det 

förutom att lindra lidande och främja livskvaliteten även läggs vikt vid fysiska, psykiska, 

sociala och existentiella behov samt att det skall finnas ett stöd för närstående. Enligt 

Socialstyrelsen är de fyra hörnstenarna i palliativ vård; symtomlindring, samarbete i 
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multiprofessionella team, kommunikation och relation i syfte att främja klientens livskvalitet 

samt ge stöd till närstående under sjukdomen och efter dödsfallet (Socialstyrelsen, 2013). Målet 

för all palliativ vård är enligt Världshälsoorganisationen [WHO] bästa möjliga livskvalitet, att 

döden är en naturlig del av livet och att målet med den palliativa vården varken är att förlänga 

eller förkorta livet (WHO, 2015). Socialstyrelsens definition av palliativ vård går i linje med 

WHO:s definition av palliativ vård, där vikten läggs vid att förbättra livskvaliteten genom 

förbyggande och lindrande av lidande med hjälp av tidig identifiering och god bedömning och 

behandling av smärta och andra problem relaterat till psykiska, psykosociala och andliga behov 

(WHO, 2015). All vårdpersonal behöver också beakta etiska principer såsom klientens rätt till 

självbestämmande, tillgång till insatser på jämlika villkor, få sina rättigheter respekterade, 

kunna känna sig trygg och att inte bli diskriminerad (Socialstyrelsen, 2013). Idag kan palliativ 

vård utföras både på sjukhus, vårdboende, hospice och i hemsjukvård (Fridegren & Lyckander, 

2009). Enligt Socialstyrelsen (2006) har det under 1990-talet skett en märkbar förskjutning av 

dödsplats från sjukhus till särskilda boendeformer och det egna hemmet.  

 

Enligt Strang (2012) skiljer sig den palliativa vårdens värdegrund, det vill säga på vilket sätt vi 

ger vård och omsorg från vanlig vård och omsorg, på två punkter. Dels genom att målet inte är 

att bota utan att skapa förutsättningar för bästa möjliga livskvalitet, dels genom att den palliativa 

klienten många gånger är mer utsatt, vilket till exempel kan bero på fysiska funktionsbortfall 

eller en demenssjukdom. Detta ställer stora krav på personal och omgivning och för att kunna 

ge klienten den bästa möjliga vården är det brukligt att sammanfatta värdegrunden för palliativ 

vård med fyra nyckelord: närhet, helhet, kunskap och empati. För att värdegrunden skall bli en 

levande del av vården är det viktigt att det ges tid och utrymme för reflektion och handledning, 

samt att det finns tydliga rutiner och checklistor (Strang, 2012). I Nationellt vårdprogram för 

palliativ vård 2012-2014, utarbetat av Regionala cancercentrum i samverkan (2012) har det 

tagits fram en modell, De sex S:en, som kan fungera som hjälp för att förverkliga en god 

palliativ vård genom ett strukturerat arbetssätt. Syftet är att främja en personcentrerad vård. 

S:en står för: självbild, självbestämmande, sociala relationer, symptom, sammanhang och 

strategier. 

 

Arbetsterapi och aktivitet 

Det centrala begreppet inom arbetsterapi är aktivitet vilket beskrivs som allt människor gör och 

engagerar sig i såsom att ta hand om sig själv, vara produktiv och bidra till samhället och till 

andra samt göra saker för dess nöjes skull (Kielhofner, 2012). Inom arbetsterapi ses människors 
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engagemang i aktivitet som en förutsättning för att kunna skapa, upprätthålla och uttrycka sin 

identitet (Christiansen, 1999; Kielhofner, 2012). Vidare är det genom deltagande i aktiviteter 

som människor etablerar olika roller och relationer samt utvecklar sin kompetens (Kielhofner, 

2012). Inom arbetsterapi teori (Fisher, 2009; Kielhofner, 2012) beskrivs mänsklig aktivitet som 

ett resultat av en interaktion mellan personen, den aktivitet som utförs och den omgivande 

miljön, där samtliga delar interagerar och påverkar varandra.  

 

Målet med arbetsterapi är att stödja klienter till aktivitet och delaktighet samt möjliggöra 

engagemang i aktiviteter som ger mening och tillfredsställelse och som gynnar deras fysiska 

och emotionella välbefinnande (Kielhofner, 2012). Utgångspunkten för arbetsterapeutiska 

interventioner ska vara klientens egen syn på sina upplevda behov där hänsyn tas till möjligheter 

och hinder i miljön (FSA 2012). Vikten av att utgå från klientens perspektiv benämns som att 

arbeta klientcentrerat. Detta innebär enligt Fisher (2009) att möta klienten där hon befinner sig 

gällande; egna behov, motivationsnivå och/eller klientens förståelse och insikt i vilka problem 

hon har eller kommer att få. Vidare anser Fisher att det är viktigt att respektera klientens 

perspektiv och mål och inte ta ifrån henne sina drömmar. Enligt Kielhofner (2012) innebär 

klientcentrering att varje klient styr valet av behandlingsmål samt att det som klienter gör, 

tänker och känner är de centrala mekanismerna för att kunna uppnå en förändring. Det är alltid 

klientens unika egenskaper som definierar behandlingens mål och strategier. 

 

För att arbetsterapeuten ska tydliggöra sin roll inför klienten och andra professioner är det 

viktigt att kunna förmedla insamlad information och innebörden av behandlingen med stöd i 

teorier och metoder. Det är också viktigt att andra professioner som arbetar med klienten har 

grundläggande information om arbetsterapeutens teoretiska perspektiv och dess implikationer 

för behandlingen. 

 

Arbetsterapi och arbetsterapeutens roll inom palliativ vård 

Enligt världshälsoorganisationen [WHO] bör palliativ vård bedrivas i ett team där 

arbetsterapeuter ingår (WHO 2015). I det palliativa teamet kan arbetsterapeuten medverka med 

sin speciella kompetens kring hur en aktivitet kan utföras, miljöns betydelse för 

aktivitetsutförandet samt betydelsen av att delta i skapande aktiviteter (Strang & Beck-Friis, 

2012). Att kunna identifiera klientens behov och önskningar kombinerat med en analys av 
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klientens utförandekapacitet, tillåter arbetsterapeuten att identifiera effektiva och 

klientcentrerade arbetsterapeutiska interventioner (Burkhardt et al., 2011).  

 

Arbetsterapeuter beskriver att deras yrkesroll inom hospice och palliativ vård är olik den som 

övrig vårdpersonal har då arbetsterapeutens roll inte bara inrymmer klienters fysiska behov utan 

även deras psykosociala och spirituella behov (Davis, Asuncion & Rabello, 2013). Enligt 

Keesing & Rosenwax (2011) introduceras arbetsterapeuten för sent i den palliativa vården där 

ofta endast en klientkontakt hinns med, vanligen vid en tidpunkt då kris infunnit sig, och då 

endast hjälpmedel och utskrivningsförfarande efterfrågas. Arbetsterapeuten upplever att hennes 

roll i den palliativa vården missförstås och den döende personen, deras vårdgivare, övrig hälso- 

och sjukvårdspersonal samt samhället i stort inte förstår vilka möjligheter arbetsterapeuten kan 

förmedla (Keesing & Rosenwax, 2011). Fortsatt forskning behövs för att kunna utveckla och 

tydliggöra den arbetsterapeutiska rollen i den palliativa vården och för att visa på hur 

aktivitetsbaserad behandling kan underlätta för klienten under hennes sista levnadsår.  

