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Sammanfattning  

Bakgrund Andelen äldre i Sverige har blivit fler och därmed också personer som 

diagnosticeras med en demenssjukdom. Detta medför ett ökat behov av arbetsterapi för att 

hjälpa äldre personer med demens att bevara självständigheten i sitt aktivitetsutförande så 

länge som möjligt. Att utgå från arbetsterapiprocessen är en viktig del i arbetsterapeutens 

arbete och avgörande för att kunna genomföra en rehabiliteringsplan. Syfte: Syftet med 

studien var att kartlägga hur arbetsterapeuten använder arbetsterapiprocessen i arbetet med 

personer med demenssjukdom. Metod: En kvantitativ ansats valdes. Data samlades in genom 

en elektronisk enkät som skapades via Google formulär för att besvara frågor kring hur 

arbetsterapiprocessen används i arbetet med patienter som har en demenssjukdom. 

Inklusionskriterierna för deltagande var yrkesverksamma legitimerade arbetsterapeuter som 

arbetade med patienter som led av en demenssjukdom. Totalt 37 enkäter inkom. Resultat: 

Samtliga deltagare upplevde att arbetsterapiprocessen hade en viktig del i arbetet med 

patienter som led av demenssjukdom. Arbetsterapiprocessen hjälpte arbetsterapeuter när det 

gjordes utredningar, skapades mål, vid utvärderingar samt för att få struktur i arbetet med 

personer med demens. Slutsats Resultatet av studien visar att yrkesverksamma 

arbetsterapeuter använder sig av arbetsterapiprocessen och att den hela tiden finns med i 

”bakhuvudet” och ger struktur. Resultatet visar också att bedömningsinstrument används för 

att arbetsterapeuten ska kunna se hur klientens motivation, kognition och motorik påverkar 

denne i sitt aktivitetsutförande. Vi ser även att anhöriga och kontaktpersoner är en bra källa 

för att få fram tillräcklig information om klienten har svårigheter att kommunicera. Detta ger 

sedan vägledning till hur arbetsterapeuten och klienten väljer aktivitet och modifierar den 

efter klientens önskning. 
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1.Inledning 

Arbetsterapiprocessen är en struktur i olika steg och det är med hjälp av den som 

arbetsterapeuten bildar en terapeutisk relation och ett samarbete med klienten. Genom att utgå 

från arbetsterapiprocessen kan arbetsterapeuten få förståelse för vilka förutsättningar klienten 

har i miljön och sociala sammanhang för att kunna utföra aktivitet och vilka behov av hjälp 

denne har. I de fall där det är möjligt får klienten själv skatta sina utförandeproblem, 

svagheter och styrkor [1, 2]. Som blivande arbetsterapeuter är författarna intresserade av att ta 

reda på hur arbetsterapiprocessen används i arbetet med personer med demens. Vi har båda 

arbetat som undersköterskor inom demensvård och har inte uppfattat att processen används 

för personer med demens och blev nyfikna på om och hur arbetsterapiprocessen används för 

personer som inte alltid kan svara för sig själva. 

 

2.Bakgrund 

2.1 Äldre i samhället 

Befolkningsprognosen för 2070 tyder på att andelen äldre över 65 år kommer att utgöra en 

fjärdedel av Sveriges befolkning. Befolkningen utgjordes tidigare av relativt få äldre men i 

takt med att barnafödseln har minskat och livslängden ökat har detta vänt. Andelen äldre över 

65 år förväntas mellan 2010 och 2070 öka med 30 %. Ny forskning har visat att det är cirka 

130 000 - 150 000 personer som är drabbade av demenssjukdom i Sverige i dagsläget. 

Forskningen har visat att antal personer med demenssjukdom kommer att öka kraftigt efter 

2020 när de personer som föddes på 1940-talet uppnår hög ålder [3, 4, 5]. 

2.2 Demens 

Demenssjukdom är en form av kognitiv störning som påverkar minnet, språket, 

tidsuppfattningen, omdömet, orienteringsförmågan, förmågan att tänka abstrakt och 

genomföra vardagliga sysslor [6]. En demenssjukdom kan även ge psykiatriska, 

beteendemässiga och kroppsliga symtom [3]. Demens drabbar ca var 8:e person över 65 års 

ålder och var 3:e person över 85 år [7]. Den vanligaste typen av demens är Alzheimers 

sjukdom, men det finns även andra typer som vaskulär demens, Lewy-body demens, 

frontallobsdemens m.fl. När demenssjukdom debuterar före 65 års ålder kallas det för 

demenssjukdom hos yngre eller tidigt debuterade demenssjukdom [3]. Vilka symtom som 

uppkommer beror på vilka områden i hjärnan som påverkas av demensen [6]. Demens är en 

vanlig diagnos bland äldre, det innefattar progressiva kognitiva försämringar utöver det 

normala åldrandet och leder till progressiv nedbrytning av psykiska och sociala funktioner. De 

flesta personer med demens förlorar sin självständighet och blir beroende av kontinuerlig 

vård. Svårigheter som uppkommer vid demenssjukdom sker på grund av förändringar i 

hjärnans informationsbearbetning. Den fysiska funktionsförmågan avtar med tiden, detta kan 

leda till att personen blir fysiskt inaktiv. Att vara fysiskt aktiv för att främja sin hälsa är lika 

viktigt hos personer med demenssjukdom som hos den övriga befolkningen. Personer med 

demenssjukdom kan dock ha svårigheter att tillgodose sitt behov på egen hand [3]. För att 

dessa behov av fysisk aktivitet ska tillgodoses kan arbetsterapi användas. Aktivitet och 

delaktighet kan leda till att personen lever ett så gott liv som möjligt. Det kan ske genom 

personens syn på sitt eget problem samt dess behov [8]. 
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2.3 Utredning och behandling vid demens 

För att diagnosen ska ses som tillförlitlig ska symtom på en demenssjukdom ha funnits mer än 

6 månader [9]. När misstanke finns om demenssjukdom är det viktigt att det görs en medicinsk 

utredning för att utesluta andra tillstånd som kan ge demensliknande symtom. Utredningen 

görs även för att klargöra vilken typ av demenssjukdom personen lider av, då det har 

betydelse för prognos och eventuell behandling [3]. Under utredningen genomgår patienten 

undersökningar där bland annat anamnes, fysiologiska test och neuropsykologiska test görs. 

