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Sammanfattning: 
Bakgrund och Syfte: Att drabbas av en demenssjukdom innebär en stor omställning i livet. De 

kognitiva nedsättningarna påverkar personens möjlighet till aktivitet och delaktighet i vardagliga 

aktiviteter. En demenssjukdom innebär även en stor omställning för anhöriga. Trots att anhöriga 

utgör en naturlig del i arbetet med personer med demens, saknas det kunskap om hur 

arbetsterapeuter erfar anhörigas roll. Syftet med denna studie är att beskriva arbetsterapeuters 

erfarenhet av anhörigas roll vid behandling av personer med demens. 

Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes. Urvalet bestod av åtta arbetsterapeuter som 

arbetar med personer med demens och deras anhöriga boende i ordinärt boende. En 

semistrukturerad intervju genomfördes utifrån en intervjuguide. Materialet analyserades med en 

kvalitativ innehållsanalys, vilket resulterade i två kategorier med tillhörande underkategorier. 

Dessa kategorier utgjorde sedan resultatet i studien. Resultat: Resultatet visar att anhöriga ibland 

har flera roller i behandlingen av personer med demens. En kategori är: anhöriga - 

arbetsterapeutens förlängda arm med underkategorierna: en nyckel för att nå klienten, en 

informationskälla, en förmedlare samt ett praktiskt stöd. Den andra kategorin är: anhöriga - en 

klientgrupp med underkategorierna: Behov av kunskap och behov av emotionellt stöd. Slutsats: 

Denna studie ger en beskrivning av arbetsterapeuters perspektiv på anhörigas roll. Detta 

perspektiv kan ha betydelse i arbetsterapipraxis då anhörigas roll och dess betydelse i 

behandlingen av personer med demens förtydligas. I studien framkommer det att det ibland 

uppstår etiska svårigheter med ett klientcentrerat arbetssätt när anhöriga involveras i 

behandlingen. Av denna anledning efterfrågas mer forskning kring anhörigas involvering i 

behandlingen av personer med demens i förhållande till ett klientcentrerat arbetssätt. 

Sökord: arbetsterapeut, anhöriga, roll, demens, kvalitativ forskning 
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Inledning 

 

Arbetsterapi utgår ifrån antagandet att människan är aktiv och att aktivitet främjar hälsa och 

välbefinnande (1). Ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv är aktivitet, delaktighet och 

meningsfullhet av betydelse (1). Aktivitet definieras som de handlingar och uppgifter en 

människa utför och deltar i (2). Vid sjukdom, skada eller annan nedsättning kan förmågan till 

aktivitet begränsas, vilket kan påverka en persons möjlighet till delaktighet och känsla av 

meningsfullhet (1). Att arbeta klientcentrerat är av betydelse för en framgångsrik behandling. 

Klientcentrering innebär att arbetsterapeuten utgår ifrån klientens vilja, intressen och känsla av 

meningsfullhet och låter detta styra behandlingen (3). För klientcentrerad arbetsterapi är 

relationen mellan arbetsterapeut och klient avgörande (4) men även relationen till anhöriga kan 

ha stor betydelse (5). Att involvera personer som finns i klientens omgivning kan möjliggöra ett 

klientcentrerat förhållningssätt när klienten saknar förmåga att föra sin egen talan (1). Anhöriga 

får därmed ibland en mer central roll i behandlingen. Ett exempel på ett sådant tillfälle är vid en 

demenssjukdom, vilken brukar kallas för en “anhörigsjukdom”. För arbetsterapeuter som arbetar 

med personer med demens är anhöriga en naturlig del i behandlingen. Det är av stor vikt att 

omgivningen stödjer personen med demens (6). Intresset för området uppstod när författarna 

läste artiklar som beskrev arbetsterapi för personer med demens. Författarna upptäckte att det 

saknades kunskap om arbetsterapeuters erfarenhet av anhörigas roll vid behandling av personer 

med demens. 

Bakgrund 

Demens 

Varje år insjuknar cirka 24000 personer i demens och idag finns det omkring 148000 personer 

med en demensdiagnos (3). Dessa siffror beräknas öka då befolkningen blir allt äldre (3) och 

ungefär hälften av alla över 95 år har en demenssjukdom (7). Det finns ingen entydig definition 

av begreppet demens, då demens är ett samlingsnamn för flera sjukdomar såsom Alzheimers, 

vaskulär demens, frontallobsdemens samt Lewy-Body demens, där Alzheimers och vaskulär 

demens är de två vanligast förekommande (3,7). I denna studie används begreppet demens eller 

demenssjukdom och kan då innefatta samtliga former av demens. Gemensamt för dessa former 

är att de karaktäriseras av nedsatt minnesfunktion samt minst en nedsättning av någon annan 

hjärnfunktion såsom nedsatt viljestyrd rörelseförmåga (apraxi), svårighet att tolka sinnesintryck 

(agnosi), nedsatt kommunikativ förmåga (afasi) eller nedsatt planeringsförmåga (exekutiv 

dysfunktion) (7). Dessa funktionsnedsättningar begränsar personen med demens att självständigt 

utföra aktiviteter. 

Aktivitetsbegränsningar vid demens 

Model of Human Occupation (MOHO) beskriver aktivitet som formad av en människas 

viljekraft, vanebildning och utförandekapacitet. Dessa komponenter påverkas i sin tur av miljön 

(1). Det finns flera dimensioner av miljön: en fysisk, social, kulturell, ekonomisk och politisk 

dimension. Miljöns krav och resurser har stor inverkan på mänsklig aktivitet (1). En människas 
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viljekraft påverkas av hennes värderingar, intressen och uppfattning om den egna förmågan (1). 

För en person med demens kan samtliga funktionsnedsättningar påverka förmågan att uttrycka 

sin vilja och/eller fatta egna beslut (8). Kielhofner (1) beskriver vanebildning som de aktiviteter 

människor gör rutinmässigt utifrån sina roller i den fysiska och sociala miljön. Roller uppstår i 

interaktionen mellan människor. Den roll en människa intar innebär ett införlivande av ett 

handlingsmönster och attityder som förväntas av henne utifrån den sociala kontexten (1). Vid en 

demenssjukdom blir vanor inte längre rutinmässiga, vilket påverkar personens roller. Personer 

med demens får svårighet att minnas vilka uppgifter som ska utföras och/eller planera dessa (8). 