 

Arbetsterapi inom palliativ vård innebär att göra det möjligt för patienten att, trots svår sjukdom, 

kunna vara så delaktig som möjligt i de aktiviteter som denne upplever som meningsfulla i 

vardagen och att möjliggöra för patienten att behålla och utöva de roller som anses viktiga och 

som patienten själv vill ha (Burkhardt et al., 2011; Kielhofner, 2012). Arbetsterapeuten kan 

stödja klienter att förverkliga dennes sista önskningar via aktivitetsengagemang och på så vis 

arbeta mer direkt med livskvalité intill sista ögonblicket (Costa & Othero, 2012). 

 

Vid vård i livets slut, när klienter ofta förlorar tidigare etablerade aktivitetsroller samt 

möjligheter till aktivitetsutförande, ökar deras behov av att identifiera och upprätthålla 

meningsfullt engagemang (Burkhardt et al., 2011). Att tillexempel kunna tillreda en kopp kaffe 

när man vill dricka kaffe kan ge stor tillfredsställelse. Värdet ligger inte så mycket i just kaffet 

som i upplevelsen av att kunna välja när kaffet ska drickas (Burkhardt et al., 2011). Att som 

klient få engagera sig i meningsfulla aktiviteter fungerar inte enbart som 

livskvalitetsförbättrande utan kan också fungera som ett viktigt verktyg för att minska symtom. 

Klienter vars uppmärksamhet ligger på meningsfulla aktiviteter lägger mindre vikt vid sina 

fysiska symtom såsom smärta. Att till exempel hjälpa klienten att ändra sittställning i sängen 

kan underlätta andning och lindra smärta och på så vis göra det möjligt att exempelvis skriva 

brev (Burkardt et al., 2011). 
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Forskning har visat att sociala relationer och umgänge är betydelsefullt vid livets slut. Lala och 

Kinsella (2011) beskriver vikten av aktiviteter som innefattar att vara med familj och vänner. 

Att umgås med andra kan vara höjdpunkten på dagen i en döende persons liv. Att kunna 

engagera sig i livets små aktiviteter har också framkommit som betydelsefullt för döende 

personer. Att kunna ta en promenad i skogen, att läsa en bok, att få ett telefonsamtal från en vän 

eller bara kunna konversera med någon. Vidare visar forskning inom palliativ vård på vikten 

av att kunna behålla en struktur i vardagen. En studie gjord av Andersson-Svidén, Tham och 

Borell (2010) lyfter fram betydelsen av att kunna organisera dagliga rutiner och upprätthålla 

tidigare etablerade vanor. Det var betydelsefullt att kunna göra lite varje dag även om det inte 

var möjligt att exempelvis ta ansvar för hushållsarbetet. Genom att fortsätta med aktiviteter som 

var viktiga kunde de återfå en känsla av tillfredsställelse med sitt dagliga liv vilket motiverade 

dem att vara aktiva. 

 

Sammanfattningsvis framkommer att arbetsterapeuten vanligen kommer in i ett sent skede i 

arbetet med palliativa klienter. De arbetsterapeutiska interventionerna handlar framförallt om 

hjälpmedelsförskrivning samt att delta vid utskrivning av klienter från vårdinrättningar. 

Samtidigt visar studier på att arbetsterapi inom palliativ vård handlar om att möjliggöra 

meningsfulla aktiviteter vid livets slut. Forskning visar också att palliativa klienter värderar att 

kunna behålla sociala relationer, att kunna engagera sig i meningsfulla aktiviteter och att behålla 

en struktur i sin vardag. Det saknas dock en samlad bild över arbetsterapi och de 

arbetsterapeutiska interventioner som görs inom palliativ vård. Det finns därför ett behov av att 

identifiera och sammanställa det nuvarande kunskapsläget inom området. En sådan kunskap 

skulle kunna vara till gagn för arbetsterapeuter verksamma inom palliativ vård men också för 

att stärka och tydliggöra rollen i det palliativa teamet. 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt är att beskriva aktivitetsbehov och arbetsterapeutiska 

interventioner samt dess betydelse inom palliativ vård.  
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Frågeställningar 

Vilka aktivitetsbehov beskrivs palliativa klienter ha? 

Vilka arbetsterapeutiska interventioner genomförs och vad syftar de till? 

Vilken betydelse har de arbetsterapeutiska interventionerna? 

 

Metod 

Design 

Utifrån syftet med denna studie har författaren valt att göra en litteraturöversikt. 

Litteraturöversikter görs lämpligen för att med grund i litteraturen skapa kunskap om det valda 

problemet och för att ge en överskådlig bild av publicerad forskning inom ett speciellt område 

(Friberg, 2012). Tio vetenskapliga artiklar användes som underlag för analys av data. Data 

samlades in genom litteratursökning i vetenskapliga databaser och artiklarna analyserades 

utifrån syfte och frågeställningar i enlighet med vad Friberg (2012) beskriver. I studien har 

kvalitativa och kvantitativa artiklar analyserats. 

 

Litteratursökning 

Författaren har i inledningsskedet genomfört en bred sökning för att inta ett 

helikopterperspektiv och skapa en översikt av den publicerade forskning som finns på det valda 

området (Friberg 2012). Artikelsökningen gjordes i mars 2015. Författaren valde att använda 

sökorden palliative care, occupational therapy och intervention. Sökningen gjordes genom att 

även synonymer till palliative care användes; hospice care, terminal ill. Sökning med och utan 

MeSH-termer har gjorts (bilaga 1). Sökningarna gjordes via Luleå tekniska universitets 

databaskatalog och genomfördes i databaserna PubMed, Cinahl, Amed och SveMed+ som 

innehåller publicerad forskning på området medicin och arbetsterapi. Sökningarna gav 

sammanlagt 61 artiklar inklusive dubbletter. Författaren läste samtliga artiklars titlar och valde 

ut 32 artiklar för vidare granskning som i titel och/eller abstrakt innehöll för syftet relevant 

information. De tio artiklar som ingår i denna studie presenteras i en översiktstabell (bilaga 2).  

 

Urval 

Författaren begränsade sökningarna genom urval i enlighet med Friberg (2012). Följande 

inklusionskriterier användes: artiklarna skulle vara publicerade i vetenskapliga tidskrifter 

mellan januari 2000 och mars 2015, motsvara studiens syfte utifrån de frågeställningar som 

angivits under syftet, vara peer-rewieved och publicerade på engelska. Inledningsvis läste 
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författaren titel och abstrakt och tog därefter ställning till om artikeln skulle inkluderas eller 

exkluderas i denna litteraturstudie. De artiklar som inkluderades handlade om individer i åldern 

från 18 år och uppåt samt handlade om arbetsterapi och/eller arbetsterapeutiska interventioner. 