Några exempel är Mini Mental State Examination (MMSE) [3]. Testet poängsätts med max 

30 poäng och de patienter som löper störst risk för demens ligger under 24 poäng. Klocktest 

[3] används också vid demensutredning testet är ett instrument som används för att kunna få 

reda på patientens kognitiva svårigheter, och genomförs genom att patienten ritar en klocka 

med visare och siffror. Klocktestet bedömer motorisk, kognitiv, perceptuell och exekutiv 

förmåga [3]. För att diagnos ska kunna ställas måste de sviktande kognitiva funktionerna 

påverka patientens arbete och sociala liv.  

När en person blir diagnostiserad med en demenssjukdom brukar demenssjukdomen delas upp 

i tre stadier: 

Mild demenssjukdom är ett tidigt skede när den sjuke själv kan klara vardagen utan några 

större insatser från hälso- och sjukvården och socialtjänsten. 

Måttlig demenssjukdom är det skede i demenssjukdomen när den sjuke behöver tillsyn, stöd 

och hjälp för att klara sina vardagliga sysslor.  

Svår demenssjukdom är det skede när den sjuke behöver ständig tillsyn och hjälp med det 

mesta för att leva ett drägligt liv [4].  

Demenssjukdom går inte att bota, men det finns möjlighet att lindra symtomen för att 

underlätta vardagen samt kunna leva med en god livskvalitet [3].  

Farmakologiska interventioner har visat sig ha en begränsad effekt vid demens. Icke 

farmakologiska interventioner av t.ex. en arbetsterapeut kan istället hjälpa personen att få 

tillbaka och anpassa sin livsroll [10]. Miljö- och även omvårdnadssituationen kan påverka en 

person med demens och orsaka psykiska symtom. Det kan åtgärdas genom att anpassa miljön 

och minska läkemedelsbehandling eftersom symtomen även kan orsakas av olika läkemedel 

[11]. Detta kräver att man forskar mer på icke farmakologiska strategier för att förbättra 

livskvaliteten för personer med demens [7]. 

2.3.1 Problematik i vardagen 

Personer som drabbas av en demenssjukdom upplever olika problem i vardagen, men 

vanligen börjar det med att man glömmer små men viktiga saker som t.ex. att komma ihåg 

möten och passa tider, men man kan även glömma att lära in nya saker [12]. Detta kallas 

konfusion och yttrar sig oftast genom snabbt påkommen förvirring i tid och rum. Symtomen 

skiftar ibland fort mellan kraftig förvirring och korta stunder av medvetenhet [3]. Många som 

drabbas av demens blir också aggressiva och beter sig inte som de brukar, då de försöker 

uttrycka känslor som frustration och depression. Detta kallas beteendemässiga och psykiska 

symtom vid demenssjukdom (BPSD) [3]. Det är därför viktigt att vårdare och anhöriga visar 

tålamod och tolerans mot den sjuke. 
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2.4 Bemötandets betydelse 

 

Övergripande för vård och omsorg vid demenssjukdom är att den ges utifrån ett 

personcentrerat förhållningssätt. Detta är ett förhållningssätt som innebär att sätta personen 

med demenssjukdom i fokus och att det ska vara en personlig omvårdnad och vårdmiljö samt 

att det måste finnas förståelse för de olika problem och svårigheter som kan uppstå i samband 

med sjukdomen [3]. Personalens kunskap är en viktig del inom vård och omsorg. Kunskap 

hos personalen väcker intresse och engagemang samt ger större repertoar att lösa situationer 

på. Det skapar trygghet och självförtroende hos vård- och omsorgspersonal. Att vårda 

personer med demenssjukdom är en krävande uppgift både fysiskt och psykiskt [12]. Att 

kommunicera är den viktigaste delen för att kunna uttrycka sina behov, vilket personer med 

demens kan ha svårt för. Genom att använda kroppsspråk vid samtal med en person med svår 

demens förstår ofta denne vad som menas och att vara mjuk och leende kan lösa svåra och 

hotfulla situationer [12]. Arbetsterapeuten kan använda sig av The intentional relationship 

model (IRM) som förklarar hur relationen mellan arbetsterapeuten och klienten fungerar och 

relationen kan påverka resultatet av arbetsterapin. Arbetsterapeuten har ett ansvar att bilda en 

positiv relation med sin klient, och för att göra det måste hen se till alla aspekter i klienten och 

dennes omgivning [13].  

3. Arbetsterapi 

Arbetsterapi syftar till att behandla ett tillstånd eller en sjukdom genom att engagera en 

persons kropp och sinne i en aktivitet [11]. 

Om arbetsterapi ska vara framgångsrik behöver den ofta innefatta en kombination av 

strategier, det kan vara anpassningar av miljön eller olika hjälpmedel som kan leda till ökad 

delaktighet [14]. Arbetsterapeuten ser klienten ur ett holistiskt perspektiv. Det innebär att se 

klienten som en unik komplex individ som har erfarenheter och problem som är specifika för 

just henne eller honom. Arbetsterapeuten lägger fokus på individens förmågor samt hinder i 

vardagen snarare än på diagnos för att kunna hjälpa och stödja i det dagliga livet. Inom 

arbetsterapin arbetar arbetsterapeuter ur klientcentrerade perspektiv. Det vill säga att fokus 

ligger på klientens behov och önskningar [8]. Att utveckla en behandlingsplan är en 

fortlöpande process där arbetsterapeut och patient tillsammans bestämmer den bästa 

kombinationen av strategier för att skapa en positiv dynamik där positiva handlingar, tankar 

och känslor kan växa fram. Det kan i sin tur öka utförandekapaciteten hos klienten, vilket är 

något som alla arbetsterapeuter arbetar för [14]. 