Förlusten av tidigare roller kan leda till låg självkänsla och avsaknad av identitet (1). 

Utförandekapacitet är det en människa kan utföra. Detta beror på såväl fysiska, mentala som 

kognitiva faktorer (1). Även utförandekapaciteten påverkas kraftigt vid en demenssjukdom. I ett 

tidigt skede av en demenssjukdom är konsekvenserna på aktivitetsnivå relativt små men blir 

märkbara i komplexa aktiviteter som att planera inköp och hantera pengar (9). Basala aktiviteter 

som att äta och sköta personlig hygien påverkas först i ett senare skede av sjukdomen och 

personen med demens får då ett större behov av stöd från omgivningen (9). 

Arbetsterapi vid demens 

På grund av de omfattande aktivitetsbegränsningarna som en demenssjukdom innebär utgör 

arbetsterapeuten en viktig del i behandlingen för personer med demens (1). Arbetsterapeutens 

uppgift är att genom ett klientcentrerat arbetssätt utreda klientens aktivitetsförmåga och 

möjliggöra aktivitet genom olika interventioner (1). 

Utredning och mål 

Vid en demenssjukdom utreder arbetsterapeuten klientens aktivitetsförmåga. Utredningen sker 

med hjälp av olika bedömningsinstrument. I Sverige används bland annat Mini Mental State 

Examination (MMSE), vilket är ett bedömningsinstrument som syftar till att identifiera kognitiva 

nedsättningar (10). Ett annat instrument som används är The Assessment of Motor and Process 

Skills (AMPS). AMPS är ett bedömningsinstrument där arbetsterapeuten, genom observation, 

utreder klientens aktivitetsförmåga utifrån motorik och kognition (10). Model of Human 

Occupation Screening Tool (MOHOST) är ett annat instrument där information om klienten 

inhämtas från flera olika källor exempelvis observation, intervju av anhöriga och 

skattningsskalor (1). Genom de olika bedömningsinstrumenten får arbetsterapeuten kunskap om 

klientens vilja, utförandekapacitet och vanor. Denna information underlättar arbetsterapeutens 

arbete att skapa mål och interventioner som är baserade på klientens egen vilja och behov (1). 

Vid en demenssjukdom syftar målsättningen till att skapa möjlighet till aktivitet och 

välbefinnande för personen med demens (3). 

  

Åtgärd och uppföljning 
Arbetsterapeuter skapar interventioner med syfte att möjliggöra aktivitet. En intervention är  

anpassning av den fysiska och sociala miljön (11). Detta sker genom exempelvis 

hjälpmedelsförskrivning, utbildning av strategier för anhöriga, rekommendationer om 

bostadsanpassning (12,13,14). En annan intervention är anpassning av aktivitetens krav (13,14) 

då arbetsterapeuten exempelvis kan bryta ner aktiviteten i delmoment eller använda ledtrådar för 

att personen med demens ska kunna utföra aktiviteten (1). Spel och papper- och pennaövningar 
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är andra exempel på interventioner som syftar till kognitiv stimulans och träning (15). Enligt 

Socialstyrelsen (3) bör en uppföljning ske minst en gång per år. Vid uppföljningen kan 

arbetsterapeuten intervjua klienten och/eller göra en observation i aktivitet samt intervjua 

anhöriga för att få deras perspektiv (3). 

 

Klientcentrering 

En studie (14) har sammanställt evidensen för arbetsterapeutiska interventioner för personer med 

demens. I denna framkommer det att klientcentrering har en stark inverkan på arbetsterapeutens 

möjlighet att identifiera problem i aktiviteter hos personer med demens. 

Studien (14) belyser även att klientcentrerad arbetsterapi skapar större möjligheter för personer 

med demens och deras anhöriga att använda nya strategier. Klientcentrering har enligt Teitelman, 

Raber och Watts (11) stor betydelse för att kunna hjälpa personer med demens att hitta 

motivation till aktivitet. I studien (11) framkommer det att arbetsterapeuten behöver vara lyhörd 

för klienten och anpassa sitt förhållningssätt för att möta hans eller hennes behov. Medeiros och 

Doyle (16) beskriver vikten av att se klienten ifrån flera perspektiv. Att involvera anhöriga tillför 

därmed ett viktigt perspektiv för att få en förståelse för vem klienten är (16). 

Anhöriga 

För de allra flesta som drabbas av en demenssjukdom finns någon eller några nära anhöriga 

såsom make, maka, barn eller syskon. Enligt Socialstyrelsen definieras (17) anhöriga som 

“person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna” medan vårdgivare definieras (18) 

som “statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvårdsverksamhet 

som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för (offentlig vårdgivare) samt annan 

juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet (privat 

vårdgivare)”. I studier används ibland “caregivers” det vill säga vårdgivare och anhöriga 

synonymt och syftar då till anhöriga som vårdar personen med demens. I denna studie används 

begreppet anhöriga, vilket innefattar anhöriga till personer med demens som bor hemma. 

  

Kommunikationen mellan vårdpersonal och anhöriga är av stor vikt då en person med demens 

kan ha svårt att själv fatta beslut på grund av de kognitiva nedsättningarna (19). Flera studier 

(12,20,21) beskriver anhöriga till personer med demens som en viktig resurs vid insamling av 

data. I studierna beskrivs hur arbetsterapeuterna samlar information om klienterna med hjälp av 

anhöriga, där fokus ligger på viktiga händelser och personliga intressen (12,20,21). Genom 

anhöriga får arbetsterapeuten även kunskap om viktiga faktorer i den fysiska och sociala miljön 

(12,21). Påverkan på minnesfunktionerna begränsar möjligheterna för personer med demens att 

ta till sig nya kunskaper och färdigheter (8). Arbetsterapeuten ger rekommendationer på olika 

anpassningar av miljön för att personen med demens ska kunna bibehålla sina förmågor (11). I 

en studie (13) framkommer det att råd och kunskap till anhöriga om demenssjukdomens 

konsekvenser och strategier för att bemöta dessa har visat positiv effekt inom flera områden för 

personer med demens. Exempelvis genom ökad förmåga till egenvård, utförande av dagliga 

aktiviteter och minskade beteendeproblem (13). 