Vidare genomgick de artiklar som inkluderades en ytterligare granskning för att bedöma 

kvaliteten på respektive artikel utifrån de kriterier som beskrivs av Friberg (2012). Studier där 

flera professioner samarbetade, fallbeskrivningar samt litteraturöversikter har exkluderats. 

Totalt inkluderades tio artiklar, åtta med kvalitativ metod och två med kvantitativ metod.  

 

Analys av data 

De tio vetenskapliga artiklarna analyserades enligt Friberg (2012) genom att varje studie lästes 

flera gånger för att förståelse av helheten skulle uppnås. Dessutom sammanfattades varje artikel 

i en till två sidor text vilket Whittemore och Knafl (2005) beskriver som ett stöd för 

analysarbetet.  Artiklarna analyserades utifrån likheter och skillnader i dess innehåll och här var 

sammanfattningarna till hjälp. Olika grupperingar av innehållet prövades och slutligen 

mynnade analysen ut i tre rubriker vilka beskrivs i text under resultatavsnittet. 

 

Etiska överväganden 

Då studien är en litteraturöversikt av vetenskapligt publicerade artiklar är enligt författaren de 

etiska riskerna små. Artiklarna har granskats utifrån kvalitet samt relevans till syfte i 

litteraturöversikten för att säkra kvaliteten på data. Vid genomgång av artiklarna finns det en 

risk att materialet kan feltolkas och olika uppfattningar skapas. Författaren har dock varit 

medveten om detta vid analysen. En sammanställning av kunskap inom området har bidragit 

till att öka förståelsen för arbetsterapi och arbetsterapeutiska interventioner för klienter inom 

palliativ vård, vidare har det visat på behovet av arbetsterapi inom detta område. Författaren ser 

att nyttan överväger riskerna i denna litteraturöversikt. 

 

Resultat 
Resultatet av analysen redovisas utifrån studiens syfte och frågeställningar. Inledningsvis 

redovisas aktivitetsbehov och icke-tillgodosedda behov hos palliativa klienter därefter 

presenteras arbetsterapeutiska interventioner vid palliativ vård och avslutningsvis presenteras 

betydelsen av arbetsterapeutiska interventioner och av att delta i aktiviteter.  
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De i resultatet ingående artiklarna har olika metoder; kvalitativ, kvantitativ och mixad metod. 

Studierna varierar även i perspektiv de utgår ifrån; klienters, vårdares och arbetsterapeuters 

perspektiv. De olika studierna har utförts i olika kontexter; dagvårdsenhet, hospice, ordinärt 

boende, sjukhus samt vårdboende. Länder där studierna är genomförda är; Australien, Canada, 

Danmark, England, Irland, Kina och Sverige. 

 

Aktivitetsbehov och icke-tillgodosedda behov hos palliativa klienter 

Av analysen framgår att palliativa klienter har behov av att skapa rutiner och kontinuitet i 

vardagen och ett tempo i sina aktiviteter som är hanterbart för att ha utrymme för såväl kända 

som nya aktiviteter. Detta då mycket tid spenderas åt egenvård (61 %) och sömn (35 %) vilket 

skapar ett begränsat utrymme för andra aktiviteter (La Cour, Nordell & Josephsson, 2009). 

Klienterna uttrycker själva ett behov av att få råd gällande alternativa sätt att utföra aktiviteter 

samt råd om hur de kunde träna upp sin rörlighet och kontrollera sin smärta (La Cour et al., 

2009).  

 

Det är av betydelse av att aktivitetsbehov identifieras av såväl klienterna själva som av anhöriga 

och vårdare eftersom de kan bidra med olika perspektiv på situationen kring den palliativa 

klienten vilket främjar möjligheterna att utforma interventioner (Jeyasingam, Agar, Soares, 

Plummer & Currow, 2008; Lee, Chan & Wong, 2005). Vidare lyfter arbetsterapeuter fram 

vikten av att samarbeta med såväl anhöriga som vårdpersonal för att kunna anpassa 

interventionerna vid behov så att klienterna kan upprätthålla sin aktivitetsnivå då deras 

sjukdomstillstånd varierar (Lee et al., 2005) samt för att kunna minska vårdtyngden 

(Jeyasingam et al., 2008). 

 

Såväl klienterna själva som anhöriga och vårdare beskriver att det finns ett flertal behov som 

inte blir tillgodosedda för palliativa klienter (Keesing & Rosenwax, 2011; Jeyasingam et al., 

2008). Dessa behov var utifrån klientens perspektiv relaterade till att kunna gå i trappor, 

förflytta sig samt duscha medan anhöriga och vårdare hade samma uppfattning men även 

uppgav att det fanns behov av fritidsaktiviteter som inte blev tillgodosedda (Jeyasingam et al., 

2008). Att inte ha möjlighet att vistas ute och vara begränsad till aktiviteter i sin bostad ansågs 

utifrån ett anhörig och vårdarperspektiv som otillräckligt (Keesing & Rosenwax, 2011). Vidare 

menar (Keesing & Rosenwax) att en anledning till att behov inte blir tillgodosedda är att 

sjukvården framförallt fokuserar på medicinska frågor relaterade till de palliativa klienternas 
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smärta samt andra symtom medan lite hänsyn tas till svårigheter som klienterna upplever i sina 

vardagliga aktiviteter. 

 

Brister i att kunna tillgodose klienters behov utifrån anhörigas och vårdares perspektiv handlade 

även om möjligheter att ge assistans. Klienterna hade behov av assistans för att utföra sina 

dagliga rutiner och aktiviteter eftersom dessa var uttröttande för dem men anhöriga och vårdare 

upplevde en svår balansgång i att ge lagom mycket assistans och samtidigt möjliggöra för 

klienten att behålla sin värdighet och självständighet. Anhöriga menade även att palliativa 

klienter har stora behov av att möta personer i liknande livssituationer då sjukdomen ofta 

innebar isolering. Dock framkom att sådana behov inte var tillgodosedda (Keesing & 

Rosenwax, 2011).  

 

Svårigheter att tillgodose behov framkom också utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv 

(Keesing & Rosenwax, 2011) utifrån att de upplevde sig överbelastade av arbete samtidigt som 

remisser ofta inkom för sent. Arbetsterapeuterna fick ofta förfrågan vid en kritisk tidpunkt då 

endast hjälpmedelsutprovning och anpassning av miljön kvarstod som möjliga interventioner. 