 

3.1 Aktivitetens betydelse 

Enligt arbetsterapi är människan en aktiv varelse och genom att utföra eller delta i aktiviteter 

kan hon växa och utvecklas. För att människan ska kunna överleva måste hon kunna utföra 

vissa aktiviteter eller få hjälp med att utföra dem. De viktigaste aktiviteterna för överlevnad är 

de vi behöver för att upprätthålla livsfunktioner. Inom arbetsterapin kallas dessa aktiviteter i 

dagliga livet (ADL) eller egenvård. Alla aktiviteter är sammansatta av och grundar sig på 

kunskap, färdigheter och personens attityd till själva utförandet av aktiviteten [11]. 

Arbetsterapeuter förr i tiden såg inte bara motivationen som ett problem för att engagera en 

klient i aktivitet utan även som en viktig del i tillfrisknandet. Att engagera en klient i aktivitet 

kräver kreativitet. Uppgifterna måste anpassas efter personens kvarvarande förmågor [13]. 

Meningsfulla aktiviteter och motivation kan leda till att klienten engagerar sig i aktiviteter och 
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upplever flow. Flow stärker klientens välbefinnande genom att hen får en känsla av att klara 

sina dagliga uppgifter och tänka på det positiva som skett [8].  

3.2 Arbetsterapi för personer med en demenssjukdom. 

Arbetsterapeutiska interventioner görs oftast för att stödja personer med demens att kunna ta 

tillvara sina kvarvarande förmågor [15]. Målet med arbetsterapi för personer med demens är 

huvudsakligen att underlätta för klienten att behålla en självständig livsstil där hen kan utöva 

sina dagliga aktiviteter på ett sätt som är tillfredställande, känna sig socialt aktiv och ha en bra 

livskvalitet [16].  Arbetsterapi anses vara av värde på grund av de utmaningar i det dagliga 

livet som en demenssjukdom ger klienten och dennes anhöriga [16]. Arbetsterapeutens roll 

blir att stödja personer med demens och deras anhöriga genom sjukdomens olika faser [17]. 

Den kunskap arbetsterapeuten har om person, miljö och aktivitet tillsammans med kunskap 

om utförandeanalyser och klientcentrerad vård gör att arbetsterapeuten är en viktig medlem i 

det team som arbetar runt en person med demens [18]. 

Att anpassa miljön och underlätta för vårdgivare med hjälp av arbetsterapeutiska insatser har 

visat sig ge signifikanta förbättringar i ADL förmågan och livskvaliteten hos personer med en 

demenssjukdom [19]. Det har även visat sig vara effektivt för att minska andelen depressioner 

hos personer som vårdar sina demenssjuka anhöriga [19]. Forskning har visat att anhöriga till 

den demenssjuke kan ha svårigheter att kommunicera med den demenssjuke. Arbetsterapeuter 

kan ge strategier om hur det på ett effektivt sätt går att kommunicera med en person som har 

en demenssjukdom genom att lära ut kommunikationsstrategier till anhöriga [20]. Till 

exempel The Remotivation Process (RP) som är en MOHO - baserad intervention som siktar 

på att öka deltagandet i aktivitet för personer som har minskad vilja. Genom att använda 

empati och kreativitet kan man lösa många situationer [20]. Kielhofner menar att 

arbetsterapeuten ska kunna kommunicera med klienten och få fram information och 

bekräftelse samt att få klienten att samarbeta kring planering, genomförande och utvärdering 

av behandling [14]. Studier visar att arbetsterapi kan ge positiva resultat för både vårdgivare 

och den demenssjuke genom att lägga fokus på att kombinera både fysiska och sociala delar i 

miljön [19]. En arbetsterapeut kan avgöra vad en klient med demens behöver och underlätta 

aktivitetsutförandet genom att anpassa aktiviteten utifrån klientens förmåga. Arbetsterapi kan 

ge klienten oberoende så långt det är möjligt. Den ökar deras förmåga att klara av aktivitet i 

dagliga livet (ADL) och vardagliga utmaningar [14].  

Arbetsterapeuter kan föreslå olika alternativ till anhöriga och andra vårdgivare för att 

underlätta för klienter med demens. Ett exempel är att plocka bort alla saker som tar 

uppmärksamhet för att minska distraktioner. För att få struktur på utredning och åtgärder och 

kunna stötta personen med demens, anhöriga och andra vårdgivare kan arbetsterapeuten ta 

hjälp av en arbetsterapiprocess [11]. 

 

3.3 Arbetsterapiprocessen 

Det finns flera arbetsterapiprocesser, men de vanligaste att använda är Occupational Therapy 

Intervention Process Model (OTIPM)[1] samt Occupational Performance Process Model 

(OPPM) [2]. De olika arbetsterapiprocesserna har utvecklats utifrån olika teoretiska modeller 

som Model Of Human Occupation (MOHO) och Canadian Model of Occupational 

Performance (CMOP) [8]. Arbetsterapeuten utgår under sitt arbete från olika steg i 

arbetsterapiprocessen som består av att analysera och förstå klientens förmåga, intressen och 
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vanor [16]. Arbetsterapeuten analyserar och bedömer tillsammans med klienten vilka mål som 

ska sättas och vad som ska göras för att uppnå dessa. Därefter lär arbetsterapeuten ut och 

tränar kompensatoriska strategier, de kan även bistå med anpassningar i klientens omgivande 

fysiska- eller sociala miljö [16]. I samarbete med klienten ska arbetsterapeuten sedan göra en 

utvärdering av de insatta åtgärderna. Arbetsterapeutens arbete är processinriktat och ett 

systematiskt arbetssätt som ska kvalitetssäkras. Kvaliteten uppnås genom att man använder 

sig utav de tydliga processteg som arbetsterapin grundar sig på för att uppnå ett bra och 

tydligt resultat.  

