
 

Institutionen för hälsovetenskaper 
Arbetsterapeutprogrammet 

 

 
 

 
Examensarbete på kandidatnivå 15 hp 

Våren 2018 
 

 
 
 

Vardagsteknik och tekniska hjälpmedel 
som arbetsterapeutisk intervention för 

personer med demens 
 

En litteraturstudie 

 
 

 

 
 

Författare: Christina Hindenburg 
 
Handledare: Oskar Jonsson 
 
 
 
 
 
 

 
Lunds universitet  
Medicinska fakulteten 
Arbetsterapeutprogrammet 
Box 157, 221 00 LUND  



 

 

 

Vardagsteknik och tekniska hjälpmedel som 
arbetsterapeutisk intervention för personer med 
demens 

 

- En litteraturstudie 
 

 

Författare: Christina Hindenburg 
 

Handledare: Oskar Jonsson 
 
 

Examensarbete på kandidatnivå  
 

Våren  2018 
 

Abstrakt. 
 
Bakgrund: Antalet personer med demens kommer att stiga i framtiden och behovet av 
tekniska hjälpmedel och vardagsteknik kan då bli allt mer angeläget för att personer med 
demens ska kunna klara sig i sin vardag. Syfte: Att kartlägga hur arbetsterapeutiska 

interventioner som använder vardagsteknik och tekniska hjälpmedel främjar eller hindrar 
aktiviteter i vardagliga livet hos personer med demens. Metod: I denna litteraturöversikt 
ingick nio vetenskapliga artiklar med kvantitativ och kvalitativ design. Litteratursökningen 
gjordes i tre databaser. Artiklarna kvalitetsgranskades för att avgöra om de var lämpliga 
att inkluderas i studien. Data analyserades och sammanställdes i olika teman. Resultat: 
Vardagsteknik eller tekniska hjälpmedel både möjliggjorde men även hindrade aktiviteter i 
vardagen för personer med demens. För att personen med demens skulle lyckas använda 
sig av vardagsteknik eller tekniska hjälpmedel, var inlärningsprocessen en viktig del där 
arbetsterapeuter och anhöriga hade en viktig roll. Konklusion: Personer med demens 
ökar sin livskvalité och skapar förutsättningar till aktiviteter i vardagen när de använder sig 
av tekniska hjälpmedel och vardagsteknik. Användning av vardagsteknik och tekniska 
hjälpmedel kommer att öka i framtiden vilket gör att detta arbetsområde kommer bli 
viktigare för arbetsterapeuter. 
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Abstract 
 
Background: The number of people with dementia will rise in the future and the need for 
various assistive devices and everyday technology will be more urgent for people with 
dementia to be able to cope with their daily lives. Purpose: To describe how everyday 
technology and assistive technology as part of an occupational therapy interventions 
promote or hinder everyday life activities for people with dementia. Method: The study 
design was a literature overview based on an analysis of nine scientific articles with 
quantitative and qualitative design. The literature search was made in three databases. 
The articles were quality-reviewed to determine if they were suitable for inclusion in the 
study. The data was analyzed and compiled in different themes. Results: Everyday 
technology and assistive devices facilitated but also hindered everyday activities for 
people with dementia. People with dementia need training in order to be able to use 
everyday or technical means. Occupational therapists have an important roll in this 
learning process. Conclusion: People with dementia increase their quality of life and 
create conditions for everyday activities when using assistive devices and everyday 
technology. The use of everyday technology and assistive devices will increase in the 
future, making this work area more important for occupational therapists. 
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Inledning 

 

I primärvården träffar arbetsterapeuten många personer som har kognitiva svårigheter på 

grund av en demenssjukdom. Arbetsterapeuten utreder patientens förmåga att klara av sina 

vardagliga aktiviteter. För att stödja vardagliga aktiviteter för personer med demens och 

motverka passivisering, kan arbetsterapeuten prova ut hjälpmedel som exempelvis underlättar 

och kompenserar för minnes- och planeringssvårigheter (Sveriges Arbetsterapeuter, 2016). 

Arbetsterapeuten arbetar klientcentrerat och ser till helheten gällande person, aktivitet och 

miljö samt hur dessa faktorer påverkar aktivitetsutförande och delaktighet. Viktigt för 

arbetsterapi är att människan ska vara aktiv och där målet är att stödja personens förmåga till 

aktivitet och delaktighet (Kielhofner, 2012). 

 

Höga krav på kognitiva förmågor ställs i dagens samhälle vilket gör att vardagsaktiviteter 

påverkas för personer med demens. Kognitiva funktionsnedsättningar kan begränsa personers 

förmåga till delaktighet i samhället. För att kompensera de upplevda 

aktivitetsbegränsningarna i det vardagliga livet kan personer med demens få hjälp av 

vardagstekniska hjälpmedel och vardagsteknik (Adolfsson, 2012). 

 

Författaren har arbetat som arbetsterapeut i nästa 20 år varav de senaste 5 åren inom 

primärvården där personer med demens påträffas nästan dagligen. Det finns ett stort utbud av 

tekniska hjälpmedel och vardagsteknik som kan stödja en person med demens utifrån deras 

aktuella behov och symtom. Samtidigt kan tekniska hjälpmedel och vardagsteknik försvåra 

för personer med demens att utföra sina vardagliga aktiviteter på grund av sin kognitiva 

nedsättning. Det är en omfattande uppgift att hitta rätt hjälpmedel och veta vilka hjälpmedel 

som personer med demens kan ha nytta av. Det är också vanligt att personer med demens inte 

använder sina tekniska hjälpmedel och att vardagsteknik har blivit ett stort problem. Mot 

denna bakgrund genomfördes denna litteraturstudie, i syftet att få en ökad kunskap inom 

ämnesområdet. 
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Bakgrund 

Demens 

 

I Sverige blir befolkningen allt äldre. Enligt Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid 

demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2017) uppskattar man antalet personer med demenssjukdom 

i Sverige till 150 000 personer och ett nyinsjuknande på cirka 25 000 personer per år. Risken 

att insjukna i en demenssjukdom ökar med stigande ålder. Enligt Socialstyrelsen (2017) har 8 

% av alla personer över 65 år eller äldre och nästan hälften av alla som är 90 år eller äldre en 

demenssjukdom. Efter 2020 beräknas antalet personer med demenssjukdom öka kraftigt 

eftersom majoriteten som föddes på 1940-talet kommer att uppnå en hög ålder 

(Socialstyrelsen, 2017). 

 

Demens är ett samlingsnamn för olika symptom som uppkommit vid sjukdom eller skada i 

någon del av hjärnan. Larsson och Rudgren (2010) beskriver demens som en försämring av 

minnet samt ytterligare en av de kognitiva funktioner som till exempel språk, exekutiv 

förmåga eller visuospatial förmåga. Demenssjukdomar är progredierande och de delas in i tre 

huvudgrupper: primärdegenerativa demenssjukdomar, vaskulära demenssjukdomar och 

sekundära demenssjukdomar. Den vanligaste demenssjukdomen är Alzheimers sjukdom som 

är en primärdegenerativ demenssjukdom, där symtomen oftast kommer smygande (Basun, 

2013).  

 

 

Funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning hos personer med demens 

 

Aktivitetsförmågan påverkas vid en demenssjukdom på grund av kognitiva nedsättningar. De 

typiska symtomen vid demens är minnessvårigheter, koncentrationssvårigheter, lättare 

språkstörningar och nedsatt orienteringsförmåga (Socialstyrelsen, 2017). 