De önskade kunna uppfylla klienternas behov i större utsträckning och menade att de borde 

komma in i ett tidigare skede då de kunde erbjuda andra insatser såsom energibesparande 

arbetssätt, smärthantering, avslappning eller hantering av oro. Bristande möjligheter att kunna 

tillgodose behov hade enligt arbetsterapeuterna också att göra med att deras roll historiskt är 

förknippad med hjälpmedelsförskrivning och/eller vårdplanering och att remisser därför 

efterfrågar denna service vilket kan illustreras med följande citat:  

 

”Vi vet att vi kan göra så mycket mer och vi behöver se till hela individen… men vi 

har inte resurser för att göra det så vi gör sådant som gör skillnad för stunden men 

jag tycker vi är undervärderade … vi kan bara inte göra det…”(Keesing & Rosenwax, 

2011). 

 

Arbetsterapeutiska interventioner vid palliativ vård 

Resultatet av analysen visar att vanligt förekommande interventioner för palliativa klienter är 

kompensatoriska interventioner. Interventioner som beskrivs är förskrivning och utprovning av 

hjälpmedel (Kealey & McIntyre, 2005; Keesing & Rosenwax, 2011; Lee et al., 2005; Cooper 

& Littlechild, 2004) samt anpassningar av miljön (Kealey & McIntyre, 2005; Keesing & 

Rosenwax, 2011; Lee et al., 2005) vilka vanligen genomfördes i samband med hembesök hos 

klienten. Det kunde till exempel vara hjälpmedel för att underlätta måltidssituationer med 
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ortosbehandling. Vidare kunde måltidssituationer underlättas genom energibesparande 

interventioner som till exempel positioneringstekniker (Lee et al., 2005; Cooper & Littlechild, 

2004).  Arbetsterapeutiska interventioner såsom positionering i sittande och utprovning av 

hjälpmedel visade sig ge betydligt bättre effekt för att uppnå självständighet i matsituationen 

än vad traditionell medicinsk behandling av symtom gav (Lee et al., 2005).  

 

Kreativa och meningsfulla aktiviteter används också som arbetsterapeutisk intervention för 

palliativa klienter (La Cour, Josephsson, Tishelman & Nygård, 2007; La Cour et al., 2009; 

Lyons, Orozovic, Davis, & Newman, 2002). De aktiviteter som beskrivs är olika 

hantverksaktiviteter såsom träslöjd, lera, sidenmålning, tvåltillverkning och stickning men 

också trädgårdsarbete (Lyons et al., 2002; La Cour, Josephsson & Luborsky, 2005) samt 

utflykter (Lyons et al., 2002). Olika avslappningstekniker (Miller & Hopkinson, 2008) 

användes i syfte att reducera spänning vilket även visade sig påverka klienters självständighet 

i ADL-aktiviteter där den vanligaste använda avslappningstekniken var guidad visualisering. 

Vidare omfattade de arbetsterapeutiska interventionerna övningar för kropp och själ som tillät 

reflektioner och diskussioner av tankar och känslor (Lyons et al., 2002). 

 

Av analysen framkom att interventioners karaktär påverkas av i vilket skede arbetsterapeuten 

blir inkopplad. Att komma in tidigare i processen innebar att klienter orkade och klarade att 

delta i arbetsterapi som innehöll bland annat kreativa aktiviteter (La Cour et al., 2005; La Cour 

et al., 2007; Lyons et al., 2002) och aktiviteter utanför hemmet (Lyons et al., 2002) medan 

interventionerna i ett senare skede framförallt var av kompensatorisk karaktär kopplat till 

förflyttningar och ADL-situationer i hemmet (Kealey & McIntyre, 2005: Keesing & Rosenwax, 

2011; Lee, Chan, & Wong, 2005; Keesing & Rosenwax, 2011). Vikten av att arbetsterapeuten 

blir tidigt inkopplad beskrivs även av Keesing och Rosenwax (2011) som menar att 

arbetsterapeuten ofta introducerades sent i vården av den palliativa klienten vilket får 

konsekvenser för interventionernas karaktär. Vidare framkom att det för klienter och anhöriga 

rådde oklarheter om vilka arbetsterapeutiska interventioner de kunde få. De hade oftast inte 

tidigare varit i kontakt med en arbetsterapeut och visste därför inte vad de kunde förvänta sig 

(Lyons et al., 2002; Kealey & McIntyre, 2005). En klient uttryckte följande: 

 “Det hade varit bra att få hjälp med avslappningstekniker och stresshantering men 

jag visste inte att det var arbetsterapeutens roll…” (Kealey & McIntyre, 2005).  
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Betydelsen av arbetsterapeutiska interventioner och av att delta i aktiviteter 

De arbetsterapeutiska interventionerna som användes inom palliativ vård visade sig ha olika 

betydelser för såväl klienterna som för anhöriga och vårdare. Av analysen framkom att de 

arbetsterapeutiska interventioner som genomfördes i syfte att kompensera för klienternas 

nedsatta aktivitetsförmåga ökade klienters livskvalité (Lee et al., 2005), möjliggjorde 

självständighet (Lee et al., 2005; Kealey & McIntyre, 2005) gav symtomlindring samt gjorde 

det möjligt för klienterna att arbeta energibesparande (Keesing & Rosenwax, 2011; Lee et al., 

2005). De interventioner vilka beskrevs som mest betydelsefulla av såväl klienterna själva som 

av anhöriga och vårdare var hjälpmedel och anpassningar av miljön eftersom dessa underlättade 

och möjliggjorde vardagliga aktiviteter i hemmet (Kealey & McIntyre, 2005; Keesing & 

Rosenwax, 2011).  Det var också av betydelse att de arbetsterapeutiska interventionerna 

tillhandahölls med kort varsel, att arbetsterapeuterna var tillgängliga och hade ett gott 

bemötande och en god kvalité på sin service. Vidare hade det betydelse att arbetsterapeuterna 

visade förståelse för och kunde möta de behov klienterna hade av att kunna vara självständiga 

i sina vardagliga aktiviteter. Vad gäller de anhöriga och vårdare så upplevde de även att de 

arbetsterapeutiska interventionerna hade betydelse eftersom de minskade vårdtyngden (Kealey 

& McIntyre, 2005).  

 

Till skillnad mot de kompensatoriska interventionerna som var inriktade mot att möjliggöra 

aktivitet så visade analysen att deltagande i kreativa aktiviteter som intervention hade andra 

betydelser för klienterna. Att delta i kreativa och meningsfulla aktiviteter gav klienterna andra 

värden (Keesing & Rosenwax, 2011; Lyons et al., 2002; La Cour et al., 2005; La Cour et al., 

2007). De upptäckte berikande dimensioner i livet, upplevde sig mer hela som personer och 

inte enbart som en patient i ett sjukvårdssystem (La Cour et al., 2005; La Cour et al., 2007). 

Genom att delta i kreativa aktiviteter kunde klienterna återskapa band till livet och kunde 

därigenom vara i kontakt med sina roller, sin känsla av identitet, sina tidigare erfarenheter men 

även i kontakt med livet och känna sig levande trots sin allvarliga sjukdom (La Cour et al., 

2007).  