För att arbetsterapeuten ska lyckas med rehabiliteringen är det viktigt att skapa en god relation 

med klienten, det är en central del för att kunna lyckas med utredningen och får fram den 

information som behövs för att kunna hjälpa klienten. Arbetsterapeuten samlar in data genom 

observation och/eller intervju för att göra en aktivitetsanalys och identifiera klientens styrkor 

och svagheter. Det kan ske med hjälp av standardiserade bedömningsinstrument såsom 

Canadian Occupational Performance Measure (COPM) och ADL-taxonomin. Båda 

bedömningsinstrument passar för observation av klientens aktivitetsutförande samt informella 

intervjuer [8]. Enligt Kielhofner är syftet med att arbetsterapeuten gör bedömningar att få 

förståelse för faktorer som är förknippade med den dynamiska helheten som påverkar 

klientens görande, kännande och tänkande [14]. 

I andra steget sätts mål utifrån vad som kommer fram vid utredningen där arbetsterapeuten 

sätter mål tillsammans med klienten utifrån klientens egna behov och vilja. Arbetsterapeuten 

sätter upp en åtgärdsplan samt motiverar klienten till engagemang i aktivitetsutförande för att 

kunna uppnå de olika delmålen och slutligen det långsiktiga målet. Vid detta steg använder 

sig arbetsterapeuten av olika praxismodeller som är relaterad kunskap, arbetsterapeuten kan 

även använda sig själv som ett terapeutiskt redskap för olika situationer tillsammans med 

klienten. Med det menas att arbetsterapeuten använder sig själv i behandlingen och på så sätt 

blir ett effektivt redskap i interventionen [8] 

I steg tre som är åtgärder gör arbetsterapeuten tillsammans med klienten upp en åtgärdsplan 

att följa, här bestäms vilka åtgärder som ska sättas in och hur klienten ska följa dem. Dessa 

åtgärder kan vara hjälpmedel eller strategier [19]. 

En tid efter utredning och insatta åtgärder träffar arbetsterapeuten klienten igen för att göra en 

utvärdering av rehabiliteringen. Det görs för att se om målen uppnåtts och kontrollera om det 

finns ytterligare något att arbeta vidare med. I denna fas kan arbetsterapeuten använda olika 

typer av bedömningsinstrument som passar utifrån klientens behov t.ex. ADL – taxonomin 

[21] eller COPM [22]. Ibland kan arbetsterapeuten introducera anhöriga eller vårdpersonal om 

personen själv inte kan uttrycka sig. Uppstår det fortfarande problem med aktivitetsutförande 

vid utvärderingen kan nya mål sättas upp. Om klienten klarar av sin aktivitet utan problem så 

kan arbetsterapeuten avsluta processen [8].  

4. Problemområde 

I litteraturgenomgången framkommer att de artiklar och den litteratur som finns tar upp 

arbetsterapiprocessen [19,23]alternativt demens [7,10,15,16,17,18,20], men inte hur  

arbetsterapiprocessen används i arbetet med en person med demens som kan ha svårigheter att 

kommunicera och förstå information. Vi vill därför kartlägga hur stegen i 

arbetsterapiprocessen används tillsammans med klienten när klienten har svårigheter att 

kommunicera. Arbetsterapiprocessen är utformad på ett sätt som gör att den till största delen 

kräver en aktiv interaktion mellan klient och arbetsterapeut. Det vi önskar studera är hur det 
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ser ut när en av parterna har svårt med kommunikationen och inte kan ta till sig information 

på ett tillfredställande sätt.  

5. Syfte 

Att kartlägga arbetsterapeuters användning av arbetsterapiprocessen i arbetet med personer 

med demenssjukdom. 

6. METOD 

6.1 Studiedesign 

För att besvara syftet valdes en beskrivande design med kvantitativ ansats i form av en 

enkätstudie.  

6.2 Urval 

Urvalsmetoden byggde på ett bekvämlighetsurval [24]. Detta innebär att deltagare anmäler sig 

frivilligt till studien utifrån de kriterier som forskaren angivit. Inklusionskriterierna var 

arbetsterapeuter som arbetar med patienter som lider av demenssjukdom. Deltagarna till 

studien söktes bland arbetsterapeuter i Mellansvenska kommuner. Inledningsvis sökte 

författarna e - postadresser till chefer inom demensvården via kommunala hemsidor. 

Enhetschefer i 17 kommuner i Mellansverige kontaktades. Totalt inkom svar från nio chefer. 

Dessa fick information om vad undersökningen skulle handla om och tillfrågades om 

arbetsterapeuter inom deras område tilläts delta i undersökningen och vid ja erhölls 

arbetsterapeuternas e-postadresser. Kontakten med de deltagande arbetsterapeuterna skedde 

sedan via e-post där studiens syfte och upplägg presenterades samt förfrågan om deltagande 

ställdes. 

6.3 Utformning av enkät 

För att kunna besvara studiens syfte skapades en webbaserad enkät via Google Formulär. 

Enkäten bestod av 17 frågor. De första frågorna var bakgrundsfrågor för att samla information 

om respondenten, resterande frågor var flervalsfrågor som handlade om arbetsterapiprocessen 

och bedömningsinstrument samt öppna frågor där arbetsterapeuterna fick formulera egna svar. 