Minnesnedsättningen är oftast det första tecken man kan uppmärksamma (Nygård, 2013). En 

person som har kognitiva svårigheter kommer att få svårt att utföra aktiviteter i sin vardag 

(Kielhofner, 2012). Forskning visar att personer med demens oftast först får svårigheter i sin 

vardag med att utföra vardagsaktiviteter som till exempel att använda sig av en telefon, sköta 

medicinering, stänga av spisen eller betala räkningar (Holthe, Thorsen, & Josephsson, 2007). 

Dessa aktiviteter kan fungera som en varningssignal för att tidigt hitta personer med kognitiva 
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nedsättningar (Basun 2013). Senare i sjukdomen kan personer med demens även få 

svårigheter att sköta sin personliga vård eftersom de tanke- och handlingsprocesser som 

behövs för att utföra en aktivitet blir alltmer påverkade. Andra vanliga symptom för 

demenssjukdomen är sämre kommunikationsförmåga, svårigheter att orientera sig i tid, rum 

och person samt praktiska svårigheter med att utföra aktiviteter i sin vardag eller fritid (Skog, 

2010). 

 

 

Teoretisk modell och interventioner inom arbetsterapi 

 

Arbetsterapi handlar om samspel mellan hälsa, aktivitet och delaktighet, där människan står i 

centrum. I grunden är människan en aktiv person, som är utvecklingsbar och har förståelse för 

omvärlden vilket är en förutsättning för aktivitet och delaktighet. Genom aktivitet och 

delaktighet kan personer påverka sin hälsa (Wilcock & Hocking, 2015).  

 

Model of Human Occupation (MOHO) är en teoretisk modell för arbetsterapeuter som 

förklarar människan i aktivitet. I MOHO arbetar man klientcentrerat och sätter individens 

behov i fokus. Modellen har fokus på det unika hos en individ och därför kan arbetsterapeuten 

utifrån ett klientcentrerat arbetssätt ta med individens perspektiv och önskemål i planeringen 

av en aktivitet (Kielhofner, 2012). Grundläggande begrepp för människans aktivitet beskrivs 

enligt Kielhofner (2012) med viljekraft, vanebildning och utförandekapacitet. Utförande av 

aktiviteten bygger på den dynamiska interaktionen mellan viljekraft, vanebildning och 

utförandekapacitet. Enligt Kielhofner (2012) handlar arbetsterapi om att skapa förutsättningar 

för personer som upplever svårigheter i utförande av aktiviteter i deras vardagliga liv. 

 

The Occupational Therapy Intervention Process Model (OTIPM) är en modell som beskriver 

åtgärdsprocessen i arbetsterapi (Fisher, 2009). OTIPM vägleder arbetsterapeutens 

professionella resonemang och ger struktur för att arbeta klientcentrerat och 

aktivitetsfokuserat för att, tillsammans med klienten, identifiera och lösa klientens 

aktivitetsproblem (Fisher & Nyman, 2007). Att välja denna processmodell gör det möjligt för 

arbetsterapeuter att jobba utifrån ett top-down perspektiv. I ett top-down perspektiv tar 

arbetsterapeuten reda på mycket information om klienten, såsom vem klienten är, vilka behov 

klienten har samt vilka aktiviteter som är viktiga för klienten att klara av. I OTIPM finns det 
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fyra olika interventionsmodeller där arbetsterapeuten kan välja en eller flera 

interventionsmodeller som passar för klienten (Fisher & Nyman, 2007): 

 Modell för kompensation innebär att lära ut alternativa eller kompensatoriska metoder 

för aktivitetsutförande, anpassning av utrustning och förskrivning av tekniska 

hjälpmedel samt modifiering av den fysiska och sociala miljön för att främja 

aktivitetsutförande och engagemang i vardagliga aktiviteter. Denna modell väljs om 

åtgärderna syftar till att kompensera för ett funktionsbortfall som ej kan återfås. 

 Modell för aktivitetsträning, då syftet är att återfå förlorad aktivitetsförmåga eller att 

utveckla befintlig aktivitetsförmåga för att utföra vardagliga aktiviteter. 

 Modell för förbättring av personliga faktorer och kroppsfunktioner innebär att 

åtgärderna fokuserar på att träna eller utveckla förlorade kroppsfunktioner och 

personliga faktorer. Träningen sker genom att klienten utför olika aktiviteter och 

svårighetsgraden kan ändras genom gradering av aktiviteter.  

  Pedagogisk modell, där pedagogiska interventioner utförs genom aktivitetsbaserad 

undervisning såsom information eller utbildning av olika klientgrupper. 

 

 

Arbetsterapeutisk intervention för personer med demens 

 

Målet med arbetsterapi är att möjliggöra för personen med demens att upprätthålla en 

självständig livsstil där hon/han på ett tillfredställande sätt kan utföra dagliga aktiviteter, 

känna social delaktighet och livskvalitet (Graff et al., 2006). Arbetsterapeutiska interventioner 

ska väljas utifrån vilka svårigheter i aktivitetsutförande personen med demens uppvisar och 

anpassas utifrån dessa (Öhman, Nygård, & Kottorp, 2011). Genom att stödja personens 

förmåga till aktivitet och delaktighet på ett sätt som främjar dennes möjligheter att leva ett bra 

liv utifrån hans/ hennes egen syn samt utifrån omgivningens möjligheter. Genom att anpassa 

med vardagsteknik och tekniska hjälpmedel främjar arbetsterapeuter klientens utförande och 

engagemang i dagliga aktiviteter (Fisher, 2009). Arbetsterapeutiska interventioner för 

personer med demens har en positiv effekt på upplevelsen av hälsa och livskvalitet (Graff et 

al., 2007). 
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Tekniska hjälpmedel, vardagsteknik och demens 

  

Tekniska hjälpmedel och vardagsteknik är en kompensatorisk intervention inom arbetsterapin 

där personer med demens kompensera för funktioner de inte kan återfå (Fisher & Nyman, 

2007). Arbetsterapeuten har möjlighet att prova ut, förskriva och anpassa ett hjälpmedel för 

till exempel en person med demenssjukdom för att personen ska kunna utföra aktiviteter i sin 

vardag. Personer med kognitiva nedsättningar kan få ökad delaktighet i aktiviteter vid 

användande av tekniska hjälpmedel (Wennberg & Kjellberg, 2010). 

I litteraturen används många olika termer för att benämna ett hjälpmedel såsom tekniska 

hjälpmedel, vardagsteknik, välfärdsteknik, vardagstekniska hjälpmedel eller kognitiva 

hjälpmedel (Larsson Ranada, 2015).  I denna uppsats görs en skillnad mellan tekniska 

hjälpmedel och vardagsteknik som består i att det förstnämnda förskrivs utav arbetsterapeuter 

och det sistnämnda införskaffas av individen själv. 