 

Även arbetsterapeuter beskrev att meningsfulla aktiviteter gav andra värden. Att kommunicera 

med nära och kära, kunna vistas utomhus, gå till stranden eller exempelvis måla gav en annan 

mening för klienter än att klara aktiviteter såsom att duscha, klara toalett besök eller förflytta 

sig (Keesing & Rosenwax, 2011). Det framkom även att klienterna upplevde välmående av att 

vara delaktiga även utan att behöva göra något såsom att bara ha möjlighet att tillsammans med 



16 

 

andra få reflektera över sitt liv och samtala om sina funderingar (Lyons et al., 2002). Betydelsen 

av att kunna upprätthålla relationer framkom också av analysen. Klienterna värderade nära 

relationer med familjen men också med vänner eftersom de förlorat många andra roller 

(Keesing & Rosenwax, 2011).  

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Denna litteraturstudie syftade till att ge en beskrivning av aktivitetsbehov samt 

arbetsterapeutiska interventioner och dess betydelse inom palliativ vård. Resultatet visar vilka 

behov palliativa klienter har kopplat till sina vardagliga aktiviteter samt att det finns 

aktivitetsbehov som inte blir tillgodosedda. Vidare framkom att arbetsterapeutiska 

interventioner av kompensatorisk art såsom förskrivning av hjälpmedel samt anpassningar i 

miljön var de vanligaste förekommande interventionerna då arbetsterapeuterna ofta blev 

inkopplade i ett sent skede. Andra interventioner som beskrevs var kreativa och meningsfulla 

aktiviteter vilka visade sig ge andra värden för klienterna. Betydelsen av att arbetsterapeuten 

blir inkopplad tidigare i processen framstod som viktigt då det hade konsekvenser för 

interventionernas karaktär.  

 

Resultatet visar att det finns brister i att tillgodose palliativa klienters behov vilket har sin grund 

i att sjukvården framförallt fokuserar på medicinska frågor relaterade till klienternas smärta och 

andra symtom medan lite hänsyn tas till klienternas behov i vardagliga aktiviteter (Keesing & 

Rosenwax, 2011). Författaren till den aktuella studien menar att dessa aspekter inte behöver 

skiljas från varandra det vill säga, genom att kunna hantera vardagens aktiviteter kan även 

smärta och andra symtom lindas. Detta bekräftades även i resultatet (La Cour et al.; 2007; Lee 

et al., 2005) där deltagandet i aktiviteter som upplevdes värdefulla och meningsfulla för klienter 

resulterade i att smärta och negativa tankar kunde skingras. Liknande resultat har även 

framkommit i tidigare forskning (Rahman, 2000).  

 

Resultatet av litteraturöversikten visar att de olika interventioner som användes i arbetet med 

palliativa klienter visade sig ha olika betydelser för klienterna. De kompensatoriska 

interventionerna framkom som vanligt förekommande (Lee et al., 2005; Kealey & McIntyre, 

2005; Keesing & Rosenwax, 2011) vilket inte är förvånande utifrån att klienterna ständigt 

försvagas och försämras i sin sjukdom och för att möjliggöra livskvalitet intill livets slut är det 
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av största vikt att dessa interventioner sätts in så snart klienterna har behov av dem. Behovet av 

snabba insatser bekräftas även av Prochnau, Liu och Boman (2003). Dessa författare menar 

också att detta skapar en press på arbetsterapeuterna som kan medföra känslor av frustration, 

otålighet och till och med skuldkänslor i de fall där interventionerna inte går att utföra i den takt 

som förväntas. Även andra studier (Davis, Asuncion & Rabello, 2013; Rahman, 2000) visar på 

de krav arbetsterapeuten ställs inför i arbetet med palliativa klienter vilket belyser vikten av 

erfarenhet för att arbeta inom detta område. Detta är även något som författaren till den aktuella 

studien har erfarenhet av utifrån sin kliniska verksamhet. 

 

När det gällde de kompensatoriska interventionerna var tiden en viktig faktor på flera sätt. Det 

visade sig inte bara vara viktigt att dessa interventioner blev snabbt utförda utan även att de 

med kort varsel kunde förändras i takt med att klienternas behov förändrades (Kealey & 

McIntyre, 2005). Detta bekräftas även av Prochnau et al. (2003) som beskriver att den här typen 

av interventioner ställer andra krav på arbetsterapeuten då hon/han måste kunna möta klienters 

behov med kort varsel. För att möjliggöra detta krävs förutsättningar som är kopplade till hur 

sjukvården, den kommunala servicen samt arbetsterapienheten är organiserade. Detta eftersom 

det är viktigt att överrapporteringar mellan olika enheter fungerar, att hantering av ärenden som 

rör anpassningar fungerar på ett smidigt sätt, att tillhandahållande av hjälpmedel sker effektivt 

samt att arbetsterapeuten kan frigöra tid med kort varsel (Keesing & Rosenwax, 2013). 

Arbetsterapeutens roll blir således påverkad av de specifika förutsättningarna och ärendenas 

komplexitet i arbetet med den palliativa klienten vilket även bekräftas av Cooper & Littlechild 

(2004). Det finns dock begränsat med forskning och därmed lite kunskap om effekter av 

arbetsterapeutiska interventioner inom palliativ vård vilket påvisar behovet av fortsatt 

forskning.  

 

Interventioner som innefattade kreativa aktiviteter visade sig ge andra värden än de 

kompensatoriska interventionerna. Såväl klienter, anhöriga och arbetsterapeuter beskrev att 

dessa aktiviteter fick klienterna att känna sig levande och gav dem möjligheter att uppleva sig 

som personer snarare än patienter (La Cour et al., 2005). Att vara engagerad i skapande 

aktiviteter kan enligt Andersson Svidén, Tham och Borell (2010) vara en ersättning för andra 

förlorade aktiviteter där palliativa klienter får känna att de fortfarande har kapacitet och är 

levande oavsett svår sjukdom och funktionsförlust. Det finns få studier som visar på betydelsen 

av skapande aktiviteter för palliativa klienter varför författaren i enlighet med La Cour et al. 



18 

 

(2007) ser ett behov av framtida forskning gällande kreativa aktiviteters funktion och potential 

för att kunna optimera palliativ vård för klienter i hemmet. 

Sociala aktiviteter och umgänge med andra visade ytterligare på andra betydelser som handlade 

om att uppleva vänskap, intima relationer och umgänge med sin familj vilket blev framträdande 

för klientgruppen i en tid då många andra roller försvann (Keesing & Rosenwax, 2011). Enligt 

Lala & Kinsella (2011) är relationer viktiga vid livets slut likaså att finnas till hands för andra. 

Enligt författaren till den aktuella studien är det därför viktigt att arbetsterapeuter tar med denna 

aspekt och beaktar den sociala miljöns betydelse i sitt arbete med palliativa klienter. Att beakta 

den sociala miljön blir även viktigt utifrån att resultaten pekar på att anhöriga och vårdare är 

viktiga resurser för att identifiera aktivitetsbehov och utforma interventioner (Jeyasingam et al., 

2008; Lee et al., 2005). För att kunna tillhandahålla så god arbetsterapi som möjligt menar 

författaren till den aktuella studien att arbetsterapeuten bör ta hänsyn inte bara till klientens 

önskemål och behov utan även till samtliga berörda. Detta resonemang styrks av Fisher (2009) 

som beskriver att ett klientcentrerat arbetssätt inkluderar såväl personen som remitterats för 

arbetsterapi som de personer som berörs av interventionerna.   

