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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters resonemang vid interventioner för 
personer med demenssjukdom.  
Metod: En kvalitativ intervjustudie designades och sex legitimerade arbetsterapeuter som 
arbetade inom fyra olika kommuner deltog i studien. Dataanalysen gjordes med kvalitativ 
innehållsanalys och resulterade i fyra kategorier.  
Resultat: Genom analys av materialet uppkom fyra kategorier: Betydelsen av att förbereda 
personcentrerad rehabilitering, Betydelsen av teamarbete för att möjliggöra aktivitet, 
Betydelsen av personcentrerad utredning, Betydelsen av resonemang om tidsperspektiv vid 
utredning och åtgärd. Arbetsterapeuternas resonemang handlade om vikten av att få rätt 
information för att skapa ett bra möte med personen samt för att göra rätt val av bedömningar. 
Arbetsterapeuterna ser sig som en av de viktiga komponenterna av flera i teamarbetet kring 
personer med demens och teamarbetet är betydelsefullt för att kunna ge personen den bästa 
rehabiliteringen och vården. Resonemanget kom även att handla om tidsperspektiv, om vikten 
av att komma in i tid med utredning samt åtgärder för att ge personen bästa möjliga 
rehabilitering för att främja aktivitet. 
Slutsats: Resultatet gav en större förståelse om arbetsterapeuters resonemang vid 
interventioner för personer med demens. Betydelsen av mer tid för utredning och åtgärder för 
personer med demens framkom, för att kunna arbeta med aktiviteter behöver personerna ges 
tid till detta. Att arbeta i team runt personer med demens skapar en bättre förutsättning för 
rehabiliteringen och omvårdnad för personen. För att göra rätt val av bedömningar behöver 
arbetsterapeuterna ha rätt information om personens tidigare och nuvarande livssituation. 
Resultatet visade även på betydelsen av observation för att kunna utreda samt utföra 
personcentrerade åtgärder. 

Nyckelord: Occupational therapist, Intervention, Dementia, Experience, Reasoning 
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Abstract 

Aim: The aim of this study was to explore occupational therapists reasoning about 
interventions for people with dementia.  
Method: A qualitative interview study was designed and six occupational therapists that work 
in different municipality participated. The qualitative content analysis resulted in four 
categories.  
Results: The data analysis resulted in four categories: The importance of preparing for 
person-centered rehabilitation, The importance of teamwork to enable activity, The 
importance of person-centered evaluation, The importance of reasoning about time 
perspectives in evaluations and action. The occupational therapists reasoning were about the 
importance of knowing who the person is, to get the right information to develop a good 
meeting and to do the right assessment. The occupational therapists see themselves as one of 
the important part in the teamwork around people with dementia and that teamwork is 
important to give the person the best rehabilitation and care. The reasoning was also about 
time perspective, to be in time with assessments and to take action to be able to give the 
person best ability to activity and rehabilitation. 
Conclusion: The results enhance the understanding about occupational therapists reasoning 
about interventions for people with dementia. More time is needed for evaluation and action 
for people with dementia, to be able to work with activities the person need more time for 
that. To work in a team around people with dementia creates a better condition for 
rehabilitation and care for the person. To make the right choice for assessment the 
occupational therapists needs the right information about the person previous and current 
living situation. The result shows the importance of observation to be able to investigate and 
carry out client-centered measures. 

Keywords: Occupational therapist, Intervention, Dementia, experience, Reasoning 

 
 
 

  



4 
 

Innehållsförteckning: 

Sammanfattning……………………………………………………………… 2 

Abstract………………………………………………………………………...3 

Bakgrund ………………………………………………………………….…..5 

     Demenssjukdom……………………………………………….………..…….…...5 

     Aktivitet och demens………………………………………….……………..….....5 

     Arbetsterapeutisk utredning…………………………………………..……..……..7 

     Arbetsterapeutiska interventioner………………………...………….……..….......8 

     Kliniska resonemang…………………………………………………………..…..10 

     Syfte………………………………………………………………………….….…11 

Metod……………………………………………………………………….....11 

    Design…………………………………………………………………………..….11 

    Urval och deltagare………………………………………………………….….….11 

    Datainsamling och procedur………………………………………………….…....11 

    Analysmetod…………………………………………………………………..…...12 

Forskningsetiska aspekter……………………………………………….…….13 

Resultat…………………………………………………………………….…13 

    Betydelsen av att förbereda personcentrerad utredning……….…………...14 

    Betydelsen av teamarbete för att möjliggöra aktivitet…….………….…….15 

    Betydelsen av personcentrerad utredning……….………….……….……...16 

    Betydelsen av resonemang om tidsperspektiv vid utredning och åtgärd......17 

Diskussion………………………………………………………………….…18 

Metoddiskussion………………………………………………….……….…..21 

Konklusion………………………………………………………….…….…...22 

Referenslista………………………………………………………..................24 

Bilaga 1. Informationsbrev 

Bilaga 2. Intervjuguide 

 

 

 



5 
 

Bakgrund 

Demenssjukdom 

Demens är ett gemensamt begrepp för olika sjukdomar med olika symtom som beror på en 

hjärnskada och försämrar minnet samt ger andra kognitiva funktionsnedsättningar (Larsson & 

Rundgren 2010). Beroende på var i hjärnan skadan sitter uppkommer olika symtom. Det kan 

vara minnesproblematik, agitation, oro, sviktande tidsuppfattning med många fler. Även de 

anhöriga påverkas av den nya livssituationen, därför kallas demens ofta för ”de anhörigas 

sjukdom”. Anhöriga är ofta en viktig part i vardagen för personen med demens vilket innebär 

att anhöriga också behöver stöd i hur denne ska hantera sitt eget liv och kunna ge stöd till 

personen med demens (Skärsäter, 2014).  

Tre huvudgrupper kan ses inom demens; Primärdegenerativa demenssjukdomar, vaskulära 

demenssjukdomar och sekundära sjukdomar, de tre huvudgrupperna har olika förlopp. 

Primärdegenerativa demenssjukdomar är den vanligaste och vaskulär demenssjukdom, som 

då tillhör den näst vanligaste, inkluderar ungefär 30 %. Den tredje gruppen är sekundära 

demenssjukdomar, där sjukdomar/skador som kan ge upphov till demens, andra diagnoser 

som kan ha liknande symtom som de vid demens, ingår (Skärsäter, 2014). 

I hela världen ökar människans livslängd och i takt med det ökar även de som insjuknar i 

någon form av demenssjukdom och forskare gör bedömningen att personer med demens 

kommer att öka med 300 % inom de närmsta 30 åren. Idag lider 46 miljoner mäniskor av en 

demenssjukdom (Prince, Wimo, Guerchet, Ali, Wu & Prina, 2015). Samtidigt som det i 

Sverige och andra delar av Europa visar på en minskning av personer som insjuknar i demens, 

de senaste 20 åren. Detta tror forskare har att göra med bland annat att vi utbildar oss i högre 

utsträckning. Men även att vi är mer medvetna om vår kost och livsstil (Manzoor, 2015). 