 

Tekniska hjälpmedel 

Enligt Vårdgivarguiden (2016) definieras ett hjälpmedel som en medicinteknisk produkt, som 

kräver särskild kompetens för bedömning och utprovning och som är avsedd för att 

kompensera förlorad funktion, förbättra nedsatt funktion eller vidmakthålla funktion och 

förmåga för att klara vardagliga aktiviteter samt främja full delaktighet. Med hjälpmedel för 

det dagliga livet avses främst hjälpmedel som den enskilde behöver för att kunna tillgodose 

grundläggande personliga behov, förflytta sig, kommunicera med omvärlden, orientera sig 

samt sköta vardagliga rutiner i hemmet (Vårdgivarguiden, 2016). I utredningen för att 

förskriva ett hjälpmedel ska arbetsterapeuten utgå ifrån en behovsanalys där personens behov 

styr valet av hjälpmedel. Att följa upp och utvärdera hjälpmedlets funktion och nytta ingår i 

arbetsterapeutens roll. Personen som ska få ett hjälpmedel ska vara delaktig men det är 

arbetsterapeuten som är ansvarig för valt hjälpmedel (Vårdgivarguiden, 2017). Hjälpmedel 

används för att öka personens aktivitet och delaktighet i vardagssituationer (Socialstyrelsen, 

2015). Hjälpmedel omfattar ett brett utbud av olika produkter, allt från enkla tekniska 

hjälpmedel till mer komplicerande hjälpmedel (Löfqvist, Nygren, Széman, & Iwarsson, 

2005). 
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Vardagsteknik 

Vardagsteknik kan vara redskap som används dagligen i vardagen t.ex. i hushållet, under 

fritiden eller inom sociala nätverk. Med vardagsteknik menas den teknik (apparater, maskiner, 

tekniska system med mera) som personer har tillgång till i sitt hem och använder sig av i 

vardagen. Det kan t.ex. i hemmet vara en telefon, mikrovågsugn, kaffebryggare eller TV. 

Vardagsteknik är någonting man köper själv men man kan få råd av en arbetsterapeut 

(Larsson Ranada, 2015). Att använda sig av vardagsteknik är viktig för många aktiviteter i det 

dagliga livet och kan vara särskilt utmanande för personer med kognitiva 

funktionsnedsättningar (Ryd, Nygård, Malinowsky, Öhman, & Kottorp, 2015). Enligt 

vårdgivarguiden definieras vardagsteknik som egenansvar och beskrivs som 

konsumentprodukter som kan kompensera för funktionsnedsättning och som går att 

införskaffa i öppna handeln och som normalt finns i hemmen. Förskrivaren, t.ex. 

arbetsterapeuten ska enligt hjälpmedelspolicyn informera brukaren om lämpliga produkter 

och var de kan inköpas (Vårdgivarguiden, 2016).  

 

Vardagsteknik och tekniska hjälpmedel för personer med demens 

Tekniska hjälpmedel kan stödja personer med demens att utföra vardagliga aktiviteter 

självständigt (Boman, Bartfai, Borell, Tham, & Hemmingsson, 2010). Tekniska hjälpmedel 

som intervention för personer med demens används för att kompensera för 

funktionsnedsättningar när det gäller tidsuppfattning och problem med säkerhet i hemmet 

eller i närområdet (Rosenberg & Nygård, 2010). Enligt Basun (2013) finns det största utbudet 

av tekniska hjälpmedel för personer med demens inom området för tid och påminnelser som 

t.ex. elektroniska kalendrar eller armbandsklockor med larmfunktion. Tekniska hjälpmedel 

kan kompensera minnesnedsättningar för personer med demens. Utvecklingen av tekniska 

hjälpmedel gör att tekniken har blivit lättare att använda för personer med kognitiva 

svårigheter. Teknikanvändningen har blivit en viktig intervention för arbetsterapeuterna 

(Larsson Ranada, 2015).  

 

Enligt Socialstyrelsens kvarboendeprincip (Socialstyrelsen, 2007) ska äldre personer få 

möjlighet att bo hemma så länge som möjligt och leva ett självständigt liv. Samhällets insatser 

för att underlätta kvarboende handlar bland annat om att anpassa med individuella 

hjälpmedel. Tekniska hjälpmedel kan bidra till att personer med demens kan bo kvar hemma 

en längre tid trots att utförande av dagliga aktiviteter medför vissa svårigheter. I hemmet 
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behövs alltmer vardagsteknik för att utföra en aktivitet (TV-apparater, telefoner, 

mikrovågsugnar med mera). Därför är det en viktig uppgift för arbetsterapeuter att personer 

med demens tar till sig tekniken och lär sig att hantera den. För personer med demens som 

inte kan använda sig av vardagsteknik eller tekniska hjälpmedel i sitt vardagliga liv kan det 

bli ett hinder för att kunna bo kvar hemma (Malinowsky, Rosenberg, & Nygård, 2014). 

Många tekniska hjälpmedel som ska kunna underlätta vardagen för en person med demens 

kan vara svåra att användas utan anpassning och instruktion av en arbetsterapeut. Det kan vara 

att dessa personer på grund av sina kognitiva problem har stora svårigheter att lära sig en ny 

vardagsteknik eller få in rutiner för ett nytt teknisk hjälpmedel i sin vardag, vilket kan 

resultera i att nya hjälpmedel står oanvända i personers hem (Nygård, 2013). Tekniska 

hjälpmedel är en viktig del i arbetsterapeutens interventioner inom rehabilitering för personer 

med kognitiva nedsättningar (Buning et al., 1998).  

 

Personer med demens kan redan tidigt i sitt sjukdomsförlopp få stor hjälp av olika 

vardagstekniker eller tekniska hjälpmedel som stödjer minnet, underlättar planeringen och 

som hjälper att orientera sig i tiden. I senare fasen av sjukdomen hjälper dessa hjälpmedel inte 

lika mycket. I denna fas är det istället olika sorts larm som är viktiga och ökar personens 

trygghet i hemmet (Hjälpmedelsinstitutet, 2007). 

 

En viktig aspekt att ta hänsyn till är huruvida en person med kognitiv funktionsnedsättning 

kan hantera hjälpmedel då vissa hjälpmedel är ganska avancerade. Många kan ha svårt att lära 

sig använda tekniska hjälpmedel på grund av de nya rutiner som krävs från personer med 

demens (Boman, Tham, Granqvist, Bartfai & Hemmingsson, 2007). Här har arbetsterapeuten 

en viktig roll att hjälpa personen med demens att lära sig ett nytt teknisk hjälpmedel eller 

vardagsteknik. Arbetsterapeuten kan vara behjälplig med att hitta nya inlärningsstrategier. 

Enligt Lindqvist, Nygård och Borell (2013) är det viktigt med regelbundna uppföljningar för 

att anpassa det befintliga vardagstekniska hjälpmedlet eller vardagstekniken utifrån personers 

aktuella behov. 
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Problemformulering 

 

Utifrån ovanstående bakgrundsbeskrivning framgår att antalet personer med demens kommer 

stiga i framtiden och att behovet av olika tekniska hjälpmedel och vardagsteknik kommer att 

bli mer angeläget för att personer med demens ska kunna klara i sin vardag. Det framkommer 

även att personer med demens kan ha svårigheter vid inlärning och hantering av ett tekniskt 

hjälpmedel eller vardagsteknik. Det är därför angeläget att kartlägga vilken typ av 

vardagsteknik och tekniska hjälpmedel personer med demens använder sig av och vad som 

kan påverka användningen. Är användningen av vardagsteknik och tekniska hjälpmedel för 

svårt för personer med demens, vilken betydelse har ett hjälpmedel för personen med demens 

och spelar intresset för teknik någon roll för användningen?  

 

 

Syfte 

 

Syftet med studien är att kartlägga hur arbetsterapeutiska interventioner som använder 

vardagsteknik och tekniska hjälpmedel främjar eller hindrar aktiviteter i vardagliga livet hos 

personer med demens. 

 

Frågeställningar 

 

1. Vilka tekniska hjälpmedel eller vilken vardagsteknik främjar aktiviteter i vardagen för 

personer med demens? 

2. Vad möjliggör användandet av vardagsteknik och tekniska hjälpmedel för personer 

med demens?  

3. Vad hindrar användandet av vardagsteknik och tekniska hjälpmedel för personer med 

demens? 