  

För personer med demens och deras anhöriga kan sjukdomen innebära en förändring av tidigare 

vanor och roller (22,23). Enligt Kielhofner (1) formas roller av omgivningens förväntningar och 
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hur personen själv ser på sin roll. När en närstående drabbas av en sjukdom blir det en stor 

omställning för de anhöriga. De anhörigas tidigare roller förändras och det kan vara otydligt 

vilka förväntningar som finns på rollen som anhörig (1). Anhöriga intar ibland en vårdarroll till 

sin förälder, make eller maka (22,23). Hwang, Rivas, Fremming, Rivas och Cranes studie (23) 

visar att det kan vara svårt för anhöriga att hitta en balans mellan vårdarrollen och andra viktiga 

roller. Anhöriga upplever ofta vårdarrollen som en belastning och de får svårt att upprätthålla 

meningsfulla aktiviteter (23). Kielhofner (1) menar att det finns ofta ett behov av stöd när en 

person ska inta en ny roll. Arbetsterapeuten beskrivs som ett viktigt stöd för anhöriga i en studie 

av Teitelman, Raber och Watts (11). Stödet syftar till att hjälpa anhöriga att upprätthålla 

meningsfulla aktiviteter genom exempelvis strategiträning, vilket leder till minskad stress och 

underlättar i vardagen för de anhöriga (23). 

  

Vid behandling av personer med demens, där anhöriga får en mer framträdande roll, kan etiska 

svårigheter uppstå. Ur ett etiskt perspektiv bör klientens självbestämmande och egna intressen 

ligga i fokus (19). Ett etiskt dilemma kan handla om svårigheten att tillgodose behoven hos en 

person med demens och samtidigt ta hänsyn till anhörigas önskemål (19). En studie (22) 

beskriver anhörigas upplevelser av sin vardag med en person med demens. I studien beskrivs hur 

anhöriga försöker minska risker som kan uppkomma i vardagen, vilket begränsar klientens 

möjlighet att utföra självvalda aktiviteter (22). En annan etisk aspekt i behandlingen av personer 

med demens är hanteringen av känslig information. Anhöriga behöver involveras och få viss 

information om klienten men arbetsterapeuten bör samtidigt bejaka klientens personliga 

integritet (19). Att vara anhörig och vårda en person med demens är både känslomässigt och 

praktiskt påfrestande och pågår ofta under en lång tid (5). Anhöriga behöver stöd från 

professionella vårdgivare för att kunna upprätthålla en fungerande vardag för dem själva och för 

deras närstående som drabbats av en demenssjukdom (5).   

  

Problemformulering 

Anhöriga belyses i studier som beskriver arbetsterapi för personer med demens 

(11,12,13,14,16,19,20,21,22,23). I studier (22,23) som utgår ifrån anhörigas perspektiv, 

framkommer det att anhöriga ofta blir starkt påverkade av att ha en närstående som drabbas av en 

demenssjukdom och därför behöver stöd av arbetsterapeuten. Att anhöriga utgör en stor del i 

behandlingen av personer med demens är tydligt men det saknas kunskap om arbetsterapeuters 

perspektiv på anhörigas roll i behandlingen av personer med demens. Vilka blir de anhöriga för 

arbetsterapeuten? Hur beskriver arbetsterapeuter anhörigas roll i behandlingen av personer med 

demens? Vilken betydelse har det för klientcentreringen att involvera anhöriga i behandlingen? 

Genom att studera detta kan anhörigas roll i behandlingen av personer med demens tydliggöras 

och interaktionen mellan arbetsterapeut, anhörig och klient bättre förstås. I praxis kan denna 

kunskap bli ett stöd för hur arbetsterapeuten ska förhålla sig till personen med demens och hans 

eller hennes anhöriga i behandlingen, vilket kan bidra till en bättre vård.   

Syfte 
Att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av anhörigas roll vid behandling av personer med 

demens. 
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Metod 

Utifrån studiens syfte valdes en deskriptiv design med en kvalitativ ansats (24). 

Semistrukturerade intervjuer (24) genomfördes och materialet analyserades med stöd av en 

kvalitativ innehållsanalys (25).               

Urval 
Urvalet till studien gjordes genom ett bekvämlighetsurval (24). Ett bekvämlighetsurval användes 

för att kunna välja deltagare som har erfarenhet och kan reflektera kring det fenomen som 

studeras (24). Inklusionskriterierna för deltagarna i studien var arbetsterapeuter med minst två 

års erfarenhet av att arbeta i hemsjukvården med personer med demens och deras anhöriga 

boende i ordinärt boende. 

Procedur 
En medicinskt ansvarig arbetsterapeut (MAR) kontaktades i en medelstor stad i Sverige med en 

förfrågan om kontaktuppgifter till 10-12 potentiella deltagare utifrån studiens inklusionskriterier. 

MAR valde ut 12 arbetsterapeuter och skickade ett mejl till dem där de uppmuntrades att delta. 

MAR gav sedan gav respons till författarna med namn och mejladress till dessa 12 

arbetsterapeuter. Arbetsterapeuterna kontaktades med en förfrågan om att delta samt fick ett 

informationsbrev via mejl. Några dagar senare kontaktades de tillfrågade via telefon. Sju 

arbetsterapeuter tackade ja och tre tackade nej till att delta, två på grund av tidsbrist och en 

uppfyllde inte inklusionskriterierna. Två arbetsterapeuter gick inte att nå trots upprepade försök 

via telefon. Förutom de sju arbetsterapeuter som tillfrågades, kontaktade författarna ytterligare 

en arbetsterapeut. Denna arbetsterapeut deltog i en pilotintervju, då inga betydande betydande 

förändringar gjordes efter pilotintervjun kunde den även inkluderas i materialet, sammanlagt 

deltog därmed åtta arbetsterapeuter. Samtliga deltagare var kvinnor yrkesverksamma i 

hemsjukvården inom olika stadsdelar i två kommuner. Erfarenheten hos deltagarna av att arbeta 

med personer med demens och deras anhöriga i ordinärt boende varierade från 2 till 24 år. 