Syftet med öppna frågor var att få en bild av arbetsterapeuternas egen erfarenhet i användning 

av arbetsterapiprocessen (se bilaga 1). Formuleringen av frågorna i enkäten utgick från 

Ejlertsson [24]. Det är viktigt att formulera frågorna så att respondenterna förstår vad som 

efterfrågas. För att enkätundersökningen ska fånga deltagarnas intresse för att delta i studien 

är det viktigt att tänka på enkätkonstruktionen. Deltagarna behöver känna tillit till frågorna 

och de som gör studien för att känna engagemang och besvara frågorna. Detta gjordes genom 

att frågorna konstruerades på ett begripligt sätt. Enkäten var inte heller för lång för deltagarna 

skulle tröttna innan de svarat färdigt på frågorna [24]. Till enkäten utformade författarna ett 

informationsbrev för att informera arbetsterapeuterna om studiens syfte samt att de som 

deltagare skulle vara anonyma. I informationsbrevet fanns kontaktuppgifter till författarna och 

handledaren. Deltagande arbetsterapeuter kunde avbryta sin medverkan i studien när som 

helst utan att ge en förklaring till detta. De fick även information om att insamlat material inte 

publiceras annat än i detta examensarbete. Genom att arbetsterapeuterna svarade på enkäten 

gav de sitt samtycke till att delta i studien. 



7 
 

Handledaren granskade enkäten innan den skickades ut.  Enkäten ”pilottestades” sedan på tre 

personer. Enkäten skickades ut och de skickade tillbaka synpunkter på enkäten som sedan 

ändrades. Dessa tre enkäter ingår inte resultatet eftersom enkäten ändrades. 

6.4 Datainsamling 

En enkät skickades ut till berörda arbetsterapeuter via mail. Ett informationsbrev och en länk 

till enkäten (bilaga 1) som skapades via Google Formulär bifogades. Enkäten skickades ut till 

totalt 94 yrkesverksamma legitimerade arbetsterapeuter i Mellansverige som alla arbetade 

med patienter med en demenssjukdom. Då svarsfrekvensen till en början var låg, endast 19 

svar, vilket var 18 % av de utskickade enkäterna skickades en påminnelse ut efter 14 dagar. 

Därefter var det ytterligare 18 arbetsterapeuter som svarade på enkäten och totalt inkom 37 

svar. Det gav en svarsfrekvens på 35 %.  

6.5 Databearbetning 

Databearbetning av frågorna skedde via google.com. Deskriptiva data [25] i form av 

medelvärden och procent inhämtades via Google.com och redovisas i antal och procent med 

hjälp av tabeller, diagram och löpande text. I enkäten fanns också svaret ”aldrig ” på några av 

frågorna, där inkom dock inga svar så författarna valde efter diskussioner med handledaren att 

inte redovisa detta svar i resultatet. Svaren på de öppna frågorna bearbetades genom att alla 

svar plockades ut och delades in i kategorier efter likheter och skillnader [26].  

7. Etiska aspekter 

Ejlertsson menar att det är viktigt med etiska överväganden vid planering av en 

enkätundersökning [24]. Deltagandet i studien var frivilligt och anonymiserat. Författarna 

hade tagit hänsyn till de olika skyddskraven. Dessa är informationskravet där forskaren är 

skyldig att informera de berörda om forskningens syfte, konfidentialitetskravet som är att 

personuppgifter och dylikt förvaras på ett sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem och 

nyttjandekravet som är att uppgifter som samlas in om enskilda personer endast får användas 

till forskningsändamål [24]. Frågorna i enkäten bedömdes inte vara av känslig karaktär och 

vinsten av frågorna bedömdes väga tyngre än eventuella risker med att svara. De tillfrågade 

arbetsterapeuterna informerades genom informationsbrevet om att det var frivilligt att delta i 

undersökningen och att de när som helst kunde välja att avbryta sitt deltagande samt att 

insamlade materialet endast skulle användas till examensarbetet [25].  

8. RESULTAT 

Resultatet från undersökningen inleds med bakgrundsinformation om deltagarna se tabell 1. 

Sedan följer en sammanställning av de svar som inkom på enkäten. Svaren kommer att 

redovisas i löpande text och med hjälp av diagram. 
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Tabell 1.Sammanställning av studiens deltagare. 

 

                                                                  Antal                                                                Procent 

Kön: 

Man                                                               5                                                                      14% 

Kvinna                                                          32                                                                     86% 

Ålder: 

20 - 35 år                                                      14                                                                     38% 

35 - 50 år                                                      10                                                                     27% 

50 - 65 år                                                      13                                                                     35% 

Arbetat som arbetsterapeut: 

0 - 5 år                                                          14                                                                     38% 

5 - 10 år                                                         5                                                                      13% 

mer än 10 år                                                 18                                                                      49% 

Hur länge på nuvarande arbetsplats: 

0 - 5 år                                                          24                                                                      65% 

5 - 10 år                                                         4                                                                       11% 

mer än 10 år                                                  9                                                                       24% 

 

Av respondenterna var majoriteten kvinnor (86 %). På frågan om de använder 

arbetsterapiprocessen i arbetet med personer med en demenssjukdom svarade 20 (54%) att de 

alltid använder arbetsterapiprocessen i arbetet med personer som har en demenssjukdom, 

femton (41%) svarade att de använder arbetsterapiprocessen ofta och två (5%) svarade att de 

sällan använder arbetsterapiprocessen i arbetet med personer som har en demenssjukdom 

(figur 1). De som svarade att de använder arbetsterapiprocessen skrev även att processen alltid 

finns med i arbetet, den “ligger i bakhuvudet”. 

 

Figur 1. Sammanställning av hur ofta arbetsterapiprocessen används i arbetet med personer 

med demenssjukdom. 
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På frågan vilka steg i arbetsterapiprocessen som användes, svarade 36 (97%) att de använder 

utredning, 29 (78 %) svarade att de använder målsättning, 34 (92%) svarade att de använder 

åtgärder och 31 (84%) svarade att de använder utvärdering (figur 2).  

 

Figur 2. Visar vilka steg i arbetsterapiprocessen som används i arbetet med personer med 

demenssjukdom, flera svarsalternativ var möjliga. 

Följdfrågan som ställdes om detta var om arbetsterapeuten använder bedömningsinstrument 

vid utredning av personer med en demenssjukdom. Här svarade 34 (92 %) ja och fyra (11 %) 

svarade nej.  