4. Hur kan arbetsterapeuten hjälpa personer med demens vid inlärning av vardagsteknik 

och tekniska hjälpmedel? 
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Metod  

 

Den valda metoden för kandidatuppsatsen är en litteraturöversikt. Litteraturöversikten görs 

för att sammanställa relevant kunskap av vetenskapliga artiklar för att skapa en bättre 

överblick över forskningsläget inom det valda området (Friberg, 2012). En litteraturstudie 

innebär att söka, kritisk granska och sammanställa forskning inom ett specifikt ämne 

(Forsberg & Wengström, 2016). 

 

 

Urval 

 

Urvalet bestod av vetenskapliga studier. Både kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga 

artiklar var intressanta för kandidatuppsatsen. Kvalitativa studier ger en djupare förståelse för 

hur människor känner och tänker, medan en kvantitativ studie kan ge ett mer övergripande 

resultat från en större mängd personer (Friberg, 2012). 

Sökningar gjordes i databaserna PsycINFO, Cinahl (Cumulative Index of Nursing and Allied 

Health Literature) och MEDLINE. Cinahl är en databas med vetenskapliga artiklar inom 

omvårdnad fysioterapi och arbetsterapi, MEDLINE (PubMed) är en bred databas som 

innehåller vetenskapliga tidskriftsartiklar inom medicin och omvårdnad och PsycINFO är en 

databas med psykologisk forskning inom medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 

2015). 

 

Inklusions- och exklusionskriterier formulerades utifrån studiens syfte. Artiklarnas 

publiceringsår skulle vara mellan 2000 - 2018. Samtliga artiklar var publicerade i en 

vetenskaplig tidskrift och skrivna på engelska. Artiklar innehöll så aktuellt forskning som 

möjligt utifrån undersökningsfrågan utan att kvaliteten sänks (Kristensson, 2014). Sökningen 

efter relevant forskning inom det valda området kan effektiviseras genom dessa kriterier och 

underlätta urvalsprocessen (Friberg, 2012).  
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Datainsamling 

 

För att få en hög variation av olika vetenskapliga artiklar, gjordes sökningen i 3 olika 

databaser (Friberg, 2012). Databaserna som Cinahl, MEDLINE och PsycINFO användes i 

första hand. Författaren valde sökorden utifrån begreppen i studiens syfte och frågeställningar 

som t.ex. demens, Alzheimer´s demens vardagsteknik, tekniska hjälpmedel, inlärning, 

möjligheter, svårigheter och arbetsterapi. Dessa ord blev nyckelbegrepp som användes i de 

olika sökningarna i databaserna. Vid en första testsökning framkom att ordet hjälpmedel 

varierade och de mest frekventa orden var: everyday technology, assistive technology och 

assistive devices. Sökorden användes som enstaka ord eller som ordkombinationer med hjälp 

av logiska sökoperatorer (Forsberg & Wengström, 2015).  Med hjälp av de Booleska 

sökoperanderna AND och OR kunde olika sökord kombineras. Sökoperanden AND används 

för att kombinera två sökord med varandra och OR för att söka på närliggande begrepp 

(Kristensson, 2014). De sökord författaren använde sig av i sökningen var: dementia, 

Alzheimer´s disease, everyday technology, assistive devices, learning, difficulties, 

possibilities and occupational therapy. Sökningen dokumenterades noggrant under hela 

förloppet (se bilaga 1). Detta för att öka säkerheten att sökningen är repetitiv. 

 

Efter första sökningen läste författaren abstrakten i de 133 artiklar inklusive dubbletter som 

blev resultatet av sökningen (Kristensson, 2014). Av dessa exkluderades flertalet utifrån titel 

och abstrakt. Därefter återstod 91 artiklar, där abstrakten lästes flera gånger för att komma 

fram till 18 artiklar. Artiklar uteslöts på grund av att de inte hade någon koppling till studiens 

syfte och frågeställningar och samtliga dubbletter sorterades bort. 18 artiklar gick vidare för 

granskning och läsning i fulltext (bilaga 1, sammanställning av sökningen).  

 

Författaren djupläste dessa 18 artiklar i fulltext. Efter att ha läst artiklarna i fulltext kunde 

författaren minska antalet ytterligare eftersom studierna inte svarade på studiens syfte och 

frågeställningar. De 14 artiklarna som bedömdes vara relevanta efter att blivit lästa i fulltext 

kvalitetsgranskades och värderades. Författaren använde sig av två olika checklistor för 

kvantitativ och kvalitativ forskning. Checklistorna var hämtade från boken ”Att göra 

systematiska litteraturstudier” som är skriven av Forsberg och Wengström (2016). Författaren 

ansåg att dessa checklistor var tydliga och gav en samlad bild av kvaliteten på de olika 

studierna. Checklistorna följde samma struktur vilket gjorde att de var lätta att följa. 
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Författaren valde att poängsätta varje fråga i granskningsmallen med ett poäng, vilket ledde 

till ett poängsystem (Kristensson, 2014). De artiklar som hade flest poäng ingick i studien. 

Med kvalitetsgranskningen som underlag resonerades ett kvalitetsvärde fram för varje artikel. 

Värdet resulterade i ”lågt”, ”medel” eller ”högt” beroende på vilken standard de olika 

artiklarna innehöll (Forsberg & Wengström, 2016). Studier med låg kvalitet bör inte 

inkluderas i en litteraturstudie enligt Forsberg och Wengström (2016). 

Ett tydliggörande av gallringen visas i ett flödesschema (figur 1).  

 

 

 

 

 

Figur 1. Flödesschema för urval av artiklar. 

Nio artiklar kvalitetssäkrades och valdes ut av författaren som underlag för 

litteraturöversikten. 

 

 

Dataanalys 

 

Samtliga nio artiklar som ingick i studien lästes flera gånger översiktligt för att få en 

övergripande förståelse för materialet som skulle analyseras. För att analysera de utvalda 

• 42 artiklar exkluderas (bla review-
artiklar ) 133 artiklar 

• 73 artiklar exkluderades (alla 
dubbletter och artiklar som ej 
svarar på syftet ) 

91 artiklar 

• 4 artiklar exkluderades som ej 
svarade på studiens syfte 18 artiklar 

• 5 artiklar exkluderades (låg kvalite 
efter kvalitetsgranskningen 14 artiklar 

• Resultatet blev 7 kvalitativa och 2 
kvantitativa studier 9 artiklar 
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studierna använde författaren sig av Fribergs (2012) modell för litteraturbaserade 

examensarbeten. Att skapa struktur i litteraturstudien gör att trovärdigheten i de slutsatser som 

presenteras stärks (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Författaren läste utvalda studier ett 

flertal gånger för att få en djupare inblick. För att få en överblick över resultaten och 

innehållet av samtliga artiklar gjordes en översikt i tabellform (bilaga 2). Enligt Friberg(2012) 

ska de utvalda studierna analyseras utifrån likheter och skillnader och sedan sammanställas 

för att formulera olika kategorier som senare kommer presenteras i resultatet. Under 

djupläsningen tolkade författaren syftet, metod och resultat vilket sammanställdes i en 

översiktstabell (bilaga 2). I analysen inkluderades alla olika deltagrens perspektiv, de som 

ingick i dem utvalda studierna var personer med demens, anhöriga, vårdare och 

arbetsterapeuter. Resultatet lästes igen och författaren markerade med färgpennor följande 

teman: tekniska hjälpmedel och vardagsteknik, möjligheter, svårigheter och inlärning. 