 

Såväl klienter som anhöriga visste inte vilken hjälp de kunde få av en arbetsterapeut vilket 

visade sig i resultatanalysen (Lyons et al., 2002). Detta tyder på att arbetsterapeutens roll är 

otydlig. Genom att tydliggöra arbetsterapeutens roll gentemot den här klientgruppen utifrån 

aktiviteters betydelse och terapeutiska värde skulle möjligheter att arbetsterapi efterfrågades i 

större utsträckning och i ett tidigt skede kunna skapas. Här krävs då enligt författaren till den 

aktuella studien en nära teamsamverkan och förståelse för varandras kompetenser för att skapa 

möjligheter till bästa möjliga vård och rehabilitering för dessa klienter. Detta styrks även av 

forskning (Phipps & Cooper, 2014; Halkett, Ciccarelli, Keesing & Aoun, 2010) som beskriver 

vikten av att arbetsterapeutens unika roll i arbetet med palliativa klienter förtydligas för att 

påvisa hur aktivitetsbaserade interventioner kan underlätta för klienter och skapa 

meningsfullhet under den sista tiden i livet.  

 

Metoddiskussion 

Författaren valde litteraturstudie som metod då den är relevant för att sammanställa och 

beskriva befintlig forskning samt få en samlad bild av kunskapsläget inom ett visst avgränsat 

område. Den valda litteraturen kvalitetsgranskades och analyserades utifrån riktlinjer av Friberg 

(2012), vilket resulterade i en beskrivande översikt. De i studien inkluderade artiklarna är 

publicerade 2002-2011 vilket kan ha haft viss inverkan på studiens resultat såtillvida att 
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strukturella förutsättningar i sjukvårdssystemet kan ha förändrats under de senaste åren samt att 

de arbetsterapeutiska interventionerna kan ha förändrats. Vidare fanns det endast två artiklar 

som beskrev effekt av interventioner vilket gjorde att det blev betydelsefullt att fånga in såväl 

arbetsterapi som arbetsterapeutiska interventioner i studien. Dock anser författaren att de 

artiklar som ingår i urvalet uppfyller kriterierna för studiens syfte. Det blev då totalt tio artiklar 

vilket bör vara ett antal som är lämpligt för den valda metoden, för att kunna bidra till en 

beskrivning och översikt av det här området samt med hänsyn till det relativt långa tidsspannet.  

 

Endast de artiklar som varit möjliga att skriva ut i fulltext har ingått i studien. Relevanta artiklar 

för studiens syfte kan ha valts bort i ett tidigt urval då alla artiklar i urvalet inte lästes i fulltext 

från första början. Detta kan ha inneburit att artiklar som uteslutits av denna orsak innehåller 

ytterligare data som författaren kunde haft nytta av i analysen av resultatet på samma gång som 

de svarat upp mot litteraturöversiktens syfte. Detta är dock en risk som författaren bedömer är 

av mindre betydelse samtidigt som den bör nämnas i denna diskussion. Artiklarna som 

identifierats genom urvalsproceduren är utförda i olika länder och olika världsdelar varav ett 

fåtal är utförda i Sverige. Resultaten är således präglade av hur sjukvård och arbetsterapi är 

organiserade i olika kulturer och miljöer. Därav kan författaren ställa sig frågande till huruvida 

resultaten är giltiga för arbetsterapi inom palliativ vård i Sverige. Eftersom författaren är 

kliniskt verksam inom det aktuella området upplever författaren att mycket av det som återfinns 

i resultaten är applicerbart i den praxis författaren arbetar.   

 

Författarens ambitioner har varit att framställa resultaten utan att förvränga dem utifrån hur de 

är presenterade i sin originalform. Författaren har därför i analysarbetet strävat efter att vara 

textnära och göra en manifest analys samt sammanfatta artiklarnas innehåll utifrån dess likheter 

och skillnader där resultaten också styrks genom källhänvisningar som möjliggör verifiering av 

artiklarnas innehåll vilket enligt Olsson och Sörensen (2011) stärker resultatens trovärdighet. 

Författaren har genomfört studien på egen hand och har löpande reflekterat över sin 

förförståelse inom det aktuella området. Dock kan en brist på kontinuerlig diskussion och 

reflektion med en författarkollega ha inverkat på resultatet. För att kunna skapa en medvetenhet 

och tydliggöra förförståelsen har författaren under analysarbetet haft kontinuerliga diskussioner 

med sin handledare vilket bör ha stärkt studiens trovärdighet. 
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Slutsats 

Sammanfattningsvis visar resultatet att vanligt förekommande interventioner för palliativa 

klienter är kompensatoriska interventioner såsom förskrivning och utprovning av hjälpmedel 

samt anpassningar av miljön. Dessa interventioner var betydelsefulla för att möjliggöra aktivitet 

och livskvalitet intill livets slut. Andra betydelsefulla interventioner var kreativa aktiviteter 

vilka gav klienterna andra värden som var berikande och återskapade band till livet. Vidare 

visade resultatet att sociala aktiviteter och umgänge med familj och vänner värderades av 

klienterna samt gav möjlighet att få reflektera över sitt liv och samtala om sina funderingar.  

 

Det visade sig vara viktigt att interventioner blev snabbt utförda samt att de med kort varsel 

kunde förändras i takt med att klienternas behov förändrades. Således ställs andra krav på 

arbetsterapeuten i arbetet med den palliativa klienten i jämförelse med traditionell 

arbetsterapeutisk rehabilitering. Vidare belyser resultaten brister i att tillgodose palliativa 

klienters behov. Klienter och anhöriga uttryckte att de inte visste vilken hjälp de kunde få av en 

arbetsterapeut vilket tyder på att arbetsterapeutens roll är otydlig. Det framkom även ett behov 

av att arbetsterapeutiska interventioner blev insatta i ett tidigare skede vilket kan härröra till 

otydligheter i den arbetsterapeutiska rollen. Författaren ser därför ett behov av fortsatt forskning 

för att tydliggöra den arbetsterapeutiska rollen inom palliativ vård. Vidare finns ett behov av 

studier som mäter arbetsterapeutiska interventioners effekt inom palliativ vård. 