Datainsamling 

En semistrukturerad intervju genomfördes med åtta arbetsterapeuter. Denna insamlingsmetod 

valdes då den ansågs mest relevant utifrån studiens syfte att beskriva arbetsterapeuters erfarenhet 

av anhörigas roll. En intervjuguide utformades för att ställa frågor som fångade syftet med 

studien, se bilaga 1 (26). Intervjuguiden utformades med stöd i litteratur, där begreppet roll 

studerades. Dels studerades en studie av Carignan, Rousseau, Gresset och Couturier (27) som 

beskriver det som karaktäriserar en roll men även Kielhofners (1) beskrivning av roller låg till 

grund för utformningen av frågorna. Vid granskningen av viktiga delar i en roll framkom 

förväntningar, kommunikation och ansvar som tre viktiga komponenter (1,27). Dessa 

komponenter låg till grund för hur frågorna kring anhörigas roll utformades. Författarna ville få 

förståelse för hur arbetsterapeuterna erfar anhöriga i behandlingen av personer med demens. Av 

denna anledning formulerades ytterligare frågor såsom: “Ge exempel på situationer där 

anhörigas deltagande har betydelse för behandlingen?” med tillhörande följdfråga: “Finns det 

situationer där det blir problematiskt?”. Dessa frågor valdes för att fånga in arbetsterapeutens 
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erfarenhet av anhörigas deltagande och eventuella fördelar och nackdelar med deltagandet. 

Öppna frågor formulerades med syfte att få deltagarna att berätta (24). Inledningsvis gjordes 

även en pilotintervju (24) med en arbetsterapeut utöver de sju arbetsterapeuter som tillfrågades. 

Arbetsterapeuten som deltog i pilotintervjun godkände att materialet användes i studien och 

därför kom även pilotintervjun att ingå i materialet. Innan intervjuerna påbörjades fick deltagarna 

information om intervjuns upplägg och gav sitt medgivande till att intervjun spelades in. 

Samtliga deltagare skrev även under ett samtyckesformulär (28). Intervjuerna tog mellan 17 och 

47 minuter och genomfördes antingen på arbetsterapeuternas arbetsplats eller i ett grupprum på 

universitetet som författarna bokade. Båda författarna deltog vid intervjuerna. Författarna turades 

om att hålla i intervjuerna medans den andre förde anteckningar. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Etiska överväganden 

Före studiens genomförande diskuterade författarna nyttan och eventuella risker med studien. 

Enligt forskningsetiska principer (24) får inte risken för deltagarna vara större en nyttan med 

studien. Studien ansågs vara till nytta för arbetsterapipraxis då det saknas studier som beskriver 

arbetsterapeuters erfarenhet av anhörigas roll vid behandling av personer med demens. En risk 

med studien som författarna resonerade kring var om frågorna skulle kunna leda till att 

deltagarna började reflektera över sin egen tillräcklighet i rollen som arbetsterapeut. Denna risk 

övervägdes och värderades i förhållande till nyttan med studien. Författarna kom fram till att 

risken var liten i förhållande till nyttan med studien. En annan forskningsetisk princip (28) kräver 

att deltagarna erhåller tillräcklig information om studien och skriftligt godkänner sitt deltagande 

samt att det inte får föreligga ett beroendeförhållande. Deltagarna informerades om studiens 

syfte, att deltagandet var frivilligt samt om rätten att avbryta sitt deltagande utan att ange orsak. 

Inför intervjun fick samtliga deltagare läsa igenom och skriva under ett samtyckesformulär. 

Ingen av deltagarna var i beroendeställning till författarna. Datamaterialet hanterades 

konfidentiellt för att säkerställa att deltagarnas identitet inte avslöjades i studien (28). 

Analys 

De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant och analyserades med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys (25). Inledningsvis kontrollerades den transkriberade texten mot de inspelade 

intervjuerna, därefter lästes de transkriberade intervjuerna igenom för att få en helhetsbild av 

analysenheten det vill säga samtliga intervjuer (25). Författarna genomförde analysen 

tillsammans och en diskussion kring texten fördes för att få en förståelse för innehållet. Sedan 

studerades meningsenheter som belyste olika perspektiv på anhörigas roll vid behandling av 

personer med demens. Graneheim och Lundman (25) beskriver en meningsenhet som en del av 

texten som beskriver något med relevans för studiens syfte. Meningsenheterna studerades och 

kondenserades för att underlätta analysen. Genom kondensering av en meningsenhet blir texten 

mer koncentrerad till kärnan av innehållet (25). De kondenserade meningsenheterna kodades för 

att abstrahera materialet till det centrala innehållet (25). Koderna kontrollerades sedan mot 

meningsenheterna och textens helhet för att inte gå miste om väsentliga delar. Sedan studerades 

likheter och skillnader i de olika koderna och de koder som berörde samma område fördes 

samman till en underkategori (25). Underkategorierna studerades och en diskussion fördes kring 

dess innehåll. Underkategorierna sorterades utifrån likheter och bildade, efter omarbetningar, två 



 

10 

 

övergripande kategorier. Materialet presenteras utifrån de underkategorier och kategorier som 

bildats (25). Se exempel i tabell 1. 

  

  

 Tabell 1 - Analysmatris 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

“Sen kan det ju också 

vara åtgärder som 

handlar om hjälpmedel 

och träningsperioder och 

där är ju den anhörige 

helt ovärderlig för en 

dement person klarar ju 

inte att göra det 

självständigt utan man 

behöver ju oftast stöd. 

Både i träningen och i 

hanteringen av 

hjälpmedel.” 

Anhöriga är 

viktiga vid olika 

åtgärder för att 

stödja personen i 

träningen och 

hanteringen av 

hjälpmedel 

Anhöriga är 

ett stöd vid 

olika 

åtgärder 

Ett praktiskt stöd Anhöriga - 

arbetsterapeutens 

förlängda arm 

“de har ju en väldigt stor 

roll för genom dem kan 

man få information, för 

personen med demens 

kan ju inte alltid 

redogöra för situationen 

men de anhöriga kan 

berätta 

händelseförloppet” 

Stor roll och 

väldigt viktiga. 