Färgmarkeringen valdes för att sedan utifrån dem kunna sortera innehållet i artiklarnas 

resultat till dem olika teman. Författaren utgick från syftet och frågeställningar i denna 

litteraturstudie och valde följande slutliga teman som svarar på syfte och frågeställningar: 

Vardagsteknik och tekniska hjälpmedel som stöd av vardagsaktiviteter, Möjligheter med 

vardagsteknik och tekniska hjälpmedel, Svårigheter med vardagsteknik och tekniska 

hjälpmedel och Inlärning av vardagsteknik eller tekniska hjälpmedel. 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Eftersom denna studie är en litteraturstudie behövs inget tillstånd från en etisk kommitté 

eftersom redan färdiga och publicerade studier analyseras. Författaren tog ställning till 

forskningsetiska frågor och granskade valda artiklar utifrån ett etiskt perspektiv (Kristensson, 

2014). Åtta av nio artiklar som inkluderades i studien innehöll forskningsetiskt aspekter.  Åtta 

artiklar hade fått tillstånd av en etisk kommitté. En artikel nämnde inget om etiskt 

resonemang men författaren valde att ha med den i studien eftersom den svarade på studiens 

syfte och författaren bedömde att deltagarna inte utsattes för någon risk. Alla artiklar som 

kommer att ingå i litteraturstudien kommer att redovisas samt resultatet som stödjer 

författarens syfte (Forsberg & Wengström, 2015). 
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Resultat 

 

Resultatet består av nio utvalda artiklar, varav sju artiklar använde kvalitativ metod och två 

artiklar kvantitativ metod. Artiklarna var publicerade i Sverige, Norge, Canada och England. 

Studierna publicerades mellan 2008-2017 i olika vetenskapliga tidsskrifter. Deltagarna i 

studierna var personer med demens, anhöriga, vårdare och arbetsterapeuter. Antalet deltagare 

varierade mellan 7- 157 personer. Analysen av artiklarna ledde fram till ett antal kategorier 

och underkategorier (se figur 2):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Resultatets kategorier och underkategorier. 

I redovisningen hänvisas till respektive artikel med nummer 1-9 som i bilaga 2. 

 

 

Vardagsteknik och tekniska hjälpmedel som stöd för vardagsaktiviteter 

 

I de nio utvalda studierna handlade fem artiklar om tekniska hjälpmedel och fyra artiklar om 

vardagsteknik.  

Den vardagsteknik som beskrevs och användes av olika personer med demens (1,4,7,9) var 

till exempel datorer, telefoner, spis, hushållsapparater, bankkort, Tv och fjärrkontroller. De 

tekniska hjälpmedel som beskrevs och användes av personer med demens (2,3,5,6,8) var 

bland annat whiteboardtavla, veckoschema, natt- och dagkalender, minnesklockor, 

armbandsklockor, tidshjälpmedel och elektronisk kalender.  

 

Vardagsteknik och 
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Svårigheter Möjligheter Inlärning 

Självständighet 

Säkerhet 

Placering 

Utformning 
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Olämplig 
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Tekniska hjälpmedel förskrevs ofta av en arbetsterapeut för att kompensera kognitiva 

funktioner hos personer med demens. I två studier (3,6) beskrevs att en elektronisk kalender 

hade syftet att kompensera för minnesnedsättningen och tidsorientering. En deltagare fick en 

natt- och dagkalender för att kunna orientera sig i tiden, vilket medförde att hon kunde hålla 

reda på olika aktiviteter som skulle ske under dagen. För att upprätthålla livsstilen hos en 

person med demens kunde ett tekniskt hjälpmedel kompensera för begränsningar som 

uppträder i vardagen (4). I flera studier (3,6,7) framkom att både tekniska hjälpmedel och 

vardagsteknik användes som kompensation för förlorade kognitiva funktioner. Användningen 

av vardagsteknik blev oftast anpassad av en anhörig eller i samråd med en arbetsterapeut (7). 

 

Användning och inlärning av vardagsteknik och tekniska hjälpmedel medförde både 

möjligheter men även svårigheter för att personer med demens skulle kunna utföra sina 

aktiviteter i sin vardag. 

 

 

Möjligheter med vardagsteknik och tekniska hjälpmedel  

 

Resultatet visade att användning av tekniska hjälpmedel och vardagsteknik skapade säkerhet 

och självständighet i hemmet för personer med demens. Genom rätt placering eller 

anpassning av ett tekniskt hjälpmedel eller vardagsteknik fick personer med demens en bättre 

möjlighet till stöd i hemmiljön. 

 

Säkerhet och självständighet för personer med demens 

Flera studier (2,5,6, 8, 9) beskrev att tekniska hjälpmedel och vardagsteknik hade en stor 

betydelse för säkerheten i hemmet. Flera deltagare hade en spisvakt installerad (2, 9) vilket 

gjorde att personerna med demens kände sig mera säkra i hemmet men även när de skulle 

lämna sitt hem, för att kunna göra aktiviteter utanför hemmet. Tekniska hjälpmedel gav 

säkerhet och hjälpte personer med demens att utföra aktiviteter i vardagen när de var 

ensamma hemma. I en studie (8) beskrevs hur ett tekniskt hjälpmedel i form av en elektronisk 

kalender kunde ta bort bördan från en anhörig och istället gav säkerhet samt att det tekniska 

hjälpmedlet stöttade personen med demens med att utföra sina aktiviteter under tiden som 

anhöriga inte var hemma. Ett tekniskt hjälpmedel genererade i känslor av glädje, behärskning 

och erfarenhet av att vara i kontroll och säkerhet (8). Deltagarna kände sig säkrare, lugnare 
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och hade mera kontroll över sin vardag när de använde sig av tekniska hjälpmedel (5,6, 8).  

Deltagaren beskrev att förtroendet till ett tekniskt hjälpmedel ökade eftersom hjälpmedlet 

införlivades i hennes dagliga liv och blev en integrerad del av hennes vardag för att kunna 

utföra aktiviteter självständigt och säkert (8). Att vara självständig i sina vardagliga aktiviteter 

var viktigt för personer med demens. Till exempel kunde en person med demens klara av att 

ta sin medicin vid rätt tillfälle självständigt om personen använde sig av ett armbandsur med 

påminnelsefunktion (5). 

 

En studie (8) beskrev att tekniska hjälpmedel bidrog till att skapa goda rutiner för personer 

med demens. En deltagare i studien beskrev att hjälpmedel hade fått en stor betydelse 

eftersom det hade bidragit till en ökad självsäkerhet vid utförande av dagliga rutiner och att 

hjälpmedlet därför hade blivit en del i det vardagliga livet. En annan deltagare i en annan 

studie (7) upplevde att hanteringen av ett hjälpmedel bidrog till att hon kände sig normal även 

om hon hade kognitiva problem på grund av demensen. Det tekniska hjälpmedlet gav henne 

en positiv känsla vilket var en viktig orsak för att hon skulle kunna använda sig av det i sin 

vardag.  

 

Genom att upprätthålla användningen av vardagstekniker och lära sig ny vardagsteknik vid 

behov, gjorde att personer med demens blev mera självständiga och kunde därför bo kvar 

hemma längre (3,7). Flera deltagare använde sig av vardagsteknik i form av datorer, telefoner 

eller internet för att bibehålla meningsfulla aktiviteter i sin vardag och fritid. I en studie 

beskrevs hur deltagaren använde internet och datorn för att göra släktforskning och en annan 

deltagare använder sig av datorn för att spela spel. 

 

För att ett tekniskt hjälpmedel skulle bli införlivat var det viktigt att det skapade en känsla av 

behärskning. Det tekniska hjälpmedlet behövde vara lämpligt och anpassat till individens nivå 

och kapacitet. 