Tidigare var demens förknippat med åldrandet men nu ökar antalet yngre personer som 

diagnostiseras och personer som så långt ner i 30-årsåldern får diagnosen (Lindgren, 2008).  

Aktivitet och demens 

Eklund, Gunnarsson & Leufstadius (2010) beskriver att aktivitet är en persons utförande av en 

viss handling. De beskriver även att aktivitet är grunden inom arbetsterapi och genom 

aktivitet uppnås hälsa och välbefinnande. Arbetsterapi fokuserar på för den specifika 

personens meningsfulla aktiviteter för att höja motivationen i utförandet av aktiviteten. 

Arbetsterapeuten har därför en viktig uppgift i att stödja personen till att identifiera detta. Det 
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är värdet i aktiviteten som avgör om denna skall bli meningsfull, och värdet i en aktivitet är 

unikt för varje person. Kielhofner (2012) menar att aktivitet ska påverkas av en persons 

viljekraft, alltså motivationen till aktivitet, vanebildningen där aktiviteterna anordnas efter 

rutiner och mönster och utförandekapaciteten som personen innehar för att kunna utföra 

aktiviteten. Dessa komponenter i samspel med miljön inverkar på hur en person utför en 

aktivitet och personens upplevelse av aktiviteten och utförandet.  

Många som drabbas av en demenssjukdom inser gradvis sina svårigheter med att utföra 

meningsfulla aktiviteter. Tidigare meningsfulla aktiviteter kan tappa sitt värde när personen 

inte längre kan utföra aktiviteten på samma sätt (Edberg, 2011). Vardagliga aktiviteter så som 

personens förmåga att tvätta sig, klä sig och gå på toaletten minskar ju mer sjukdomen 

progredierar. En av delarna i en demensutredning är att bedöma förmåga i ADL, det vill säga 

ADL-förmågan hos personen och här finns ofta brister i den personliga hygienen, det blir 

tydligare ju längre in i sjukdomen personen befinner sig (Larsson & Rundgren, 2010). 

Brorsson (2013) påvisar i sitt avhandlingsarbete om personer med demens vikten av att 

fortsätta vara delaktig i samhället samt fortsatt självständighet. De framkom även att 

aktiviteter som utfördes i samhälleliga miljöer helst utfördes i hemstaden då detta gav 

igenkännande och trygghet samt främjade deras aktivitetsutförande. Även Skärsäter (2014) 

beskriver att miljön är en viktig del för att personer med demenssjukdom skall känna trygghet, 

få en ”hemkänsla” och minska oro och stress. 

Förr eller senare påverkas som sagt aktivitetsförmågan hos dessa personer, Larsson och 

Rundgren (2010) beskriver några faktorer att ta hänsyn till i mötet med en person med 

demens; att finna kommunikationssätt som underlättar mötet, känner personen med demens 

igen personer så som sig själv, anhöriga eller personal, om denne bor på ett boende eller har 

hemtjänst? Och vad är det i ADL som personen klarar av? Genom att vi får svar på dessa 

frågor blir det enklare att anpassa åtgärderna. Personer med demens som deltagit i Brorsons 

studier (2013) använde sig av olika strategier när aktivitetsförmågan försämrades. De 

planerade att ha god tid till sina aktiviteter för att undvika stress, även vilken tid på dygnet de 

utförde aktiviteterna var planerade för att undvika exempelvis rusningstid då många 

människor och bilar är i rörelse. Personerna utförde sina aktiviteter i för dem kända miljöer, 

de använde alltid samma affär att handla i och de tog samma väg inne i affären för att undvika 

stress och osäkerhet och samtidigt upprätthålla självständighet.  
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Det är viktigt att personal, eller anhöriga, fortsätter att göra personen med demenssjukdom 

delaktig i de vardagliga aktiviteterna. Även om personen inte kan utföra alla moment i en 

aktivitet kan denne ändå känna sig delaktig. Vad som är meningsfulla aktiviteter är 

individuellt och det gäller att finna vad varje person anser som meningsfull aktivitet och 

upprätthålla även dessa i så långt det är förenat med personens välmående (Aremyr & Lindell-

Ljunggren, 2012). Aremyr & Lindell-Ljunggren (2012) beskriver miljön som en viktig aspekt 

för att främja aktivitet men även vikten av delaktighet i meningsfulla aktiviteter för personer 

med demens möjliggörs. Att på ett eller annat sätt vara delaktig i matlagning, vara delaktig 

när personalen på boendet/anhöriga sätter upp gardiner, vattnar blommor eller tvättar kläder. 

Med enkla medel kan dessa personer känna delaktighet och mening i sin vardag. Personer 

med demenssjukdom kommer ofta till ett stadie där denne inte förstår instruktioner, inte 

förstår hur denne ska vara kring andra människor och den stress och oro som kommer till 

följd av detta kan personen isolera sig (Skärsäter, 2014).  

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) drabbar en stor del av de som har 

en demenssjukdom. BPSD försvårar sjukdomen ytterligare för den drabbade men även för 

anhöriga och omvårdnadspersonal. En person som drabbas av detta skall genomgå en 

utredning för att utesluta felmedicinering eller andra faktorer som kan ligga bakom en 

beteendeförändring (Skärsäter, 2014). Personer som har konstaterats med BPSD skrivs in i ett 

kvalitetsregister och (utbildad) personal på boendet arbetar med personen och registret för att 

minska symtomen samt öka livskvaliteten för personen (www.bpsd.se). 

Arbetsterapeutisk utredning vid demens 

Undersökningar gällande personens funktionsförmåga görs för att bedöma vad personen 

klarar i ADL (Larsson & Rundgren, 2010). För att bedöma begränsningar i 

funktionsförmågan finns olika bedömningsinstrument där ett är ADL-taxanomin som används 

av arbetsterapeuter. Den inkluderar stora delar av en persons vardag och genom observation 

inom områden som förflyttning, toalettbesök, personlig hygien, matlagning och städning kan 

arbetsterapeuten få en tydligare bild av vad personen klarar av i sin vardag. Instrumentet ger 

även utrymme för personens egen uppfattning och vilka aktiviteter denne vill utföra. Denna 

utredning kan ge svar på om personen kan fortsätta bo var hemma (Ragneskog, 2013). 