En fråga ställdes också om vilka bedömningsinstrument som används vid utredning respektive 

utvärdering svaren jämfördes utifrån de två resultaten för utredning respektive utvärdering. 

Svaren visade att det främst är ADL - Taxonomin som används vid utredning och utvärdering 

men MMSE används även den frekvent vid utredningar (figur 3).  

 

Figur 3. Visar jämförelse av bedömningsinstrument vid utredning respektive utvärdering. 

På frågan om hur ofta anhöriga/kontaktpersoner är delaktiga i utredningen svarade 10 (27 %) 

alltid, 23 (62 %) svarade ofta, fem (14 %) svarade sällan och en (3 %) svarade aldrig. 
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Utöver detta ställdes frågan hur ofta klienten får vara delaktig i 

målsättningen/målformuleringen, här svarade 15 (41 %) att klienten alltid är delaktig, 14 

(38%) svarade att klienten ofta är delaktig och 11 (30 %) svarade att klienten sällan är 

delaktig (figur 4). Utöver detta har flera kommenterat att klienten är delaktig i sin egen 

målsättning i den utsträckning detta är möjligt, om klienten inte kan kommunicera sätts målen 

utifrån att klienten ska få bästa möjliga vård. En arbetsterapeut svarade t.ex.: ” Vid långt 

framskriden demens när vårdtagaren inte längre kan delta är målet god omvårdnad”. 

 

Figur 4. Sammanställning över i hur stor utsträckning klienten är delaktig i målsättningen. 

Frågan ställdes också inom vilka aktivitetsområden målen sattes. Detta var en fråga där flera 

svarsalternativ var möjliga och alternativen var personlig vård, boende och fritid. Här svarade 

32 (86 %) personlig vård, 19 (51%) boende och 9 (24 %) fritid. 

En fråga gällde vilka de vanligaste åtgärderna var. Här svarade de allra flesta att hjälpa 

personen klara sin vardag med olika strategier, miljöanpassningar i hemmet eller kognitiva 

hjälpmedel som t.ex. MEMOday eller andra planeringshjälpmedel.  

Deltagarna tillfrågades också om de ansåg att arbetsterapiprocessen var viktig i arbetet med en 

person som har en demenssjukdom och här svarade 37 (100%) ja på frågan. De kunde också 

kommentera under denna fråga och den vanligaste kommentaren var att arbetsterapiprocessen 

var viktig för att ge struktur till arbetet. 

Den slutliga frågan i enkäten var om respondenten själv hade något att tillägga, av 37 

respondenter svarade 17. Sju svarade att journaler, personal, kontaktpersoner och anhöriga är 

en viktig del för att få fram information om en klient som inte kan kommunicera på egen 

hand. Fyra svarade att arbetsterapiprocessen är ett viktigt stöd för dem i arbetet och att den 

alltid ligger i bakhuvudet, resterande svarade ingen kommentar. 
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9.DISKUSSION 

9.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att kartlägga hur arbetsterapeuter använder arbetsterapiprocessen i 

arbetet med personer med demenssjukdom. Svaren som inkom visade att arbetsterapeuterna 

som deltog i studien använde arbetsterapiprocessen och ansåg att den var viktig i samband 

med mötet med en patient och den användes för att få struktur i arbetet. Svaren visade även att 

de allra flesta använder alla stegen i processen, dock visar resultatet att målsättningen används 

i mindre utsträckning än de andra stegen.  

Resultatet visade att arbetsterapeuterna använde bedömningsinstrument som ADL-taxonomin, 

MMSE, MoCA och COPM [3]. De bedömningsinstrument som angavs kan användas för att 

göra observationer, intervjuer och uppgifter såsom att utföra Mini Mental State Examination 

(MMSE) eller klocktest för att bedöma klientens orienteringsförmåga, språkförmåga och 

tidsuppfattning [3]. Detta görs ofta i den initiala utredningen av demenssjukdomen [3] men 

det görs ofta igen för att arbetsterapeuten ska få en uppfattning om vart i sin sjukdom som 

klienten ligger och anpassa åtgärderna därefter [3]. Detta överensstämmer med det Kielhofner 

skriver om att målet med bedömningsinstrument är att identifiera klientens styrkor samt att 

lyfta fram viljekraften, vanebildningen, och utförandekapaciteten, och hur miljön inverkar på 

aktivitetsutförande [14].Arbetsterapeuterna använde olika bedömningsinstrument för 

utredningar och utvärderingar. I resultatet går dock att se att instrumenten, främst ADL-

taxonomin och MMSE, används i lägre utsträckning vid utvärderingen än vid utredningen. 

Detta skulle kunna bero på att utvärderingar av insatta åtgärder ofta görs via telefonsamtal 

eller diskussioner med personal eller anhöriga. Arbetsterapeuten diskuterar och utvärderar 

insatta åtgärder med personalen eller en anhörig istället för att gå till patienten själv och 

utvärdera. De flesta respondenter använde ADL-taxonomin eller COPM som stöd för att göra 

en bedömning tillsammans med klient och anhöriga. Dessa används som observationer eller 

självskattning för att bedöma en persons förmåga att utföra vissa aktiviteter och kan vara till 

stor hjälp när man vill se hur en person klarar av t.ex. sin personliga hygien [21,22].  