 

Placering och utformningen av ett tekniskt hjälpmedel eller vardagsteknik 

Placeringen av vardagsteknik eller tekniska hjälpmedel hade en stor betydelse för att personer 

med demens skulle använda sig av dem i sin vardag (3,5,6). Var hjälpmedlet placerat så att 

den ingick i vardagens rutiner, kunde personer med demens ha användning av det.  
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En annan viktig aspekt för att möjliggöra användning av vardagsteknik och tekniska 

hjälpmedel var deras utformning. I flera studier (3,5,6,8) framkom det att utformning av ett 

tekniskt hjälpmedel eller vardagsteknik hade stor betydelse för att personer med demens 

skulle använda hjälpmedlet eller inte. Till exempel hade en deltagare i studie 8 lättare att lära 

sig och hantera en enkel fjärrkontroll än att lära sig standardfjärrkontrollen som tillhörde tv:n. 

 

Om utformningen var bekant för personen med demens och ansågs fin (7), var möjligheten 

för användning av ett tekniskt hjälpmedel större. En deltagare (8) använde sig av en 

magnettavla för att komma ihåg aktiviteterna som skulle ske under dagen. Samtidigt använde 

hon tavlan till att sätta upp bilder och andra minnen. Ett tekniskt hjälpmedel måste vara 

utformat så det ät lätt att använda (6) och upplevs som bekant för personer med demens för att 

kunna använda och ha nytta av det. Enklare tekniska hjälpmedel eller vardagsteknik 

uppfattades lättare att hantera av personer med demens (8), vilket gjorde att de fortare lärde 

sig att använda hjälpmedlet i sin vardag. Att vara trygg i användningen av sitt tekniska 

hjälpmedel eller vardagsteknik kunde även medföra mindre stress i vardagen (3,8,9).  

 

 

Svårigheter med vardagsteknik och tekniska hjälpmedel  

 

Flera svårigheter framkom i de olika studierna som gjorde att tekniska hjälpmedel eller 

vardagsteknik inte användes av personer med demens. Personer med demens riskerade att 

uteslutas från engagemang och deltagande i vardagliga aktiviteter samt sociala verksamheter 

där vardagsteknik oftast används (1) eftersom personer med demens upplever större 

svårigheter i användning av vardagsteknik än personer utan kognitiva problem. Bristande 

intresse och motivation hos personen med demens och deras anhöriga utgör ett stort hinder för 

att användning av tekniskt hjälpmedel och vardagsteknisk ska kunna stödja vardagsaktiviteter. 

Även utformningen spelar en stor roll huruvida personen med demens kan använda sig av 

dem. 

 

Bristande motivation hos anhöriga och personer med demens 

Viktigt var att motivationen (3) fanns hos personen med demens för att vara mottaglig och 

kunna lära sig ett nytt tekniskt hjälpmedel eller vardagsteknik. Fanns det inget eget intresse 

eller motivation hos deltagaren så resulterade det oftast i att hjälpmedlet inte användes. Även 
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tidigare erfarenhet av vardagsteknik innan sjukdomen var en viktig faktor. Hade personen 

inget intresse för tekniska prylar som frisk, var det svårt att få denna person att använda en 

vardagsteknik efter insjuknandet (7). 

 

Det var även viktigt att anhöriga eller vårdare visade intresse för det nya tekniska hjälpmedlet 

för att personen med demens skulle använda sig av det (2,6). I studie 2 beskrevs att om 

vårdaren var negativ inställd till ett hjälpmedel och förutsatte att personen med demens inte 

kunde använda det så färgade det av sig och personen med demens fick en negativ inställning 

mot ett nytt tekniskt hjälpmedel, vilket resulterade i att hjälpmedlet inte användes. 

 

Många deltagare i flera studier (2,3,6,8,9) var beroende av sina anhöriga eller vårdare för att 

kunna använda sig av vardagsteknik eller tekniskt hjälpmedel. Vissa tekniska hjälpmedel 

behövde ställas in av anhöriga eller vårdare för att de skulle ge stöd och struktur för personen 

med demens i sin vardag (5,6). Exempelvis behövde en anhörig i studie 5 spela in olika 

påminnelser i deltagarens minnesklocka för att han skulle kunna utföra olika aktiviteter i sin 

vardag. Om anhörig/vårdare inte gjorde detta kom det tekniska hjälpmedlet, här i form av en 

minnesklocka inte till användning av personen med demens. I en annan studie (6) framkom 

det att personer med demens sällan upplevde självständighet vid användning av ett tekniskt 

hjälpmedel eller vardagsteknik, däremot upplevde de ömsesidigt beroende av sina anhöriga. 

Anhörigas inställning, engagemang och vilja att lära sig ett tekniskt hjälpmedel var avgörande 

om hjälpmedlet skulle användas (8). Anhöriga behövde själva lära sig hjälpmedlet, skapa nya 

rutiner och spendera tid för uppföljning för att personen med demens skulle införliva sig det 

nya tekniska hjälpmedlet. Fanns inte detta intresse från en anhörig så var hjälpmedlet till 

ingen nytta för personen med demens (8). 

 

Olämplig utformning 

En annan aspekt var att ett tekniskt hjälpmedel eller vardagsteknik var för svårt i 

användningen (2, 3,7, 8,9) för personen med demens. Även här spelade utformningen en 

viktig roll för att ett tekniskt hjälpmedel eller vardagsteknik (3,5,8,9) skulle komma till 

användning. I flera olika studier beskrevs att utformningen inte passade deltagarens behov, 

som exempelvis i studie 3 där deltagaren tycke att displayen på minnesklockan var för liten, 

han kunde inte läsa vad det stod. Det beskrevs oftast att olika knappar på fjärkontroll, dator 

eller telefon var för små eller inte tillräkligt bra markerade för att personen med demens skulle 
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kunna använda sig av dem (5). En deltagare (5) hade svårt att använda sig av mobiltelefonen 

för att ringa samtal till sina anhöriga och vänner på grund av knapparnas utformning. Det 

slutade med att han inte ringde lika ofta eftersom att ringa ett samtal förknippades med ökad 

stress, irritation och ångest.  

 

 

Inlärning av vardagsteknik och tekniska hjälpmedel  

 

När en vardagsteknik tillämpades för att stödja en person med demens i det vardagliga livet 

var det viktigt att överväga både individuella behov och den kontinuerliga 

förändringsprocessen av en demenssjukdom (1) vilket var mycket viktigt för att 

vardagstekniken skulle komma till användning. En helhetsbild behövdes av personen med 

demens och dess omgivning för att kunna välja ut ett lämpligt hjälpmedel (3) och hitta rätt 

inlärning.  

 

Individuella strategier för inlärning 

I studie 7 framkom det att när deltagarna stötte på en ny vardagsteknik eller ett nytt tekniskt 

hjälpmedel, som ännu inte hade införlivats i deras vardag, hade de använt sig av olika 

strategier för inlärning. En deltagare litade på automatiserade repertoarer av handlingar när 

han mötte utmaningen att lära sig att använda till exempel en ny mobiltelefon. Deltagaren 

hade köpt en ny mobiltelefon som liknande modellen som han hade innan för att underlätta 

inlärningen. Några andra deltagare litade på själva vardagstekniken eller tekniska hjälpmedlet 

som de skulle lära sig. De förlitade sig på tidigare kunskap för att använda vardagstekniken. 