Ger information 

och redogör för 

situationer som 

inte den 

demenssjuke 

kan redogöra för 

Anhöriga 

ger 

information 

En 

informationskälla 

Anhöriga - 

arbetsterapeutens 

förlängda arm 

“Ja det är ett väldigt 

stort ansvar, det ligger 

mycket på dom och dom 

lider ju mycket och har 

det jättejobbigt” 

Anhöriga får ett 

tungt ansvar och 

lider av det 

En börda 

för anhöriga 

pga 

ansvaret 

Behov av 

emotionellt stöd 

Anhöriga - en 

klientgrupp 

“Det finns ju också de 

som är väldigt svåra att 

kommunicera med som 

inte tar in 

sjukdomsbilden och 

ställer väldigt stora krav 

på den som är sjuk” 

Anhöriga är 

svåra att 

kommunicera 

med om de inte 

förstår 

sjukdomsbilden 

och ställer stora 

krav 

Anhöriga 

behöver 

kunskap för 

att förstå 

sjukdomen 

Behov av 

kunskap 

Anhöriga - en 

klientgrupp 
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Resultat 
Vid analysen av intervjuerna har det framkommit två kategorier: anhöriga - arbetsterapeutens 

förlängda arm och anhöriga - en klientgrupp. Kategorin anhöriga - arbetsterapeutens förlängda 

arm har fyra underkategorier: en nyckel för att nå klienten, en informationskälla, en förmedlare 

samt ett praktiskt stöd. Kategorin anhöriga - en klientgrupp har två underkategorier: behov av 

kunskap och behov av emotionellt stöd. I resultatet finns citat för att illustrera informanternas 

svar (25). Citaten är något omskrivna, utan att förlora sin mening, för att underlätta läsningen. 

Anhöriga - arbetsterapeutens förlängda arm 

Anhöriga är en tillgång i behandlingen av personer med demens då de kan vara arbetsterapeutens 

förlängda arm. De beskrivs som en nyckel för att nå klienten, en informationskälla, en 

förmedlare och ett praktiskt stöd. 

En nyckel för att nå klienten 

Anhöriga beskrivs som en nyckel eller länk i behandlingen av personer med demens. Genom 

anhörigas nära relation till personen med demens, får informanterna större möjlighet att skapa en 

kontakt med klienten. Informanterna erfar att klienterna känner sig trygga när anhöriga finns 

med, vilket underlättar i mötet med klienten. Att få en god kontakt och ett bra samarbete med 

anhöriga är något som beskrivs som önskvärt. Informanterna menar dock att de inte kan förvänta 

sig något av de anhöriga men att det är betydelsefullt för behandlingen om de vill vara delaktiga. 

En informant beskriver: 

  

“Det kan vara i dom här fallen där personen har synhallucinationer, vanföreställningar 

och är lite rädda och misstänksamma, där får jag det lite tuffare som arbetsterapeut och 

 där är anhöriga jätteviktiga tills man har etablerat en kontakt med personen med 

demens så han eller hon vet vem jag är” 

En informationskälla 

Informanterna erfar att anhörigas kunskap om klienten och deras perspektiv på hur vardagen ser 

ut är till stor hjälp i behandlingen av personer med demens. Informanterna menar att anhöriga 

ofta är de som först uppmärksammar när en närstående får problem i vardagen. Anhöriga finns 

där hela tiden och ser saker som vårdpersonalen inte uppmärksammar under sina korta besök hos 

personen med demens. En informant beskriver detta med följande ord: 

  

“de har ju en väldigt stor roll för det är genom dem kan man få information, för personen med 

demens kan ju inte alltid redogöra för situationen men de anhöriga kan berätta 

händelseförloppet” 

  

Informanterna erfar att anhöriga även bidrar med kunskap om vem personen var innan han eller 

hon fick sin demensdiagnos. Denna kunskap är av stor vikt för att informanterna ska kunna 

arbeta klientcentrerat, det vill säga bemöta personen utifrån hans eller hennes förutsättningar. 
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En förmedlare 

Med tanke på personens svårigheter att uttrycka sin egen vilja beskriver informanterna att de kan 

behöva använda sig av anhöriga i samtalet. Genom att anhöriga ofta har god kännedom om 

personen, utgör de en viktig roll i att tolka och förmedla klientens vilja i samtalet. Informanterna 

beskriver att de förväntar sig, eller hoppas på, att de anhöriga bryr sig om personen med demens 

och vill hans eller hennes bästa. Detta är, enligt informanterna, en förutsättning för att vara en 

lämplig förmedlare. En informant beskriver anhörigas roll som förmedlare: 

  

“Den här personen har inte den insikten själv och 

 kan inte föra sin egen talan då måste man ju ta den anhöriga till hjälp” 

  

Ett praktiskt stöd 

Informanterna beskriver att anhörigas stöd är betydelsefullt i behandlingen av personen med 

demens. Anhöriga får ett stort ansvar att stödja personen i behandlingen. Enligt informanterna 

kan anhörigas stöd öka personens möjlighet till självständighet och delaktighet i aktivitet. 

Exempel på när anhöriga utgör ett stöd i behandlingen av personen med demens är vid ansökan 

om bostadsanpassning, utprovning av hjälpmedel samt användning av hjälpmedel. Hur anhöriga 

stödjer personen med demens i behandlingen kan se olika ut men uppmuntran, motivation och 

handledning är tre typer av stöd som framkommer vid intervjuerna. Anhörigas stöd har stor 

betydelse för att personen med demens ska kunna ha en fungerande vardag och möjlighet att bo 

kvar hemma. En informant beskriver anhörigas stöd: 

  

“hon hade svårt att hålla ordning på dag och tid och han är iväg ibland 

 och hon är ensam hemma. Då provade vi en “förgätmigej-tavla” och 

där är han ett viktigt stöd genom att visa henne tavlan istället för att han 

ska svara, då får hon in den vanan att gå dit och titta” 

  

Anhöriga kan även stödja personen till att bli delaktig i sociala aktiviteter. Detta sker genom att 

anhöriga följer med och uppmuntrar klienten att delta i till exempel demensdagvård. Detta 

beskrivs av en informant: 

  

“hon var den där viktiga personen som övertalade honom och själv följde med på studiebesök, 

nu går han där och trivs jätte jättebra, så där är ju hon ett viktigt stöd i den delen” 

  

Anhöriga - en klientgrupp 

Informanterna beskriver att anhöriga ibland blir mer en klient i behov av stöd i behandlingen av 

personer med demens. Informanterna beskriver är att anhöriga är i behov av kunskap och i behov 

av emotionellt stöd från arbetsterapeuten för att kunna hantera situationen. Informanterna 

beskriver att de förväntar sig att anhöriga behöver detta stöd då de ställs inför stora utmaningar 

och har det svårt. Detta stöd är nödvändigt om anhöriga ska kunna vara ett stöd och en tillgång i 

behandlingen av personen med demens. 
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Behov av kunskap 

Informanterna erfar att anhöriga ställs inför stora utmaningar när deras närstående drabbas av en 

demenssjukdom. En utmaning är att de behöver få förståelse för sjukdomen. När anhörigas 

kunskap om sjukdomen saknas, erfar informanterna, att det blir en tung belastning för anhöriga.  