Assessment of motor and process skills [AMPS] är ett annat bedömningsinstrument som 

används av arbetsterapeuter, där personen väljer ut två eller fler uppgifter inom området ADL, 

det finns 80 uppgifter att välja mellan i instrumentet. Instrumentet mäter sedan med vilken 

kvalitet personen utför uppgiften/aktiviteten (Fisher, 2010).  
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Vid en demensutredning kan även Mini Mental State Examination [MMSE-SR], tillsammans 

med klocktest, användas. Detta har arbetsterapeuten till hjälp för att bedöma en persons 

kognitiva funktioner och i processen för att få en diagnos (Ragneskog, 2013; Öhman et al, 

2011). Enligt Kielhofner (2012) kan ostrukturerade intervjuer och observationer ge många 

svar på vem personen har varit, vad den önskar att göra och på vilket sätt denne utför 

aktiviteter idag. Flera svenska forskare har studerat personer med mild kognitiv svikt och 

personer med demens i samband med att de använder vardagsteknik och andra hjälpmedel i 

sina aktiviteter (Malinowsky, Kottorp & Nygård, 2013; Rosenberg & Nygård, 2011; 

Rosenberg & Nygård, 2013). Ofta används observationer och intervjuer i kombination 

användas för att göra bedömning om personen anser sig ha svårt att använda vardagsteknik 

eller annat hjälpmedel i vardagen. Instrument som Everyday Technology Use Questionnaire 

(ETUQ) och Management of Everyday Technology (META) kan ses användas vid 

bedömning (Malinowsky, Kottorp & Nygård, 2013). 

Arbetsterapeutiska interventioner 

Initiativförmågan och förmågan till att utföra aktiviteter minskar med sjukdomens progress 

hos personer med demens, de som fortfarande bor hemma kan få hjälp från kommunens 

arbetsterapeuter för att få vardagen att fungera igen med hjälp av strategier och struktur (Letts, 

Edwards, Berenyi, Moros, O’Neill, O’Toole & McGrath, 2011). Interventioner för personer 

med demenssjukdom kan vara allt från anpassning av aktiviteter, anpassning av miljö samt 

bedöma om och förskriva kognitiva hjälpmedel. Elektroniska och tekniska produkter och 

tjänster som kan användas som kognitiva hjälpmedel blir allt vanligare på marknaden och i 

människors vardag. Trots svårigheter med att använda dessa hjälpmedel kan förekomma för 

personer med demens kan dessa med rätt typ av stöd i stor utsträckning underlätta och 

möjliggöra delaktighet i aktiviteter (Basun, Skog, Wahlund & Wijk, 2013).  

Kielhofner (2012) beskriver miljön som en möjlighet till aktivitet samtidigt som den kan 

begränsa en persons utförande. Kielhofner (2012) beskriver vidare vikten av att sätta sig in i 

personens viljekraft, vanebildning och utförandekapacitet. Alla dessa faktorer, inklusive 

miljön, spelar in i en persons aktivitetsmönster, viljekraften som handlar om personens egen 

vilja till att utföra aktiviteter, vanebildning som handlar om mönster och rutiner och 

utförandekapacitet som handlar om vad personen faktiskt är kapabel till att utföra, både 

fysiskt och psykiskt. Gitlin, Corcoran, Winter, Boyce, & Hauck, (2001) utförde en 

randomiserad kontrollerad studie där två grupper ingick, en grupp med personer med demens 
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och deras vårdgivare fick home environmental intervention och kontrollgruppen fick endast 

broschyrer samt annan skriftlig information om säkerhetstips i hemmiljön. 

Miljöinterventionerna handlade om att utbilda vårdgivare som bor och arbetar med anhöriga 

med demenssjukdom. Arbetsterapeuten fanns för att hjälpa vårdgivarna identifiera strategier 

för att förenkla hemmiljö, bryta ned aktiviteter i delaktiviteter samt göra dem själva mer 

involverade i vardagsaktiviteter tillsammans med personen med demens. Författarna använde 

functional independence measure [FIM] för att mäta personernas självständighet i ADL och 

resultatet visade sedan på en skillnad mellan grupperna. Deltagarna i gruppen som erhållit 

interventioner av arbetsterapeut hade förbättrat sin självständighet i ADL efter 3 månaders 

uppföljning. I en studie av Hedman, Nygård, Almkvist & Kottorp (2015) som gjordes 

angående användning av vardagsteknik för personer med mild kognitiv nedsättning, framkom 

efter en två årsperiod av användandet, att deltagarna använder färre och färre tekniska 

hjälpmedel i hemmet. Författarna till studien menar att fler studier behövs för att visa på om 

minskningen av användandet av vardagsteknik övertid har att göra med en fortskridande 

demens. 

Laver, Clemson, Bennett, A-Lannin & Brodaty (2014) har sammanställt tidigare studier som 

gjorts angående vilka interventioner som visat sig vara effektiva för personer med 

demenssjukdom och med symtom så som agitation, depression, vandringsbeteende och apati. 

Endast studier där interventionerna visat sig ha god effekt på deltagarna inkluderades. 

Forskarna beskriver vikten av utbildning och träning för personal som arbetar med personer 

med demens, bland annat strategier för att förändra utförandet i en specifik uppgift i ADL, 

detta för att öka personens funktionsförmåga. Strategierna kunde handla om att kompensera i 

exempelvis trädgårdsarbete; att använda en alarmklocka för att veta när det behövs en paus 

eller fästa röd tejp runt det område som aktiviteten ska utföras i. Vidare tar författarna upp att 

det har stor betydelse att engagera dessa personer i lustfyllda aktiviteter, att ta hänsyn till 

tidigare samt nyfunna intressen för att minska problem gällande agitation och depression. 

Nyligen har ett antal svenska studier publicerats gällande personer med demenssjukdom och 

interventioner för dessa. Brorsson (2013) beskriver i sin avhandling att deltagarna, personer 

med demens, värdesätter aktiviteter i social miljö, personerna känner sig då mer självständiga 

och delaktiga i samhället. Deltagarna önskar att så långt det är möjligt att få vara delaktiga i 

samhället, det kan handla om att fortsätta handla, besöka biblioteket och så vidare. 

Interventioner med hjälp av eller användandet av vardagsteknik verkar vara under snabb 

utveckling för personer med demens. Rosenberg & Nygård (2014) visar på vikten av stöd i 
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användandet av vardagsteknik för personer med demens, för att personerna ska lära sig samt 

upprätthålla kunskap i hur de använder vardagsteknik. I en annan studie av Boman, Nygård & 

Rosenberg (2013) vill författarna ta reda på huruvida en videotelefon skulle vara till nytta för 

personer med demenssjukdom. Studien visar att det skulle vara till nytta med en videotelefon 

och deltagarna i studien var med och lade grunden för en design som skulle passa för dessa 

personer, denna studie tar som ovan nämnda studie av Laver, Clemson, Bennett, A-Lannin & 

Brodaty (2014) upp att åtgärder och träning bör pågå så länge som det känns meningsfullt och 

lustfyllt för personen att utför dem. Flera av de svenska studierna (Boman, Nygård & 

Rosenberg, 2013; Rosenberg & Nygård, 2014; Hedman, Nygård, Almkvist & Kottorp, 2015) 

tar upp vikten av samarbete mellan yrkeskategorier och däribland arbetsterapeuter, inom 

dessa interventioner. 