Största andelen arbetsterapeuter i undersökningen svarade också att vid målformulering 

involverar de alltid klienten och dess anhöriga i den mån det är möjligt så att de känner sig 

delaktiga i processen vilket även beskrivs av Kielhofner att klienten är en unik individ med en 

uppfattning av den egna förmågan och dennes intressen och värderingar styr målsättningen 

[14]. Det framkommer också att arbetsterapeuterna inte prioriterar målsättning i första hand 

utan det är klientens behov av vård som styr vad som prioriteras. Detta kan ju diskuteras i 

relation till Kielhofner [14] som menar att det är klientens intressen och värderingar som styr 

målsättningen. Dock visar resultatet att om det inte är möjligt för klienten själv att delta så 

sätts målen så att patienten ska ha en så bra tillvaro som möjligt. Kielhofner [14] och Padilla 

[23] skriver också om att arbetsterapeuter kan samarbeta med både familjemedlemmar och 

andra som är nära patienten och som kan fungera som språkrör för patienten. Det 

framkommer i Graff et al studie [16] att även journalanteckningar kan vara till hjälp för att få 

mer information om patienten då personer med demens kan ha svårt att uttrycka sig. Det 

överensstämmer med vårt resultat då flera respondenter svarat att de använder sig av 

journalanteckningar eller anhörigkontakter för att samla information. Kielhofner [14] skriver 

att det är viktigt att hitta det bästa sättet för att samla in information om en klient, vilket 

stämmer väl överens med att arbetsterapeuterna i aktuell studie involverar 

anhöriga/kontaktpersoner i utredningen när personerna inte alltid kan kommunicera. Utifrån 

vår erfarenhet är dock detta inte tydligt, vilket kan bero på att information om 

arbetsterapeutens eventuella kontakter med t ex anhöriga inte framkommer.  
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Några deltagare i studien uppger att de gör anpassning i boendemiljön som åtgärd för 

patienten, detta görs främst för att underlätta för patienten att hitta i sitt eget boende och på så 

sätt vara självständig så länge som möjligt [12]. Annars är det främst strategier och 

kompensatoriska hjälpmedel så som strukturer och MEMOplanner som är de främsta 

åtgärderna. Dessa svar stämmer överens med tidigare studier om att arbetsterapeuter använder 

kompensation eller miljöändringar som en del av den övergripande insatsen [23]. 

Att arbetsterapiprocessen används är tydligt, det framkommer även i litteratur att det är 

fördelaktigt om den finns där och fungerar som struktur för att underlätta arbetet [1, 2]. 

Arbetsterapeuters användning av AT-processen för personer som har en demenssjukdom är 

dock begränsat beskriven och föreliggande studie kan bidra med kunskap kring detta. 

9.2 Metoddiskussion 

Studien genomfördes utifrån en kvantitativ ansats för att kartlägga arbetsterapeuters 

användning av arbetsterapiprocessen i arbetet med personer med demenssjukdom. Den 

kvantitativa ansatsen valdes för att forskarna ville få in en större mängd svar som skulle ge en 

mer övergripande bild av hur arbetsterapiprocessen används. Urvalet skedde genom 

bekvämlighetsurval som innebär att deltagare anmäler sig frivilligt till studien utifrån de 

kriterier som forskaren angivit. Datainsamlingen bestod av en enkät som skickades ut till 

yrkesverksamma legitimerade arbetsterapeuter i Mellansverige. Majoriteten (86 %) av 

respondenterna var kvinnor och endast 14% var män. Detta kan bero på att arbetsterapeut är 

ett kvinnodominerat yrke. 

Enkäten bestod av 17 olika frågor som konstruerades utifrån Ejlertssons rekommendationer 

[24]. Frågorna i enkäten baserades på syftet. Alla respondenter besvarade alla frågor dock var 

svaren fylligare på de tidigt ställda öppna frågorna, vilken kan indikera att enkäten hade för 

många öppna frågor och därmed tog lång tid att besvara. Eventuellt hade vi kunnat stryka 

någon av de öppna frågorna på slutet då detta troligtvis inte hade påverkat resultatet då de 

handlade om arbetsterapeutens egen upplevelse av arbetsterapiprocessen. Reliabiliteten och 

validiteten i en studie visas genom att frågorna som ställs besvarar det valda syftet och att 

svaren med största sannolikhet bli desamma om studien gjordes om [25]. I denna studie kan vi 

inte svara på hur reliabiliteten ser ut då enkäten endast användes en gång. Validiteten visas 

genom att svaren som inkom på enkäten gav svar på det som efterfrågades i syftet. 

Dataanalysen gjordes via Google.com då formuläret automatiskt räknade ut resultatet när 

svaren inkom. Detta var inte en optimal lösning då det blev svårt att visa hur resultatet räknats 

fram. Det hade varit till fördel om författarna själva haft tillgång till datan. 

En fördel med enkäter är att det går snabbt att fylla i och med rätt ställda frågor ger de mycket 

information [24]. Enkäten som skickades ut pilottestades på tre personer som lämnade 

synpunkter på den. Enkäten omformulerades innan den skickades ut till deltagarna. Vi fick 

inte något internt bortfall då alla deltagare besvarade alla frågor i enkäten. Trots pilottest och 

granskning framkom det att bakgrundsfrågorna var otydligt formulerade, d.v.s. att samma svar 

kunde ges på flera alternativ i samma fråga t.ex. ålder. Detta gjorde att genomsnittsvärden inte 

kunde räknas fram. Nackdelar med enkäter kan vara att frågorna i enkätformulär är 

begränsade. Respondenterna har inte möjlighet att ställa kompletterande frågor om det är 

något som är oklart samt svårbegripligt [24], vi anser dock att vår enkät fungerade, vi fick 

information och kunde utifrån den göra en sammanställning och få fram ett resultat. Men vi 

inser också att enkäten hade kunnat var bättre utformad och att vi på så sätt hade kunnat få fler 

och fylligare svar. 
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Efter första utskicket var svarsfrekvensen låg, endast 19 personer hade svarat på enkäten efter 

12 dagar, en svarsfrekvens på endast 18 %, vilket är alldeles för lågt för att få ett tillförlitligt 

resultat, därför skickades en påminnelse ut efter 14 dagar. Detta resulterade i ytterligare 18 

svar på enkäten, trots detta var svarsfrekvensen fortfarande låg, endast 35 %. Den låga 

svarsfrekvensen kan inte ge ett resultat som går att generalisera [24] till arbetsterapeuter som 

jobbar inom demensvården. Författarna kunde ha valt att skicka ytterligare påminnelser men 

ville inte verka för påstridiga. Enligt Ejlertsson är det viktigt att ha så stort antal deltagare som 

möjligt för att säkerställa analysen av resultatet. Om antalet deltagare är för litet kan det 

påverka analysen vilket gör resultatet av enkätundersökningen osäkert [24]. Troligtvis gäller 

detta för denna studie eftersom antalet deltagare var lågt. 