Anhöriga vet inte hur de ska förhålla sig till personen och situationen. Bristen på kunskap kan 

medföra att de förnekar sjukdomen eller ställer orimliga krav på personen med demens. Genom 

att anhöriga får kunskap om sjukdomen kan detta skapa förståelse för personens förändrade 

beteende och även minskad oro för de anhöriga. Detta beskriver en informant: 

  

“Vilken kunskap anhöriga har spelar väldigt stor roll för de ska förstå 

 både vad som händer och att det är en sjukdom som progredierar. Träffar jag en 

anhörig när de just har fått den här diagnosen då vet de ju inte så mycket, 

det kanske till och med är förenat med lite skam att man har en demenssjukdom. 

Då kan man få jobba med de anhöriga med att försöka börja 

beskriva att det här är en sjukdom” 

  

När anhöriga saknar förståelse erfar informanterna att det kan bli problematiskt i behandlingen 

av personer med demens. Då anhöriga ofta är de som talar för personen med demens och har 

därmed har ett stort inflytande vid hjälpmedelsförskrivning, ansökningar och andra insatser. Om 

anhöriga inte har förståelse för klientens behov av arbetsterapeutiska insatser, kan detta få 

negativa konsekvenser för behandlingen menar informanterna. 

Behov av emotionellt stöd 

Informanterna erfar att anhöriga tar på sig ett tungt ansvar i behandlingen av personer med 

demens. Anhöriga blir ofta de som får hjälpa personen med demens att klara av vardagens 

aktiviteter och att hantera olika hjälpmedel. Informanterna beskriver att anhörigas behov av stöd 

kan skifta beroende på var klienten befinner sig i sin sjukdom. Informanterna beskriver att ibland 

kan behovet av stöd vara som störst i sjukdomens första fas men även i senare faser. Anhöriga 

behöver ett emotionellt stöd för att orka hantera konsekvenserna av de fysiska och kognitiva 

funktionsnedsättningarna som en demenssjukdom orsakar. Informanterna erfar att anhöriga till 

exempel kan få en vårdarroll gentemot sin maka eller make och behöver därför stöd för att kunna 

behålla den tidigare relationen. Informanterna beskriver att avlastning och anhörigcirklar är av 

stor vikt för att stödja anhöriga i behandlingen av personer med demens. En informant beskriver 

det så här: 

  

“Ibland kan man få rollen som samtalsstöd och man kan tillsammans hitta vägar. Jag kan stödja 

och berätta att anhörigcentrum finns och att det också finns anhöriggrupper och man kan 

försöka slussa in på flexibel demensdagvård för att få avlastning” 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Två övergripande roller har framkommit i resultatet, där anhöriga beskrivs som arbetsterapeutens 

förlängda arm men även som en klientgrupp. Dessa roller påverkas av varandra. Anhöriga är en 

tillgång men har samtidigt behov av stöd för att orka och kunna vara denna tillgång i 

behandlingen av personer med demens. 

  

I behandlingen av personer med demens har anhöriga en central roll. I resultatet beskrivs 

anhöriga som arbetsterapeutens förlängda arm, då de fungerar som en förmedlare, en 

informationskälla, ett praktiskt stöd och en nyckel för att nå klienten. Resultatet i vår studie 

stämmer väl överens med resultatet i flera tidigare studier som visat att anhöriga är en tillgång 

för arbetsterapeuten i behandlingen av personer med demens. Bland annat beskrivs anhöriga som 

en viktig resurs vid insamling av data (12,20,21) och anhörigas stöd har visat sig ha stor effekt i 

behandlingen (13). Resultatet i denna studie har visat att anhöriga ställs inför stora utmaningar i 

att hantera konsekvenserna av demenssjukdomen. De tar ofta på sig ett stort ansvar, ett ansvar 

som informanterna erfar att anhöriga ibland upplever som krävande. Detta ligger i linje med 

resultat från tidigare studier som beskriver anhörigas perspektiv. Anhöriga upplever att de har det 

svårt och erfar situationen som påfrestande (22,23). För att minska bördan för anhöriga behöver 

arbetsterapeuten uppmärksamma de anhörigas behov och stödja dem. I resultatet i vår studie har 

det framkommit att anhöriga behöver kunskap och emotionellt stöd för att kunna vara en tillgång 

i behandlingen av personer med demens. I vår studie har det även framkommit att ökad kunskap 

och emotionellt stöd för anhöriga kan minska oro och öka förståelsen för personen med demens. 

Att minska oro hos anhöriga beskrivs i en studie (22) vara betydande då oron för att personen 

med demens ska komma till skada ibland kan leda till att anhöriga begränsar klientens möjlighet 

till aktivitet. Utifrån detta, ställer sig författarna frågan, om arbetsterapeuternas stöd kan påverka 

i vilken utsträckning anhöriga kan vara en tillgång i behandlingen. Författarna efterfrågar därför 

mer forskning kring vilken effekt det får i behandlingen av personer med demens att ge stöd till 

anhöriga. 