Kliniska resonemang 

Beskrivet i litteratur finns arbetsterapeuters kliniska resonemang (Mattingly & Fleming, 

1994), detta är en mer generell beskrivning av hur arbetsterapeuter tänker i det praktiska 

arbetet och inte endast vid arbete med personer med demens. Det finns olika kliniska 

resonemang men i detta examensarbete har fokus lagts på följande tre: Procedural reasoning 

som handlar om att arbetsterapeuten identifierar personens problem och väljer interventioner 

som passar för just den personens behov. Interactive reasoning är när arbetsterapeuten 

försöker skapa en relation till personen. Arbetsterapeuten försöker förstå personen på ett 

djupare plan och personens egen uppfattning om tillståndet är av största vikt. Conditional 

reasoning handlar om att arbetsterapeuten har ett helhetsperspektiv på personen. Utifrån sina 

egna kunskaper och erfarenheter ser arbetsterapeuten på personens som en helhet; det 

personliga planet, socialt och kulturellt (Mattingly & Fleming, 1994). 

Sammanfattningsvis har författaren efter litteraturgenomgång i ämnet inte funnit någon 

litteratur med tydlig koppling till uppsatsens syfte, arbetsterapeuters resonemang vid 

interventioner för personer med demens. 
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Syfte 

Att beskriva arbetsterapeuters resonemang vid interventioner för personer med 

demenssjukdom. 
 

Metod 

Design 

Kvalitativ studie valdes då avsikten var att beskriva deltagarnas resonemang, 

semistrukturerade intervjuer genomfördes med delvis öppna frågor för att ge deltagarna 

möjlighet att sätta egna ord på erfarenheten och upplevelsen (Trost, 2010). Utifrån studiens 

syfte att beskriva arbetsterapeuters resonemang vid interventioner för personer med 

demenssjukdom användes en kvalitativ innehållsanalys, som enligt Granskär och Höglund-

Nielsen (2012) är användbar då likheter och skillnader i innehåll skall belysas. 

Urval och deltagare 

Författaren intervjuade sex legitimerade arbetsterapeuter inom fyra olika kommuner. Ett 

strategiskt urval utfördes då deltagarna valdes ut efter vissa kriterier (Granskär & Höglund- 

Nielsen, 2012), kriterierna var: legitimerad arbetsterapeut som varit yrkesverksam 

arbetsterapeut i minst ett år, de skulle vara anställda i en kommun, samt att de skulle ha ett 

pågående arbete med personer med demenssjukdom. Deltagarna var alla kvinnor där deras 

yrkesverksamma år sträckte sig mellan 2½ år för den som arbetat kortast tid och 33 år för den 

som arbetat längst. Deltagarna arbetade inom sin kommun och då innefattade det hemsjukvård 

samt arbete på särskilda boenden. Författaren använde en så kallad snöbollsmetod, då en 

deltagare tipsade om andra arbetsterapeuter som stämde in på kriterierna och författaren 

kunde då kontakta dessa med förfrågan om medverkan i studien, sedan tipsade ytterligare 

deltagare om nya deltagare och så vidare (Trost, 2010). De första två deltagarna var 

författaren bekant med sedan innan, de i sin tur tipsade om ytterligare deltagare. De tänkta 

deltagarna fick ett informationsbrev (bilaga 1) där information angående studiens syfte, på 

vilket sätt ett deltagande skulle se ut och att deltagarna var garanterade konfidentialitet, fanns 

med. Deltagarna fick även ta del av intervjuguiden inför intervjun (bilaga 2). Tiden och 

platsen för intervjuerna bestämdes av personerna som deltog i studien. 
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Datainsamling och procedur 

Datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade intervjuer med få slutna frågor och fler 

öppna frågor enligt bifogad intervjuguide (Bilaga 2). Fem av intervjuerna genomfördes på 

respektive deltagares arbetsplats. Den sjätte intervjun genomfördes via telefon då det 

geografiska avståndet var för stort. Intervjuerna ägde rum i Mars 2016 och varade mellan 13-

57 minuter där medellängden var 34 minuter. Intervjuerna spelades in med hjälp av en 

mobiltelefon och intervjuerna transkriberades sedan ordagrant av författaren för analys.  

Analysmetod 

Insamlad data analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats, 

vilket innebar att materialet analyserades utan förutfattade meningar eller tilltänkta 

meningsenheter (Granskär & Höglund – Nielsen, 2012). Genom att återkommande läsa 

litteraturen om hur analysen genomförs samt att under analysens gång återgå till 

intervjumaterialet kunde detta säkerställa att analysen var textnära och att tolkning av 

författaren ej skedde i för stor omfattning (Trost, 2012). Författaren läste det transkriberade 

intervjumaterialet upprepade gånger innan meningsbärande enheter identifierades utifrån 

syftet. Dessa meningsenheter kondenserades och formades sedan till koder som blev 

preliminära kategorier och sedan till slutliga kategorier (tabell 1) som var tänkt att ge en 

helhetsbild av på vilket sätt de intervjuade arbetsterapeuterna resonerar vid interventioner för 

personer med demenssjukdom.  
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Tabell 1, exempel på kategorisering 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Kategori 

Skönt att veta lite vem 
personen är och 
framförallt vad den tyckt 
om att göra eftersom jag 
gärna vill göra ett 
aktivitetstest när jag 
kommer dit 

Bra att veta vem 
personen är då jag 
vill göra ett 
aktivitetstest 

Vem personen är Betydelsen av att 
förbereda 
personcentrerad 
rehabilitering 

Inget fall är det andra 
likt så det är jättesvårt att 
säga generellt hur man 
gör 

Inget fall är det 
andra likt, svårt att 
säga något generellt 

Alla fall är unika Personcentrerad 
utredning 

Det är ju så då att 
personalen blir en stor 
tillgång som känner dom 
väl och är tillsammans 
med dom dagligen, hela 
dagarna 

Personalen blir en 
tillgång, som känner 
dom och träffar 
dom dagligen 

Personalen är en 
tillgång 

Betydelsen av 
teamarbete för att 
möjliggöra aktivitet 

 

Forskningsetiska aspekter 

Risker som finns när det kommer till forskningsetiska aspekter är att deltagare i studien talar 

om sådant som intervjuaren inte är beredd på, det kan handla om att deltagaren vill ”lätta sitt 

hjärta” om något annat som inte har med studien att göra. Det kan även hända att intervjuaren 

får en annan syn på deltagaren under intervjun, vilket skulle vara oetiskt att visa om så var 

fallet (Trost, 2010). Vidare bör intervjuaren vara uppmärksam på att den som blir intervjuad 

kan säga saker som denne sedan ångrar och inte vill ska vara med i studien. Deltagande i 

studien skulle kunna väcka tankar om det egna arbetet hos deltagarna (Kvale & Brinkmann, 

2014). Författaren av uppsatsen minimerade riskerna för ovanstående genom att ge fullständig 

information angående sekretess och tystnadsplikt samt att deltagarna var utlovade, muntligt 

och skriftligt, konfidentialitet före, under och efter studien (Vetenskapsrådet, 2011).  