 

Tillkännagivande 

Författaren vill rikta ett stort tack till handledare Anneli Nyman, universitetslektor vid 

institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet, som bidragit med värdefulla 

synpunkter, möjliggjort reflekterande diskussioner samt genom sitt uppmuntrande stöd bidragit 

till att göra detta examensarbete genomförbart. 
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 Bilaga 1 
Översikt av litteratursökning 

Databas Sökordskombination Antal träffar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal valda 

artiklar 

PubMed 

2000-2015 

 

1.Palliative care OR 

terminal care OR 

hospice care [Mesh] 

2.Palliative care or 

terminal care OR 

hospice care AND 

occupational therapy 

[Mesh] 

3.Palliative care AND 

occupational therapy 

AND intervention 

40436 

 

 

41 

 

 

 

 

20 

0 

 

 

33 

 

 

 

 

8 

0 

 

 

17 

 

 

 

 

2 

0 

 

 

9 

 

 

 

 

0 

Cinahl 

2000-2015 

 

 

1.Palliative care S2 

OR terminal care OR 

hospice care S3 

2.Occuaptional 

therapy 

3.S2 AND S3 AND 

Occupational therapy 

4.Peer Reviewed, 

exclude MEDLINE 

records 

5. Palliative care 

AND occupational 

therapy AND 

intervention 

 

26438 

 

 

16155 

 

94 

 

48 

 

 

1 

0 

 

 

0 

 

 

 

14 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

7 

 

 

0 

0 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

Amed 

2000-2015 

1.Palliative care OR 

terminal care OR 

hospice care  

2.Occupational 

therapy 

3. Palliative care OR 

terminal care OR 

hospice care AND 

occupational therapy 

4.Palliative care AND 

occupational therapy 

AND intervention 

 

10128 

 

 

1460 

 

49 

 

 

 

12 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

2 

 

 

 

3 

0 

 

 

0 

 

2 

 

 

 

3 

0 

 

 

0 

 

1 

 

 

 

0 

SveMed+ 

2000-2015 

1.Occuaptional 

therapy 

666 1 1 0 
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 Bilaga 2 
 

Översikt av de artiklar som ingår i studien 

Nr Artikel Syfte Metod Resultat/Slutsats 

1 Experiences of 

engagement in 

creative activity 

at a palliative 

care facility 

Författare: La 

Cour K, 

Josephsson S, 

Tishelman C, 

Nygård L. 

Publicerad: 

Palliative and 

supportive care. 

2007; 5: 241-

250. 

Att få en ökad förståelse 

för cancerpatienter i den 

palliativa fasen och deras 

upplevelser och känsla av 

meningsfullhet genom att 

delta i kreativa aktiviteter. 

En fenomenologisk 

undersökning. Deltagare: 

Patienter mellan 41-74 år 

boende på en 

vårdavdelning eller 

ambulatoriska och med 

avancerad 

metastascancer. 8 

personer deltog. 16 

intervjuer utfördes. En 

person dog innan studien 

blev avslutad. 

Att engagera sig i 

kreativa aktiviteter visade 

sig underlätta 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 för 

alternativa sätt att 

handskas med livet. 

2 Doing-being-

becoming: 

Occupational 

experiences of 

persons with life 

threatening 

illnesses 

Författare: 

Lyons M, 

Orozovic N, 

Davis J, 

Newman J. 

Publicerad: 

American 

Journal of 

Occupational 

Therapy. 2002; 

56: 285-295 

Vad har män och kvinnor 

med livshotande sjukdom, 

och som deltar i ett 

dagsjukvårds-hospice-

program, för erfarenheter 

av aktivitet? 

Utgångspunkten är 

användande av en teoretisk 

ansats enligt Wilcock 

(1998) med ”doing-being-

becoming” som 

vägledning. 

En kvalitativ studie; En 

kombination av 

fokusgrupper, 

individuella intervjuer 

och observation av 

deltagarna. 

23 deltagare, 13 män och 

10 kvinnor som deltog i 

ett dagvårds-hospice-

program. 

Erfarenhet av görande 

var tydligt när det 

handlade om att förlora 

och behålla högt 

värderade aktiviteter som 

strävar efter att behålla 

fysiska och mentala 

funktioner. 

Att vara genom 

aktivitetsengagemang 

framkom i sociala 

relationer och 

självutforskande som 

ökade känslan av 

egenvärde. 

Aktivitet främjar 

erfarenheter av att bli 

genom att förse individen 

med nya tillfällen att lära 

och en känsla av att bidra 

med omsorg om andra. 

3 Creating 

connections to 

life during life-

threatening 

Att upptäcka och 

karaktärisera faktorer som 

påverkar engagemang i  

kreativ aktivitet för äldre 

En kvalitativ studie med 

semistrukturerade 

intervjuer. 15 deltagare, 

Kreativ aktivitet kan 

möjliggöra att återskapa 

förbindelser till vardagen 

och förstärka upplevelse 



26 

 

illness: Creative 

activity 

experienced by 

elderly people 

and 

occupational 

therapists 

Författare: La 

Cour K, 

Josephsson S, 

Luborsky M. 

Publicerad: 

Scandinavian 

Journal of 

occupational 

therapy. 2005; 

12(3): 98-109 

personer som befinner sig i 

den palliativa fasen, dels 

utifrån klientens och dels 

utifrån arbetsterapeutens 

perspektiv. 

8 patienter och 7 

arbetsterapeuter. 
av sig själv som en aktiv 

person, under tiden en 

klient är i den palliativa 

fasen. 

4 Everyday lives 

of people with 

advanced 

cancer: Activity, 

time, location 

and experience 

Författare: 

La Cour, K, 

Nordell K, 

Josephsson S 

Publicerad:  

Occupation, 

participation 

and health 2009; 

4: 154-162 

Att beskriva och utforska 

aktiviteter i vardagen för 

personer i den palliativa 

fasen och i relation till tid, 

plats, socialt engagemang 

och erfarenhet. 

Kvalitativ. 

Urval: 64 lämpliga 

patienter med cancer i 

den palliativa fasen i en 

dagvårdsenhet i 

anslutning till ett sjukhus 

i Danmark. 45 av dem 

ville delta i studien. Av 

dessa 45 valdes 7 

deltagare ut för att delta. 

Studien bestod av 

djupgående, kvalitativa 

intervjuer. Metoden 

bestod av två delar: Time 

Geographic Method 

(TGM) vilken innebär att 

deltagaren noterar i en 

förstrukturerad dagbok 

samt av 1-3 individuella 

intervjuer som pågick 1-

2 h var gång. 

Deltagarna spenderade 

huvudsakligen sina dagar 

i hemmet. De 

dominerades av egenvård 

och fritid, med socialt 

engagemang begränsat 

till den nära familjen och 

nära vänner. Deltagarnas 

dagliga rytm 

identifierades som nära 

knuten till erfarenhet och 

tillfredsställelse och 

bestod av både 

rutinmässiga och nya 

aktiviteter. 

5 An evaluation of 

the domiciliary 

occupational 

therapy service 

in palliative 

cancer care in a 

community 

trust; a patient 

and carers 

perspective 

Att utvärdera den 

distriktsarbetsterapeutiska 

servicen i den kommunala 

vården för patienter i den 

palliativa fasen och utifrån 

patientens och vårdarens 

perspektiv. 

 

Mixad studie. 60 

deltagare; 19 kvinnliga 

och 11 manliga patienter 

och deras huvudsakliga 

vårdare (30 st). 