Vad gäller de etiska övervägandena så var undersökningen helt anonym, inga personuppgifter 

samlades in och vi kunde inte se vem som svarat vad på enkäten. Det informationsbrev som 

skickades ut tillsammans med enkäten gjorde klart för deltagarna att det var helt frivilligt att 

delta och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan, och att materialet som samlades 

in endast skulle användas till denna uppsats. Detta helt i enlighet med det Polit & Beck skriver 

om etiska överväganden och information till berörda parter [25]. 

10. SLUTSATS 

Syftet med studien var att kartlägga arbetsterapeuters användning av arbetsterapiprocessen i 

arbetet med personer med demenssjukdom. Resultatet av studien visar att yrkesverksamma 

arbetsterapeuter använder sig av arbetsterapiprocessen. De flesta som svarade på enkäten 

skrev även att processen alltid finns med i arbetet, den “ligger i bakhuvudet”. 

Arbetsterapeuterna tog upp några saker i de öppna frågorna och kommentarerna som är 

viktiga när hen bemöter klienterna under arbetsterapiprocessen, bland annat skrev flera av 

dem i den sista tilläggskommentaren att de tycker att involvera anhöriga och kontaktpersoner 

är ett bra sätt för att få fram tillräcklig information för att kunna sätta in nödvändiga åtgärder. 

Det beror på att det är klientens tillstånd som avgör vilka mål som sätts och åtgärder som görs 

och här kan anhöriga vara till hjälp. Den här kunskapen kan ha betydelse för 

arbetsterapipraxis då arbetsterapiprocessens roll och betydelse i arbetet med personer som har 

en demenssjukdom förtydligas och lyfts fram. Det kan vara viktigt se som ny arbetsterapeut 

inom demensvård eller som arbetsterapeutstudent, att det går att använda sig av 

arbetsterapiprocessens steg trots att klienten inte kan kommunicera. 

Författarna föreslår att i vidare forskning skulle det vara intressant med en kvalitativ 

undersökning, där arbetsterapeuter som arbetar med personer med en demenssjukdom får 

berätta mer ingående i intervjuer om hur de går tillväga när de använder 

arbetsterapiprocessens steg när klienten själv inte kan medverka. 
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Bilaga 1 

 

Användning av arbetsterapiprocess vid utredning av en patient med demens. 

Syftet med denna enkät är att undersöka vilka steg i arbetsterapiprocessen som används i 

samband med utredningen/utvärderingen av personer med demens på vårdboenden. 

1. Kön? 

a) Man [  ]  

b) Kvinna [  ] 

c) Annat [  ] 

2. Ålder? 

a) 20 - 35 år [  ] 

b) 35 – 50 år [  ] 

c) 50 – 65 år [  ] 

d) Över 65 år [  ] 

3. Hur länge har du arbetat som arbetsterapeut? 

a) 0 - 5 år [  ] 

b) 5 - 10 år [  ] 

c) Mer än 10 år [  ] 

4. Hur länge har du arbetat på nuvarande arbetsplats? 

a) 0 – 5 år [  ] 

b) 5 – 10 år [  ] 

c) Mer än 10 år [  ] 

5. Hur ofta använder du arbetsterapiprocessen i ditt arbete med personer med demens? 

a) Alltid [  ] 

b) Ofta [  ] 

c) Sällan [  ] 

 

Kommentar: 

 

6. Vilka steg i arbetsterapiprocessen använder du i ditt arbete med personer med demens? 

(flera svarsalternativ möjliga) 

a) Utredning [  ] 

b) Målsättning [  ] 

c) Åtgärder [  ] 

d) Utvärdering [  ] 

       

7. Använder du bedömningsinstrument vid utredning av personer med demens? 

a) Ja [  ] 

b) Nej [  ] 
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8. Om Ja, vilka bedömningsinstrument använder du vid utredning av personer med demens? 

(flera svarsalternativ möjliga)  

a) ADL – taxonomin 

b) COPM 

c) I – HOPE 

d) MoCA 

e) MMSE 

f) Annat 

 

Kommentar: 

 

9. Hur ofta involverar du anhöriga/kontaktpersoner i din utredning av den dementa? 

a) Alltid [  ] 

b) Ofta [  ] 

c) Sällan [  ] 

d) Aldrig [  ] 

 

10. Inom vilka aktivitetsområden sätts vanligen målen? (flera svarsalternativ möjliga) 

              a) Personlig vård [  ] 

              b) Boende [  ] 

              c) Fritid [  ] 

 

11. Hur ofta är patienten delaktig vid målformuleringen? 

              a) Alltid [  ] 

              b) Ofta [  ] 

              c) Sällan [  ] 

              d) Aldrig [  ] 

 

Kommentar: 

 

12. Vilka är de vanligaste åtgärderna du använder för en person med en demenssjukdom? 

 

13. Vilka bedömningsinstrument använder du vid utvärdering av åtgärder? (flera 

svarsalternativ möjliga) 

              a) ADL- taxonomin [  ] 

              b) COPM [  ] 

              c) I – HOPE [  ] 

              d) MoCA [  ] 
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              e) MMSE [  ] 

              f) Annat [  ] 

 

Kommentar:  

 

 

 

14. Anser du som arbetsterapeut att arbetsterapiprocessen är en viktig del i 

utredningen/utvärderingen arbetet med personer med demens? 

 

                    a) Ja [  ] 

                    b) Nej [  ] 

 

15. Om ja beskriv gärna hur: 

 

16: Om Nej, varför inte? 

 

17. Är det något ytterligare du vill tillägga kring användandet av arbetsterapiprocessen i 

arbetet med personer med en demenssjukdom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