Nyttan med studien baseras på att författaren i sökning i vetenskapliga artiklar samt annan 

litteratur saknat information angående arbetsterapeuters resonemang vid interventioner för 

personer med demens. Detta berättigar genomförandet av studien för att eventuellt tillföra 

detta till nuvarande kunskap. Andra arbetsterapeuter och vårdgivare får ta del av denna studie 

och det då skulle kunna bidra till fortsatt forskning inom ämnet och eventuellt förändrade 
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arbetssätt för andra arbetsterapeuter vilket tydligt väger upp nyttan för studien. Författaren 

anser därmed att nyttan överväger riskerna. 

Resultat 
Analysen av det arbetsterapeuternas resonemang resulterade i fyra kategorier: Betydelsen av 

att förbereda personcentrerad rehabilitering, Betydelsen av teamarbete för att möjliggöra 

aktivitet, Betydelsen av personcentrerad utredning, Betydelsen av resonemang om 

tidsperspektiv vid utredning och åtgärd. Dessa kommer att beskrivas närmare och valideras 

med citat från deltagare. 

Fortsättningsvis kommer de intervjuade deltagarna benämnas med deltagare eller 

arbetsterapeuter. Personer med demens kommer att benämnas personer med demens eller 

personer. 

 

Betydelsen av att förbereda personcentrerad rehabilitering 

Arbetsterapeuterna resonerar om betydelsen av att samla information gällande personen och 

dennes livssituation, att det är en mycket viktig del för att kunna påbörja ett personcentrerat 

arbete.  Resonemanget handlade om hur de som regel läser tidigare journalanteckningar eller 

överrapporteringar vid nyinskrivningar till hemsjukvården. När det finns etablerade kontakter 

med andra professioner sedan tidigare försöker arbetsterapeuten samla information från dessa, 

för att få till ett så bra möte som möjligt. Detta för att de innan de träffar personen är av 

betydelse att samla in information om personen, vad den tyckt om/tycker om att göra, vad den 

arbetat med och hur familjesituationen sett/ser ut. Deras resonemang visade att detta lade en 

grund för att kunna bemöta personen på ett sätt som skapar trygghet och lugn, men även för 

att kunna göra så kallade aktivitetsbedömningar i aktiviteter som personen är väl förtrogen 

med.  

Vid inskrivning i hemsjukvården strävar de efter att träffa varje enskild person för att utreda 

eventuella rehabiliteringsbehov. När det kommer till utredningen för att samla information om 

personens tidigare liv samt dennes nuvarande livssituation så resonerar arbetsterapeuterna att 

anhöriga har värdefull information om personen. Anhöriga kan komplettera med den bild 

personen själv ger. Om personen vid nyinskrivning bor på ett boende resonerar 

arbetsterapeuterna om att omvårdnadspersonalen är värdefulla för att ta reda på mer om 

personen. Den informationen kan arbetsterapeuterna få via telefonsamtal från 
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omvårdnadspersonalen eller via så kallade teamträffar, där olika professioner möts för att 

samtala om personers omvårdnad och rehabilitering på boendet eller i hemsjukvården. På 

teamträffarna förs diskussioner om personer som har minnesproblematik eller om personalen 

märkt en förändring, för att kunna ge fortsatt personcentrerad omvårdad och rehabilitering.  

Arbetsterapeuterna resonerar om betydelsen av att skapa en god relation med personen samt 

med anhöriga, då många i början av sin sjukdom kan känna skam för vem den håller på att bli. 

En arbetsterapeut resonerar: 

”…göra det [första mötet] så enkelt som möjligt och ha träffat personen och anhöriga och få 

en relation. För många dementa i början är ju väldigt… dom skäms… över sina 

funktionshinder eller vad man ska säga… sin glömska..” 

 

Betydelsen av teamarbete för att möjliggöra aktivitet 

Arbetsterapeuternas resonerar kring betydelsen av teamarbete; det är en central och viktig del 

i arbetet med personer med demenssjukdom, både vid utredning och vid åtgärder, för att 

möjliggöra aktivitet. Arbetsterapeuterna beskriver att de inte skulle kunna göra samma goda 

arbete utan varken sjuksköterska eller omvårdnadspersonal och att alla personer i ett team har 

olika kunskap och kompetens. Alla professioner kompletterar varandra och på så sätt kan 

arbetsterapeuterna ge bästa möjlighet till aktivitet för personen med demens. De anser att de 

tjänar på att samarbeta och ibland görs gemensamma vårdplaner med exempelvis 

fysioterapeuten vilket också underlättar arbetet. Teamträffar är en annan del av teamarbetet 

som kan ge ovärderlig information. Här möts all personal som arbetar med den demenssjuke, 

arbetsterapeut, sjukgymnast, dietist, omvårdnadspersonal och chef på boendet. Här kan ofta 

starten på en utredning initieras. Arbetsterapeuterans resonemang kring teamarbetet kan 

beskrivas med två citat: 

”Det är ju så att personalen blir en stor tillgång som känner personerna med demens väl och 

är tillsammans med dom dagligen, hela dagarna” 

”Det är värdefullt att prata med omvårdnadspersonal när man gör bedömnigen” 

När personen bor på särskilt boende beskrivs omvårdnadspersonalen som en viktig del i 

teamarbetet då det är dessa personer som tillbringar dagarna eller delar utav dagen 

tillsammans med personerna med demens. Det beskrivs som viktigt att lyssna på personalen 

och göra dem delaktiga i beslut. En arbetsterapeut beskriver det som att 
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omvårdnadspersonalen är kunniga och ofta har lösningar som de inte själva ser.  En annan 

beskriver teamarbetet såhär: 

”…man får lita mycket på personalen då så att man kan få hjälp av dom för att kunna utföra 

det här som man har tänkt sig” 

Även vid uppföljningar beskrivs omvårdnadspersonalen som en viktig del då arbetsterapeuten 

inte alltid behöver besöka boendet för att göra en uppföljning utan kan istället kontakta 

personalen på boendet eller i hemtjänsten. Innan arbetsterapeuten gör en uppföljning kan 

personalen meddela eventuella problem.  

 

Betydelsen av personcentrerad utredning 

Arbetsterapeuternas resonemang visar att betydelsen av observation i aktivitet är en viktig del 

av utredningsarbetet. Genom att själv observera en person, i en strukturerad eller genom att 

finnas med i hemmet och göra en ostrukturerad observation kan arbetsterapeuten skapa sig en 

tydligare uppfattning av personen än om denne endast skulle göra en intervju. Därefter kan 

arbetsterapeuten göra en bedömning. Flera av arbetsterapeuterna vill göra en mer strukturerad 

aktivitetstest som innebär en observation av någon aktivitet som personen valt själv, för att 

sedan fortsätta med åtgärder utifrån det som de har sett under observationen. 