Strukturerade intervjuer 

med hjälp av ett 

frågeformulär användes. 

Kvalitativ data-analys 

användes. 

Resultatet både från den 

kvalitativa och den 

kvantitativa delen 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 
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Författare: 

Kealey P, 

McIntyre I. 

Publicerad: 

European 

journal of 

cancer care. 

2005; 14: 232-

243 

 

 

tillhandahållandet av 

tjänster och brister i 

informationen om vad 

arbetsterapeuten har för 

roll och i vilken 

utsträckning de kan 

erbjuda olika slags hjälp. 

 

6 Is occupation 

missing from 

occupational 

therapy in 

palliative care? 

Författare: 

Keesing S, 

Rosenwax, L 

Publicerad: 

Australian 

occupational 

therapy journal. 

2011; 58: 329-

336 

Att undersöka patienters, 

och deras vårdares, dagliga 

erfarenheter samt deras 

arbetsterapeutiska behov i 

den palliativa fasen. 

Författarna fastställde även 

antalet arbetsterapeuter 

som arbetade inom detta 

fält i västra Australien samt 

vilka tjänster de erbjöd. 

 

Mixad metod i två steg. 

Steg 1 var en e- post 

enkät som pågick i två 

månader för att fastställa 

antalet arbetsterapeuter 

som erbjöd vård till 

palliativa patienter i 

västra Australien. Dessa 

data jämfördes med det 

totala antalet 

arbetsterapeuter som 

arbetade i västra 

Australien.  Steg 2 

bestod av 

semistukturerade 

intervjuer riktade till 

vårdare och 

arbetsterapeuter. Datan 

analyserades med hjälp 

av grounded theory, 

innehållet kodades och 

kategorier utformades. 

Av resultatet framkom 

fyra teman (de två första 

från intervjuer med 

vårdare, de två andra från 

intervjuer med 

arbetsterapeuter) som 

hade påverkan på de 

döende patienterna och 

deras vårdare: 

aktivitetsförlust; att få 

bestämma över sin egen 

rehabiliteringsprocess 

saknades; aktiviteter var 

inte tillgodosedda; 

arbetsterapeuterna kände 

sig begränsade och gavs 

inte möjligheter att 

tillgodose de döende 

patienternas behov. 

7 A retrospective 

audit exploring 

the use of 

relaxation as an 

intervention in 

oncology and 

palliative care 

Författare: 

Miller J, 

Hopkinson C 

Publicerad: 

European 

journal of 

cancer care. 

Att undersöka genomförda 

avslappningstekniker (sex 

olika tekniker) och 

utvärdera dess allmänna 

effekt. 

En retrospektiv klinisk 

studie Deltagare: 62 

(327)  

Remisser var relaterade 

till både 

öppenvårdspatienter 

(n=222) och 

slutenvårdspatienter 

(n=105) 

Primärdiagnosen 

bröstcancer stod för den 

högsta procenten av 

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 

(från 2.92 vid första 

tillfället till 3.46 vid 

fjärde tillfället). Detta 
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2008; 17: 488-

491. 

remisser bland 

deltagarna (n=128) 

Data samlades in i två 

stadier. Spänning 

uppmättes före och efter 

avslappnings-sessionen. 

berodde troligtvis på att 

patienter erfor ökad 

medvetenhet om sin grad 

av spänning och därav 

kunde ange en mer 

noggrann bedömning.  

 

8 Improvement of 

feeding, 

independence in 

end-stage 

cancer patients 

under palliative 

care-a 

prospective, 

uncontrolled 

study 

Författare: Lee 

WTK, Chan HF, 

Wong E 

Publicerad: 

Support care 

cancer. 2005; 

13: 1051-1056 

Att utvärdera effektivitet 

av arbetsterapi för att 

främja självständigt ätande 

för patienter med cancer i 

slutfasen av den palliativa 

vården. 

En kvantitativ prospektiv 

studie. 

36 deltagare i slutfasen 

av sin cancer. Personer 

dog och 19 patienter 

återstod när studien 

slutfördes efter 3 veckor. 

Studien visar att genom 

att förse patienter med 

lämpligt stöd kring 

ätande ökade deras 

självständighet vilket kan 

antas förbättra ADL-

förmåga och livskvalitet, 

och minimera onödig 

funktionsnedsättning. 

9 A prospective 

study of unmet 

activity of daily 

living needs in 

palliative care 

inpatients 

Författare: 

Jeyasingam L, 

Agar M, Soares 

M, Plummer J, 

Currow D 

Publicerad: 

Australian 

occupational 

therapy journal. 

2008; 55: 266-

272 

 

Att definiera icke 

tillgodosedda behov 

gällande vardagliga 

aktiviteter såsom 

definierade av patienter 

och vårdare i en palliativ 

vårdenhet. 

En prospektiv 

tvärsnittsstudien av en 

grupp patienter och deras 

vårdare. Funktionell 

status och icke 

tillgodosedda behov blev 

fastställda. 30 

patientvårdar ”par” 

deltog (22 män och 8 

kvinnor). 

Strukturerade intervjuer 

med hjälp av ett 

frågeformulär utifrån två 

bedömningsinstrument. 

Den kvantitativa datan 

kodades och 

analyserades, sedan 

jämfördes data från 

patienterna med data från 

vårdarna och 

sjukvårdspersonalen. 

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 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. 
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10 A study of 

occupational 

therapy 

interventions in 

oncology and 

palliative care 

Författare: 

Cooper, J, 

Littlechild, B 

Publicerad: 

International 

Journal of 

Therapy and 

Rehabilitation. 

2004; 11: 329-

333 

Att uforska hur specialist- 

arbetsterapeuter inom 

onkologi och palliativ vård 

fördelar tid i sina 

behandlingsprogram 

Tidsstudie-baserad 

metod. 

Varje arbetsterapeut 

identifierade en period 

om 20 arbetsdagar så 

tidigt som möjligt från 

den 27 maj 2002 för att 

genomföra tidsstudien. 

Tio arbetsterapeuter och 

en student deltog i 

studien fördelad på fem 

enheter; två cancer-

center, ett sjukhus och 

två hospice. Totalt 

innefattades 346 

patienter och 93591 

minuter av aktivitet 

analyserades. 

De interventioner 

arbetsterapeuterna i 

studien lade mest tid på 

var bedömningar, 

hjälpmedelsaktiviteter, 

symtomkontrollerande 

aktiviteter 

Hur mycket tid som lades 

på patienter var relaterat 

till vilken diagnos de 

hade där patienter med 

okänd primär-cancer 

behövde mest 

arbetsterapeutisk tid. 

Den arbetsterapeutiska 

tiden upptog 29% i direkt 

patientkontakt, 15 % till 

patientrelaterade möten 

och kontakter med 

samarbetspartners, 12% 

patientrelaterad 

dokumentation och 

skrivande av rapporter 

samt 1% till övrigt vilket 

blev totalt 57%. 

Kvarstående 43% av tid 

spenderades på icke-

patientrelaterad aktivitet. 

 

 

 