  

Ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv är klientcentrering centralt (1). Med tanke på problematiken 

som uppstår när personen med demens saknar insikt och inte kan föra sin egen talan, blir det ur 

ett etiskt perspektiv, viktigt att diskutera klientcentrering. Vid behandling av personer med 

demens innebär ett klientcentrerat arbetssätt att fokusera på klientens behov och vara lyhörd för 

klientens önskemål (10). För att kunna arbeta klientcentrerat med en person med demens är 

anhörigas involvering nödvändig men inte oproblematisk. Hope (19) skriver att det kan bli en 

utmaning att både se till anhörigas intressen och klientens behov. I resultatet av vår studie 

beskriver informanterna dock att det är nödvändigt att involvera anhöriga, då de bidrar med 

information som möjliggör en klientcentrerad arbetsterapi. Att anhöriga bidrar med ett viktigt 

perspektiv på vem klienten är framkommer även i Medeiros och Doyles studie (16). Resultatet i 

denna studie visar dock att det kan uppstå etiska problem i samband med anhörigas stora 
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inflytande i behandlingen. Ett exempel på detta, som framkommit i resultatet, är när anhöriga får 

en roll som förmedlare. Rollen som förmedlare kan gynna klienten och skapa möjlighet att arbeta 

klientcentrerat, om den anhörige gör det med rätt avsikt. Resultatet i vår visar dock att när 

anhöriga saknar förståelse för sjukdomen kan detta leda till svårigheter i behandlingen genom att 

de inte samarbetar med arbetsterapeuten. Tidigare studier belyser att anhöriga har ett stort 

inflytande i behandlingen och behöver kunskap för att förstå klientens behov (10,22). Utifrån 

beskrivningen av anhörigas betydande roller i behandlingen av personen med demens, kan 

frågan lyftas hur klientcentrering ska tillämpas och förstås. Nygård (6) betonar vikten av att se 

till klientens behov och vilja när det finns flera involverade i behandlingen. Kan klientcentrering 

få en annan innebörd i detta sammanhang, då klientcentrering tycks innefatta både personen med 

demens och de anhöriga? Det kan ha betydelse för arbetsterapipraxis när arbetsterapeuten får två 

klienter då anhöriga också blir en klient i behandlingen av personer med demens. Författarna 

efterfrågar därmed mer forskning kring anhöriga som en klientgrupp för arbetsterapeuter vid 

behandlingen av personer med demens. 

  

Synen på anhörigas roll kan diskuteras. Enligt Kielhofner (1) karaktäriseras en roll av de 

förväntningar som läggs på rollen, dels utifrån omgivningens definition av rollen, dels utifrån 

personens egen tolkning av rollens innebörd. Trots de erfarenheter av anhörigas roll som 

informanterna beskrivit upplever de att det, ur ett etiskt perspektiv, är svårt att ha några 

förväntningar på anhöriga men att de har förhoppningar om att anhöriga vill klientens bästa och 

är samarbetsvilliga. Kielhofner (1) menar att det inte finns någon tydlig definition av vad rollen 

som anhörig innebär. Vilka förväntningar som finns på en roll är kulturellt definierat (1). Även 

Schulz (5) beskriver att det finns kulturella skillnader i vilka förväntningar som läggs på rollen 

som anhörig. I en kultur anses det självklart att familjen tar hand om sina nära när de blir äldre 

eller drabbas av en sjukdom medan det i en annan kultur inte finns dessa förväntningar på 

anhöriga (5). En fråga som väcks utifrån detta är om det skulle underlätta i behandlingen av 

personer med demens om anhörigas roll var mer tydligt definierad. Författarna efterfrågar 

forskning kring hur anhöriga upplever deras roll i en arbetsterapeutisk behandling för personer 

med demens. 

  

Metoddiskussion 

Studien hade en deskriptiv design med kvalitativ ansats (24). Denna design valdes då den gör det 

möjligt att besvara studiens syfte att beskriva arbetsterapeuters erfarenhet. Författarna 

diskuterade möjligheten att genomföra en litteraturstudie men denna metod ansågs inte lämplig 

då det vid en litteratursökning framkom att forskning som beskrev arbetsterapeuters erfarenhet 

av anhörigas roll saknades. En kvantitativ metod ansågs inte heller relevant, då en kvantitativ 

metod begränsar möjligheten att fånga informanternas subjektiva erfarenhet (24). 

  

Vid en kvalitativ ansats är det viktigt att studiens trovärdighet diskuteras. Trovärdigheten i 

studien ökar om studien är väl genomförd och noggrant beskriven men den ökar även om brister 

med studien diskuteras (25). Vid urvalet gjordes en avgränsning med hjälp av inklusionskriterier. 

Dessa kan diskuteras då endast arbetsterapeuter som arbetade med personer med demens boende 

i ordinärt boende inkluderades. Syftet med studien kanske även skulle kunna besvaras av 
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arbetsterapeuter som arbetar på ett vårdboende. Avgränsning ansågs dock rimlig med tanke på att 

när anhöriga bor tillsammans med personen med demens, blir anhörigas roll tydligare. 

  

Urvalet gjordes genom ett bekvämlighetsurval (24). Utifrån ett etiskt perspektiv bör 

tillvägagångssättet vid urvalet diskuteras. Studiens deltagare kontaktades via en medicinskt 

ansvarig arbetsterapeut som i ett mejl uppmuntrade arbetsterapeuterna att delta, vilket kan ha 

påverkat deltagarnas beslut att delta i studien. Författarna menar dock att samtliga 

arbetsterapeuter fick information om att deltagandet var frivilligt (24). Urvalets storlek bör 

diskuteras då det kan påverka studiens trovärdighet. Med ett litet antal deltagare finns risk att 

studiens trovärdighet blir låg, då det blir svårt att få en variation i analysmaterialet men samtidigt 

kan ett för stort antal deltagare bli svårt att hantera inom tidsramen för denna studie (25). Av 

denna anledning efterfrågades 10-12 deltagare i studien. Studiens trovärdighet kan även 

diskuteras utifrån att endast kvinnor deltog. Om deltagarna även innefattat män skulle de kunna 

bidra med en större variation i materialet och med en större variation skulle eventuellt studiens 

överförbarhet öka (25). Vid urvalet efterfrågades inte både män och kvinnor, vilket kan ha 

bidragit till att endast kvinnor kom att delta. Trots att deltagarna utgjorde en homogen grupp i 

detta avseende, menar författarna, att det blev en viss variation i materialet. Dels varierade 

informanternas yrkeserfarenhet från 2 till 24 år och dels arbetade inom olika stadsdelar i två 

kommuner och skulle därför kunna möta personer i olika socioekonomiska grupper. 

  

En pilotintervju genomfördes med syfte att bedöma intervjuguidens kvalitet. Denna intervju 

genomfördes med en arbetsterapeut som kontaktades av författarna och inte via MAR.  

Arbetsterapeuten uppfyllde inklusionskriterierna för studien. Fördelarna med pilotintervjun var 

att författarna fick möjlighet att öva på intervjuteknik samt bedöma frågornas relevans.  