Arbetsterapeuterna anser det av vikt att observera en för personen relevant aktivitet när den 

utförs ”på riktigt”, i personens hemmiljö, exempelvis att personen får tillreda fika. En aktivitet 

som personen inte känner igen är inte betydelsefull, det skall vara en aktivitet som personen är 

van vid och har utfört tidigare. Arbetsterapeuterna resonerar att de strävar efter att personen 

ska klara att utföra så mycket som möjligt, så självständigt som möjligt, samtidigt är 

arbetsterapeuterna i sitt resonemang medvetna om att personens aktivitetsförmåga kan variera, 

att koka kaffe kan fungera en dag men inte nästa. Arbetsterapeuterna beskriver MMSE-SR 

testen som en del av utredningen men att en observation av personen ger mer användbar 

information inför arbetsterapeutiska ändamål. Arbetsterapeuterna anser det av vikt att som 

personal vara lugn och anpassa dialogen efter personen. Onödigt svåra frågor som blir svåra 

för patienten att svara på  är inte att rekommendera då detta istället kan förvärra situationen. 

Observationen ger betydelsefull information inför den slutliga bedömningen och för att 

arbetsterapeuten ska kunna fortsätta med sitt arbete mot åtgärder, detta kan exemplifieras med 

ett citat: 
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”Observationen är egentligen det viktigaste för att sätta mål, för att kunna göra, alltså utföra 

åtgärder och göra en riktig utredning” 

Genom att få till ett bra möte genom samtal med personen med demens och ställa frågor om 

vardagen och sedan utföra en observation av hur personen utför aktiviteten kan ge information 

om hur medveten personen är om sin situation. När arbetsterapeuterna resonerar om 

bedömningen anses det värdefullt att prata med omvårdnadspersonal då även de har massor av 

observationer de kan dela med sig av, då det är de som finns runt personen hela dagarna eller 

delar av dagen. Vidare är observationen viktig då arbetsterapeuterna skall välja ut lämpliga 

hjälpmedel, kan personen förstå instruktioner? Arbetsterapeuterna resonerar runt dag- och 

nattkalender, kan personen lära sig denna? Kan personen läsa och förstå skriven text? För att 

personen ska få rätt hjälpmedel för ändamålet är observation av olika delar väsentlig. 

Det är för det mesta aktiviteter i vardagen som observeras, som är betydelsefullt att få 

fungerande. Arbetsterapeuterna anser att morgonrutiner är värdefulla att observera, de 

resonerar att det är en viktig del i vardagen och en aktivitet som de flesta människor utför på 

ett eller annat sätt. 

”Sen så vill jag gärna vara med, till exempel när dom kliver upp på morgonen så man ser hur 

dom fungerar i vardagen” 

När personen med demens bor på ett särskilt boende och har omvårdnadspersonal runt sig kan 

dessa ibland ”hjälpa till för mycket” vilket resulterar i att personen berövas möjligheten till 

delaktighet i aktivitet. Arbetsterapeuterna vill arbeta med att göra personerna självständiga 

och lyfta vikten av att arbeta klientcentrerat då alla människor är unika med individuella 

behov. Detta kan då bli en svårighet om inte omvårdnadspersonalen arbetar på liknande sätt 

resonerar arbetsterapeuterna.  

 

Betydelsen av resonemang om tidsperspektiv vid utredning och åtgärd 

Resonemanget om tidsperspektivet handlar om vikten av att komma in i tid med utredning 

och åtgärder för personer med demens. Arbetsterapeuterna anser tiden som en viktig del i sitt 

arbete och önskar att de fanns mer tid. Vare sig det gäller utredning eller åtgärder så anser 

arbetsterapeuterna att det finns mer att göra för att ge personerna bättre möjligheter att 

fortsätta utföra aktiviteter och vara delaktiga, om de bara fick komma in i ett tidigare skede. 
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Både när det gäller att komma in i tidigare skede i personens demenssjukdom, komma in i tid 

med utredningen men även att komma in tidigare när det kommer till att utföra åtgärderna. De 

beskriver önskemål om ett mer kontinuerligt arbete med struktur i vardagen för personer med 

demens och att de strävar efter att arbeta mer med personens hemmiljö. Arbetsterapeuterna 

resonerar att det som att det ofta har gått väldigt långt innan de blir inkopplade, att det då kan 

handla om att förflyttningar inte fungerar som tidigare.   

När arbetsterapeuterna arbetar med personer med demens kan utredning och åtgärder ta längre 

tid och då behövs det också avsättas tid till detta, en arbetsterapeut resonerar: 

”Komma in i ett tidigt skede [utredning]och att man har tid för det, för ofta faller det på att 

tiden inte räcker till [hinner ej med åtgärder i den utsträckning som arbetsterapeuterna 

önskar]” 

De resonerar vidare om problematiken med att komma in så pass sent när det kommer till 

personer med demenssjukdom. Olika kognitiva hjälpmedel behöver sättas in i tid för att 

personerna ska kunna lära sig dem, även gånghjälpmedel som rollatorer kan ställa till problem 

för personen om den inte introduceras i rätt tid.  

 

Diskussion 

Resultatet av studierna visade att fyra olika typer av resonemang fanns hos arbetsterapeuterna 

som arbetade i olika kommuner. Resonemangen speglade vikten av att få rätt information om 

personen för att förbereda personcentrerad rehabilitering, vikten av teamarbete, vikten av 

personcentrerad utredning samt vikten tiden när det gäller utredning och åtgärder. De fyra 

resonemangen uttrycks på olika sätt men kan kännas igen i de kliniska resonemangen som är 

beskrivet av Mattingly & Fleming (1994). Procedural reasoning och interactive reasoning kan 

kopplas till det första andra och tredje resonemanget. Conditional reasoning kan kopplas till 

resonemang som kopplar till att se personen ur ett helhetsperspektiv, vilket de alla fyra 

resonemangen gör fast på olika sätt. 

Resultatet visade på betydelsen av att resonera kring förberedelse för att kunna ge 

personcentrerad rehabilitering. Flera studier visar på detta, varav en av Helgesen, Athlin & 

Larsson (2014) som visar på att anhöriga och deras deltagande i vardagen samt deras 

information om personen med demens är värdefull. Helgesen, Athlin & Larsson (2012) 
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diskuterar vikten av att se anhöriga som en resurs som har kunskap om personen, för att 

säkerställa personens välmående krävs information om personen och dennes livshistoria som 

de anhöriga oftast innehar. Fisher (2010) beskriver även hon hur arbetsterapeuter skall arbeta 

med klientcentrering och att det är personens egen uppfattning om sin livssituation som bör 

tas i beaktande. Svenskt demenscentrum (2015) har givit ut en handbok för personal som 

arbetar med personer med demens som bor i särskilt boende, där beskriver de vikten av att ta 

reda på fakta om personen för att underlätta mötet. En person med demens kan känna skam 

om denne inte kan svara på frågor, då underlättar det om personalen vet vad personen har 

gjort tidigare i livet och det blir då enklare att föra ett samtal och utesluta frågor.  