Till exempel beskrev en deltagare att när han skulle uppdatera sin dator, litade han på tidigare 

kunskap och visste att han kunde få hjälp av själva instruktionerna i datorn för att åtgärda 

problemet. En annan deltagare i studie 7 förlitade sig på sina anhöriga, att han skulle få hjälp 

med inlärningen av dem. Även här hade deltagaren köpt en ny mobiltelefon och valde att 

köpa en likadan som frun för att hon skulle kunna hjälpa honom med inlärningen av dem nya 

funktionerna.   

 

Anpassning och uppföljning av arbetsterapeuten och anhöriga 

I flera studier (2,6,8,9) framkom det att anpassningen av vardagsteknik eller tekniska 

hjälpmedel var ett viktigt moment för att det skulle passa det individuella behovet och att 
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personen med demens skulle ha möjlighet att lära sig att använda dem. Anpassningen skedde i 

första hand av en arbetsterapeut (8) men även av anhöriga (3).  Anpassningen (3,6,8,9) skedde 

på individnivå och behövde följas upp kontinuerligt (3,4,5,9) för att hela tiden anpassa det nya 

behovet till personen med demens. Arbetsterapeuten, som har ett klientcentrerad tänkande, 

har möjlighet att anpassa ett hjälpmedel för att hitta rätt nivå för personer med demens så att 

de har möjlighet att lära sig ett nytt teknisk hjälpmedel (8). Arbetsterapeuten har ett ansvar att 

hålla sig uppdaterad och känna till vad som finns för tekniska hjälpmedel som en person med 

demens kan ha nytta av för att sköta sina vardagsaktiviteter (2).  I en studie (9) framkom det 

av anhöriga att uppföljningen av tekniska hjälpmedel och vardagsteknik var viktig för dem, 

eftersom symtomen förändrades över tid vid en progressiv sjukdom som demens.  

 

Anhöriga hade en viktig roll vid inlärning av ett nytt tekniska hjälpmedel eller vardagsteknik 

(7,8,9). Även om deltagaren fick mycket träning i användning av det nya tekniska hjälpmedlet 

räckte det oftast inte att arbetsterapeuten kom och introducerade hjälpmedlet utan det krävdes 

daglig träning (7). Anhöriga, vårdare eller hemtjänst (3, 9) var en stor hjälp, de kunde 

påminna personen med demens att använda det nya hjälpmedlet i sin vardag samt vara 

behjälplig med daglig användning. I en studie (9) berättade en anhörig att hon alltid tränade 

användningen av spisen efter installationen av en spisvakt för att personen med demens skulle 

lära sig att använda spisen igen. Målet var att personen med demens skulle känna sig säker 

när hon använde spisen samt att hon skulle komma ihåg funktionerna. Praktisk träning och 

muntlig guidning nästan dagligen gjorde att personen med demens till slut lärde sig hantering 

av spisen och började laga lättare maträtter igen. 

 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med föreliggande studie var att kartlägga hur vardagsteknik och tekniska hjälpmedel 

som arbetsterapeutisk intervention främjar eller hindrar aktiviteter i vardagliga livet hos 

personer med demens. Och hur en bästa möjliga inlärning av ett nytt teknisk hjälpmedel eller 

vardagsteknik kunde underlätta användningen för personer med demens. 
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Resultatet pekar på att minskning av vardagsaktiviteter i hemmet och sociala aktiviteter 

utanför hemmet startade redan tidigt i utvecklingen av demenssjukdomen vilket borde fångas 

upp tidigare av en arbetsterapeut. Detta skulle kunna förhindra att personer med demens blev 

uteslutna från sociala aktiviteter i tidigt skede och att de istället självständigt skulle kunna 

fortsätta med sina sociala aktiviteter en längre tid. 

 

Resultatet visade att vardagsteknik och tekniskt hjälpmedel kunde både ha en positiv och en 

negativ betydelse för personer med demens. En av de viktigare positiva aspekterna som 

framkom var att personer med demens kunde vara självständiga och delaktiga i aktiviteter i 

sitt vardagliga liv när de använde sig av en vardagsteknik eller ett tekniskt hjälpmedel. 

Personer med demens kunde medverka i meningsfulla aktiviteter och känna sig normala. 

Detta överensstämmer med MOHO, Kielhofners (2012) beskrivningar om att arbetsterapi 

handlar om att möjliggöra för en person att engagera sig i aktiviteter som är meningsfulla och 

tillfredsställande. Genom att använda sig av vardagsteknik eller tekniska hjälpmedel upplevde 

personer med demens att de kände sig säkrare i sitt hem samt bidrog till att de var mera 

självständiga i aktiviteter i sin vardag, vilket medförde att de kunde bo kvar hemma istället för 

att flytta till ett särskilt boende för äldre. Detta stämmer överens med Socialstyrelsens policy 

(2007), den så kallade kvarboendeprincipen, dvs. att kunna bo kvar i den egna bostaden så 

länge som möjligt och inte onödigt tidigt behöva flytta till ett äldreboende. 

 

En annan aspekt som framkom i resultatet var att attityden hos anhöriga spelade en stor roll 

huruvida ett tekniskt hjälpmedel eller vardagsteknik skulle komma till användning. Anhöriga 

med en negativ inställning kunde inte stödja personen med demens att använda ett tekniskt 

hjälpmedel eller vardagsteknik. I de analyserade studierna var ett stort antal av personerna 

med demens beroende av sina anhöriga för att ett tekniskt hjälpmedel eller vardagsteknik 

skulle fungera och vara användbart. Detta resultat överensstämmer också med tidigare 

litteratur (Larsson Ranada, 2015).  

 

Resultatet i denna litteraturöversikt har en tydlig relevans till arbetsterapi och visar hur viktig 

anpassning och inlärningen av vardagsteknik eller tekniska hjälpmedel är, för att personer 

med demens ska kunna använda sig av dem. Eftersom arbetsterapeuter i första hand provar ut 

och förskriver tekniska hjälpmedel har de även ett ansvar att anpassa hjälpmedlet till personen 



 

21 

 

med demens aktuella behov. Enligt socialstyrelsen (2016) är anpassningen och uppföljningen 

en del i förskrivningsprocessen som arbetsterapeuter oftast har ansvar för. 

Innan arbetsterapeuten lär ut ett nytt tekniskt hjälpmedel till en person med demens måste 

arbetsterapeuten först ta reda på vilka funktionella begränsningar och svårigheter personen 

med demens har och framförallt hur personen är van att lära sig nya saker. Alla personer har 

olika strategier hur man lär sig någonting nytt och om arbetsterapeuten kan ta reda på det 

innan hon eller han lär ut ett hjälpmedel till en person med demens så kommer det underlätta 

inlärningen. Detta framkommer även i en tidigare studie av Rosenberg & Nygård (2014). När 

arbetsterapeuten lär ut ett nytt hjälpmedel till en person med demens, är målet att personen 

med demens införlivar sig användningen i sina dagliga rutiner. Eftersom demenssjukdomen är 

en progredierande sjukdom, måste inlärning vara på rätt nivå, alltså anpassad till personens 

kognitiva nedsättning, aktuella behov och omgivningen som till exempel boendemiljön och 

anhöriga, så kommer personen med demens troligen få en positiv känsla för hjälpmedlet 

(Rosenberg & Nygård, 2014). Brister inlärningen eftersom anpassningen inte är gjord eller 

uppföljningen är gjord för sent eller inte alls, är risken att hjälpmedlet väcker en negativ 

känsla och personen med demens kommer inte använda sig av vardagstekniken eller tekniska 

hjälpmedlet.  