Intervjuns kvalitet påverkas av förmågan, hos den som intervjuar, att genomföra en intervju (26). 

Utifrån pilotintervjun gjordes inga ändringar i intervjuguiden. Då intervjuguiden bedömdes 

relevant och efter intervjupersonens godkännande användes pilotintervjun i materialet. 

  

Vid utformningen av intervjuguiden gjorde författarna bedömningen att frågorna inte var 

problematiska att besvara. Intervjuguidens utformning kan dock diskuteras, då det i efterhand 

uppmärksammades att en fråga utmärkte sig då den tolkades olika av informanterna: ”Vilka 

förväntningar har du som arbetsterapeut på anhöriga i behandlingen av personer med demens?”.  

Författarna upplevde att denna fråga gjorde några informanter ställda och väckte funderingar 

kring hurvida det är etiskt rätt att som arbetsterapeuten ha krav på anhöriga när de befinner sig i 

denna svåra situation. Samtidigt menar Kvale (26) att det alltid förekommer en individuell 

tolkning av frågorna som ställs. Författarna resonerade kring formuleringen av frågan. En annan 

formulering som till exempel “Vilka förhoppningar har du på anhöriga?” skulle kanske ha 

uppfattats annorlunda och inte väckt samma reaktion. 

  

Några informanter upplevde frågorna som stora och svåra att besvara just för att de var öppna. 

Detta kan ses som en brist men samtidigt var författarna intresserade av arbetsterapeuternas 

erfarenheter och strävade efter att inte begränsa deras svar med slutna frågor (24). 

En annan aspekt som kan ha påverkat datainsamlingen var författarnas intervjuteknik (24). 

Intervjutekniken utvecklades under intervjuernas gång. Författarna fick en större förmåga att 

stödja informanterna i sitt berättande genom att ställa följdfrågor och ge exempel. Då 

följdfrågornas karaktär påverkades av tidigare intervjuer kan detta kan ha bidragit till att de 
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senare intervjuerna blev mer innehållsrika än de tidigare. Författarna är dock medvetna om att 

följdfrågorna kan ha påverkat resultatets trovärdighet negativt då frågornas karaktär i vissa fall 

kan ha blivit ledande (26). Författarna turades om att intervjua informanterna, vilket kan ses som 

en brist då intervjuerna kan ha blivit formade av personen som utförde intervjun (25). Dock 

menar författarna att det finns en fördel med att de turades om att hålla i intervjuerna. Graneheim 

(25) menar att om olika personer utför intervjuerna kan det bidra till en större variation i 

materialet. 

  

Vid analysen av materialet användes en kvalitativ innehållsanalys (25). Detta tillvägagångssätt 

ansågs fördelaktigt då det skapade en tydlig struktur och underlättade processen att identifiera 

likheter och skillnader i materialet. Materialet har en manifest karaktär, därför beskriver 

författarna resultatet utifrån det som visar sig, utan att göra en djupare tolkning (25). För att se 

heterogeniteten i kategorierna var författarna tvungna att gå tillbaka till materialet och arbeta 

med kategoriseringarna. Författarna är medvetna om att analysen kan ha påverkats av vår 

förförståelse. Författarna har läst artiklar och litteratur som berör ämnet samt erfarenhet av att 

arbeta med personer med demens och andra kategoriseringar är därför möjliga. För att 

möjliggöra för läsaren att själv göra en bedömning redovisas exempel ur analysprocessen samt 

citat (25). 

Slutsats 

Informanternas erfarenhet av anhörigas roll och tidigare forskning som berör personer med 

demens, beskriver att anhöriga utgör en viktig del i behandlingen. Denna studie bidrar till att 

beskriva arbetsterapeuters perspektiv på anhörigas roll. Denna kunskap kan ha betydelse för 

arbetsterapipraxis då anhörigas roll och deras betydelse i behandlingen av personer med demens 

förtydligas och synliggörs. Anhöriga beskrivs både som arbetsterapeutens förlängda arm och som 

en klientgrupp. Det är viktigt att arbetsterapeuten uppmärksammar dessa två roller anhöriga får i 

behandlingen av personer med demens. Anhöriga är en tillgång men även en klient. Att 

arbetsterapeuten uppmärksammar dessa roller har betydelse i klinisk praxis då det gör det möjligt 

att stödja anhöriga när de har behov av det. Att anhöriga får stöd är viktigt för de ska kunna vara 

arbetsterapeutens förlängda arm och stödja klienten. I studien beskrivs etiska svårigheter med ett 

klientcentrerat arbetssätt när anhöriga involveras i behandlingen. Av denna anledning efterfrågar 

författarna mer forskning kring anhörigas involvering i behandlingen av personer med demens i 

förhållande till ett klientcentrerat arbetssätt.   
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Bilaga 1 

  

Intervjuguide 

  

Inledande frågor: 

1. Hur länge har du arbetat som arbetsterapeut? 

2. Inom vilken verksamhet arbetar du? 

3. Hur länge har du arbetat med personer med demens och deras anhöriga? 

  

Huvudfrågor: 

4.   Berätta om hur du ser på anhörigas roll vid behandlingen av personer med demens?: 

5. Vilka förväntningar har du som arbetsterapeut på anhöriga till personer med demens? 

6. Vilket ansvar upplever du som arbetsterapeut att anhöriga får? 

7. Vilka utmaningar upplever du som arbetsterapeut att anhöriga ställs inför? 

8. Hur upplever du kommunikationen med anhöriga? 

9.   Ge exempel på situationer där anhörigas deltagande har betydelse för behandlingen? På vilket 

sätt är anhöriga aktiva? Finns det situationer där det blir problematiskt? (positivt/negativt) 

10. Berätta hur du ser på anhörigas deltagande i ett tidigt skede av sjukdomen. 

11. Berätta hur du ser på anhörigas deltagande i ett sent skede av sjukdomen. 

12.  Berätta hur du ser på anhörigas deltagande däremellan i en mellanfas. 

13. Hur påverkas behandlingen av personer med demens när han/hon saknar anhöriga? 

14. Hur resonerar du kring etiska aspekter vid involveringen av anhöriga i behandlingen av personer 

med demens? 

15. Vill du tillägga något om anhörigas roll eller finns det något som du hade förväntat dig att vi 

skulle ställt frågor kring som vi inte har tagit upp? 

  

 