Resultatet visar ett resonemang kring teamarbete, att det är något som arbetsterapeuterna 

anser är en viktig del i arbetet med personer med demens för att möjliggöra aktivitet. Alla 

yrkeskategorier runt personen är viktiga för att kunna ge bästa omvårdnaden. Svenskt 

demenscentrum (2015) skriver i sin handbok att människan bör ses ur ett helhetsperspektiv, 

för att göra detta möjligt vid arbetet med personer med demens är det nödvändigt med ett 

teamarbete med olika professioner. De skriver vidare att teamarbete underlättar när problem 

behöver lösas samt för att ge personen bästa omvårdnaden. I svenskt demenscentrums 

handbok Nollvision (2015) beskrivs teamarbetet vid kartläggning av avvikande symtom hos 

personen med demens. Teamarbete krävs för att utföra kartläggningen då yrkesprofessionerna 

har olika kompetens och kan på så sätt bemöta personen på bästa sätt. Även Basun, Skog, 

Wahlund & Wijk (2013) beskriver teamarbetet som ett måste för att säkerställa god vård 

genom hela sjukdomsförloppet för personen. Alla yrkeskategorier bidrar med sin del som 

tillsammans med de andra professionerna bildar teamet. I ett teamarbete gäller det också att 

alla i teamet samarbetar och gör sin del och att alla personerna i teamet känner att de behövs 

för att tillgodose personens mångfasetterade behov. Basun, Skog, Wahlund & Wijk (2013) 

styrker arbetsterapeuternas resonemang när de beskriver de olika professionernas insatser och 

vikten av att alla behövs vid arbetet med demenssjuka personer. 

Resultatet visar på att observation i aktivitet inför bedömning av en person med 

demenssjukdom är av största vikt och arbetsterapeuterna resonerar kring vikten av att arbeta 

personcentrerat vid utredningen. Arbetsterapeuterna vill, i den mån det går, göra en 

observation av någon aktivitet som personen utför. Denna observation gör sig mest rättvis 

genom att göras i en för personen känd miljö. Om en person som nyss flyttat in på ett särskilt 

boende, var är då mest rättvist att utföra observationen? Eller räcker det med att endast ha i 

åtanke att personen är i en okänd miljö? Kielhofner (2012) visar på att en miljö som ställer för 
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höga krav på en person kan orsaka ointresse och till och med oro och nedstämdhet på grund 

av att personen inte klarar aktiviteten i den miljön. Arbetsterapeuterna resonerar att det ger 

mest rättvisa i bedömningen av observationen om personen är i en miljö där denne hittar rätt 

föremål för aktiviteten och känner igen föremål. Basun, Skog, Wahlund & Wijk (2013) 

beskriver att det är viktigt att låta den demenssjuke fortsätta vara så självständig som möjligt 

och inte ta ifrån personen det som den kan. Likaså resonerar arbetsterapeuterna, personen med 

demens bör vara så självständig som den kan i aktivitet och även vid observationen i 

bedömningen. Socialstyrelsen (2010) har i sina riktlinjer, för vård och omsorg vid 

demenssjukdom, beskrivit att individuellt anpassade aktiviteter skall erbjudas personer med 

demens och slutsatserna av dessa aktiviteter är bland annat att det kan bevara 

självständigheten och aktivitetsförmågan hos den demenssjuke. Arbetsterapeuterna resonerar 

även kring valet av aktivitet vid en observation inför bedömning. Det finns beskrivet i 

Socialstyrelsens riktlinjer (2010), att ett personcentrerat arbete är att prioritera, det handlar då 

bland annat om att personen med demens har rätt till att utföra aktiviteter som den vill utföra 

och på så sätt upprätthålla självständigheten.  

Arbetsterapeuternas resonemang visade att de inte alltid kommer in i tid. Personer som 

fortfarande bor och fungerar i sitt hem, vet dessa vad en arbetsterapeut kan hjälpa till med och 

vet deras anhöriga hur de får kontakt med en arbetsterapeut? Att lära sig nya hjälpmedel kan 

vara nog så svårt men att samtidigt lida av en demenssjukdom försvårar inlärningen 

ytterligare. Liknande svårigheter har framkommit i studien av Egede-Nissen, Jakobsen, 

Sellevold & Sorlie (2012) där resultatet visar på vikten att ge personer med demens tid, att 

personal som arbetar med dessa personer bör få nog med tid avsatt till arbetet. Personer med 

demens har en annan slags sårbarhet till tid och stress och arbetet bör därför få ta den tid som 

behövs för att få ett så bra samarbete som möjligt och för att personen skall känna sig trygg. 

Arbetsterapeuterna önskar att det fanns mer tid avsatt för att arbeta mer med dessa personer, 

det kan då handla om arbete med struktur i vardagen men även att initiera hjälpmedel under 

en längre tid. Basun, Skog, Wahlund & Wijk (2013) resonerar också kring tidsperspektiv och 

att det är en avgörande faktor att ge dessa personer tid att utföra sin aktivitet. Om det finns en 

press att utföra en viss aktivitet kan detta resultera i att personen inte alls utför aktiviteten. 

Personal men också anhöriga bör bli medvetna om att personer med demens behöver mer tid 

till utförandet av aktiviteter. Genom att ge den tid som krävs för att utföra aktiviteten på ett 

positivt och lustfyllt sätt ger man personen möjlighet till en högre livskvalitet. Basun, Skog, 

Wahlund & Wijk (2013) framhäver att det i dagsläget även handlar om ekonomi kopplat till 
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tid men att det samtidigt finns en strävan efter att höja personers livskvalitet samt behålla den. 

Det framkom i resultatet att arbetsterapeuternas resonemang handlade om att de ville tillsätta 

mer tid till arbetet med personer med demens än vad det i dagsläget gör. Finns det resurser att 

lägga den tid som behövs på personer med demens i kommunerna? Handlar det om ekonomi 

eller kan det även handla om prioriteringar från arbetsterapeuternas sida? 

Metoddiskussion 
Kvalitativ ansats med innehållsanalys valdes och i denna studie är det till fördel då den kan 

användas för att beskriva en persons resonemang (Kvale & Brinkmann, 2009), som här var 

avsikten. En intervjuguide med frågor utformades inför intervjutillfällena. Frågorna var till 

största del öppna frågor för att lättare fånga deltagarnas resonemang (Trost, 2010).  

Begränsningar vid intervjuerna kan ha varit att författaren kände två av deltagarna sedan 

tidigare, vilket kan ha begränsat öppenheten i intervjuerna eller stärkt dem så att deltagarna 

öppnat upp sig mer. En annan begränsning kan ha varit inspelningen av intervjuerna. Vid 

några intervjutillfällen fick författaren känslan av att deltagaren inte var beredd på att 

intervjun skulle spelas in. Trots att det fått både skriftlig och muntlig information om detta. 

Inspelningen var en stor fördel till författaren då koncentrationen vid intervjuerna kunde ligga 

på den intervjuade istället för att föra anteckningar. En tredje begränsning kan ha varit att en 

intervju gjordes via telefon då det geografiska avståndet var för långt, dock var den deltagaren 

pratsam och författaren uppfattar det som att deltagaren delade med sig mycket av sina 

resonemang. 

Att författaren var relativt förtrogen med delar av ämnet sedan tidigare, särskilt då om 

personer med demens, tordes detta vara en positiv del av arbetet, då det enligt Kvale & 

Brinkmann (2014) är viktigt att författaren är väl insatt i ämnet som skall undersökas för att få 

ett bättre djup i intervjuerna. Graneheim och Lundman (2003) beskriver tillförlitlighet som 

hur väl data stämmer överrens med planerad inriktning för studien. Författaren valde att 

använda så kallad snöbollsmetod (Trost, 2010) vilket gjorde att författaren ej visste vilka 

deltagarna var vilket enligt Graneheim och Lundman (2003) gör studien mer tillförlitlig. Det 

var endast kvinnliga deltagare, i olika åldrar, olika kommuner och de alla hade varit 

yrkesverksamma i olika antal år vilket i sin tur gjorde studien mer tillförlitlig då det enligt 

Graneheim och Lundman (2003) gör studier mer tillförlitliga när det finns variation i 

deltagargruppen.  

Datainsamling och analys ska vara gjorda efter respektive metods ”riktlinjer” för att studien 
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ska kunna göras om på samma sätt. Författaren har stärkt pålitligheten på så sätt att 

beskrivning av tillvägagångssättet är väl beskrivet och med relevanta referenser så att läsaren 

kan följa strukturen (Graneheim och Lundman, 2003). Överförbarhet handlar om studiens 

resultat kan appliceras på andra grupper och situationer. Författaren har beskrivit urval, 

deltagare och tillvägagångssätt i den mån det krävs för att underlätta överförbarheten 

(Graneheim och Lundman, 2003), detta skulle då underlätta för andra instanser att avgöra om 

studiens resultat går att överföra. 

En förhoppning är att fortsatt forskning kring arbetsterapeuters resonemang vid interventioner 

för personer med demens skall tas vid efter denna uppsats. Varför de gör vissa interventioner 

men också hur de kan förändra och göra dessa insatser än mer betydelsefulla och underlätta 

aktivitet för personerna med demens. 

Konklusion 

Resultatet gav en större förståelse kring hur arbetsterapeuter resonerar vid sitt arbete med 

personer med demens. De slutsatser som kan dras efter uppsatsens genomförande och resultat 

är att arbetsterapeuter inom de valda kommunerna önskar att de kunde göra mycket mer för 

personer med demens när det kommer till att göra dem delaktiga i aktivitet samt att de önskar 

få den tiden som behövs för detta arbete. Tiden var av stor betydelse när det kommer till att 

komma in i tid med utredning samt att arbeta med åtgärder, den tid de behöver. Resultatet 

visar även på betydelsen av teamarbete runt dessa personer för att få till en god 

omvårdnad/rehabilitering samt för att göra aktivitet möjligt för dessa personer. Vikten av att 

ha kännedom om vem personen är för att få ett tryggt möte där personen med demens kan 

känna sig trygg och säker framkommer i studien. Observationen var av stor betydelse för att 

samla information om vad personen klarar i sin vardag, observationen var en viktig 

komplettering till eventuell intervju. Det var ett begränsat antal deltagare medverkande i 

studien, för att få en större bild av ämnet behövs mer forskning med fler deltagare. 
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Bilaga 1 

Information och förfrågan om medverkan i studie 

Nu inleder jag sista terminen på arbetsterapeutprogrammet vid Luleå tekniska universitet och 
det är dags för examensarbete. Syftet med studien är att beskriva hur arbetsterapeuter 
resonerar vid interventioner för personer med demenssjukdom.  

Jag vänder mig till dig med en förfrågan om du vill medverka i studien då du är legitimerad 
arbetsterapeut. För att delta i studien behöver du ha arbetat minst ett år och arbeta inom 
kommunal verksamhet. Ett annat inklusionskriterium för kommande intervju är att du ska 
arbeta med personer med att genomföra interventioner för personer med demenssjukdom. 

Ett deltagande i denna studie skulle innebära ett intervjutillfälle där fokus kommer att ligga på 
dina resonemang kring att arbeta med interventioner för personer med demenssjukdom. 
Intervjun spelas in för att kunna transkriberas ordagrant men avidentifierat så att inga 
uppgifter kan härledas till person eller plats. Ungefärlig tidsåtgång för intervjutillfället är ca 
60 minuter.  

Insamlat intervjumaterial kommer att avidentifieras och förvaras så att endast jag och min 
handledare vid universitetet har tillgång till detta. Inga namn eller orter kommer att skrivas 
ned och resultatet kommer att presenteras på ett sådant sätt att ingen person skall kunna 
identifieras. Deltagandet sker frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan när som helst 
och utan att ange anledning.  

Efter att all data är insamlad kommer den att analyseras och sammanställas för att skrivas 
samman till ett examensarbete. I juni 2016 kommer studien att publiceras och finnas 
tillgängligt via Luleå tekniska universitets hemsida (http://epubl.ltu.se). När rapporten är 
publicerad kommer allt intervjumaterial att förstöras. 

Om du vill veta mer och är intresserad av att delta i studien svarar du på detta mail och med 
kontaktuppgifter så kommer jag att kontakta dig via telefon för ytterligare information om vad 
detta innebär och du kan då avgöra om du vill delta.  
 

Med vänliga hälsningar 

Anna Iggström 
Tel: ******* Mail: annigg-3@student.ltu.se 

Handledare: Maria Larsson Lund, arbetsterapeutprogrammet Luleå tekniska universitet 
                     Maria.Larsson-Lund@ltu.se 
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Bilaga 2. 

Intervjuguide/frågor 

• Man eller kvinna? 

• Antal år som yrkesverksam arbetsterapeut? 

• Hur länge har du arbetat med personer med demenssjukdom? 

• Någon vidareutbildning/inriktning inom demens? 

• När, vid vilket stadium, brukar du komma i kontakt med personer med demens? 
 

• Kan du berätta för mig hur du resonerar när du får en remiss?  

Hur resonerar du inför utredningen och val av bedömningsinstrument?  

Vart sker bedömningen? 

 
• Kan du beskriva några situationer som var särskilt utmanande/stimulerande att 

hantera?  

Kan du ge något konkret exempel på hur du resonerade i en sådan situation? 

 

• Kan du berätta för mig hur du resonerar inför ett första möte med en klient? 

Berätta om hur du resonerar när du lägger upp åtgärder utifrån bedömningen och hur 

du genomför dem? 

Kan några situationer vara särskilt utmanande att hantera? 

Kan du berätta hur du resonerar? 

Kan du ge något konkret exempel på hur du resonerade i en sådan situation? 

 

• Kan du beskriva en situation med en klient och berätta hur du, från början till 

slut, går till väga, hur du resonerar? 

 

• Hur resonerar du kring anhörigas medverkan? 

 

• Är det något mer du skulle vilja tillägga/berätta mer om? 

 