 

Det framkom i flera analyserade studier att personen med demens hade behövt mera hjälp för 

att lära sig det nya hjälpmedlet. Arbetsterapeutens roll är viktig för att personer med demens 

ska kunna lära sig ett nytt teknisk hjälpmedel eller vardagsteknik, men troligen på grund av 

tidsbrist hinner de inte att följa upp alla hjälpmedel i den utsträckning som det kanske skulle 

behövas. För att ge inlärningen mera stöd kan arbetsterapeuten involvera anhöriga och vårdare 

så att även de hjälper till med att personen med demens blir trygg i användningen av sitt nya 

tekniska hjälpmedel eller ny vardagsteknik. När personer med demens stöter på svårigheter 

med användningen av vardagsteknik eller tekniska hjälpmedel tog de oftast själv kontakt med 

anhöriga eller vänner för att få hjälp med problemet. Detta stämmer överens med tidigare 

studier (Rosenberg & Nygård, 2014). I en annan studie (Lannin et al., 2014) beskrivs 

betydelsen att få stöd av sina anhöriga för att lära och använda vardagsteknik och tekniska 

hjälpmedel. Anhöriga kunde motivera personen till att använda vardagstekniken samt visa ny 

vardagsteknik. De kunde även stödja personerna med demens i användningen genom 

undervisning och ge pratiskt stöd för att lösa problemen relaterade till teknikanvändningen 
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(Rosenberg & Nygårds, 2014). Detta överensstämmer även med resultatet där det framkom att 

anhöriga hade en viktig roll vid inlärningen. 

 

I litteraturen (Larsson Ranada, 2015) beskrevs en snabb teknikutveckling, vilket tyder på att 

vardagsteknik och tekniska hjälpmedel blir ett allt mer vikigare arbetsområde för 

arbetsterapeuter. Detta har lett till att personer med demens börjar använda sig mera av 

vardagsteknik och tekniska hjälpmedel i sin vardag och därför är det nu viktigt för 

arbetsterapeuter att hålla sig uppdaterade inom teknikutvecklingen för att kunna hjälpa 

personer med demens. I resultat av denna studie framkom det att en anledning till varför 

teknikanvändning ökar hos personer med demens kan vara att tekniken efter mera utveckling 

har blivit lättare att använda. Personer med demens kan känna sig normala när de använder 

sig av en mobiltelefon som ett hjälpmedel utan att omgivningen lägger märke till deras 

kognitiva nedsättningar på grund av demensen. Användningen av tekniken i vardagen kan 

bidra till en trygg självkänsla och leda till en bättre livskvalité.  

 

I en studie från Australien framkom det att arbetsterapeuter inte förskrev tekniska hjälpmedel 

till följd av bristande kunskap inom teknikområdet (Jarvis, Clemson & Mackenzie, 2017), 

vilket också stämmer överens med resultatet i denna studie. I de studier som ingick i 

innevarande litteraturöversikt visste inte arbetsterapeuterna vad det fanns för tekniska 

hjälpmedel på marknaden som skulle kunna hjälpa en person med demens. En orsak kan vara 

att arbetsterapeuter saknar tid att hålla sig uppdaterade om kognitiva hjälpmedel och 

vardagsteknik vilket i sin tur begränsas de arbetsterapeutiska insatserna för personer med 

demens. Detta behöver ses över eftersom arbetsterapeuter, enligt den Etiska koden, ska 

upprätthålla och utveckla sin professionella kompetens samt delta i forsknings- och 

utvecklingsarbete (Sveriges Arbetsterapeuter, 2012). 

Sammantaget visar dock denna litteraturöversikt att det saknas kunskap inom detta område. I 

framtiden behövs mer forskning på hur arbetsterapeuter upplever möjligheterna att använda 

interventioner där vardagsteknik och tekniska hjälpmedel används för personer med demens. 

En annan aspekt som behöver studeras är vilken kunskap som arbetsterapeuterna har och hur 

kan de förmedla den till personer med demens. 
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Metoddiskussion 

 

Genom att göra en litteraturstudie ville författaren sammanställa relevant kunskap inom det 

aktuella området för att sedan kunna använda sig av den framtagna kunskapsöversikten i 

praktiken som arbetsterapeut (Forsberg & Wengström, 2016). Metoden valdes då att den 

ansågs vara den mest lämpliga för studiens syfte och frågeställningar. 

 

Tre olika databaser, Cinahl, Medline och PsycINFO användes och bedömdes som relevanta 

för att söka artiklar som svarade på syftet. Alla tre databaser bidrog med artiklar till denna 

litteraturöversikt. Ytterligare databaser hade kunnat används och genom detta hade resultatet 

kunnat eventuellt blivit bredare. Andra relevanta artiklar har eventuellt missats. Genom att 

göra en snabbsökning i andra databaser hade författaren kunnat försäkra sig om att inga 

relevanta artiklar hade missats. Ämnesord utvecklades efter flertal provsökningar för att 

undersöka vilka ord samt ordkombinationer som resulterade i att syftet kunde besvaras 

(Forsberg & Wengström, 2016).  

 

En styrka med metoden var att författaren valde att ha med både kvalitativa och kvantitativa 

studier för att det skulle ge möjlighet till ett bredare resultat av båda upplevelser och objektiva 

mätningar. Men författaren upplevde att resultaten var svåra att jämföra mellan dem 

kvalitativa och kvantitativa artiklarna vilket stämmer överens med Friberg (2012). 

 

För att bestämma kvaliteten på studierna använde författaren sig av två granskningsmallar för 

kvalitativ och kvantitativ forskning (Forsberg & Wengström, 2016). Valet av mallarna 

berodde på att checklistorna utgick från samma struktur och var skrivna på svenska. 

Checklistorna gav en tydlig bild av aspekter som borde tas i beaktning när ett slutlig 

kvalitetsvärde sattes. Det saknades dock fullständiga beskrivningar av de olika kriterierna 

vilket innebar att svaren på frågorna blev subjektiva och skulle kunna leda till att validiteten i 

kvalitetsgranskeningen blev låg. 

 

Det fanns relativt få studier som var enbart med personer med demens och därför 

inkluderades artiklar där både personer med demens ingick men även anhöriga, vårdare eller 

arbetsterapeuter. Författaren är medveten om att personer med demens är en svår klientgrupp 
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att intervjua på grund av kognitiva nedsättningar vilket kan innebära att svaren som ges blir 

svårtolkade eller inte adekvata och att etiska frågor om till exempel samtycke inte kan ställas. 

 

I resultatet bör hänsyn tas till att tolkning och bearbetning av datainsamlingen skett ur 

författarens perspektiv, vilket kan påverka slutresultatet (Forsberg & Wengström, 2016) och 

att det finns risk att författaren söker och analyserar information som stödjer egna teser. En 

ensam författare till litteraturstudien ökade även risken för tolkningsfel vilket minskat 

reliabiliteten.  

 

En nackdel med uppsatsen är att två författare har medverkat vid flera av de utvalda och 

analyserade artiklarna vilket kan ha snedvridigt studiens resultat. Författaren var medveten 

om detta men valde ändå att inkludera dem i studien på grund av att artiklarna hade olika 

syften. Författaren tror det kan bero på att området inte är utforskat i en stor utsträckning 

utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv. 

 

 

Slutsats 

Resultatet av litteraturstudien visade att tekniska hjälpmedel och vardagsteknik både 

möjliggör men även hindrar aktiviteter i vardagen för personer med demens. Använder sig 

personen med demens av ett tekniskt hjälpmedel eller en vardagsteknik så är möjligheten 

större att vara delaktig i vardagsaktiviteter vilket bidrar till en bättre livskvalité. Bristande 

motivation hos anhöriga kan få negativa konsekvenser och kan leda till att personen med 

demens inte använder sig av ett tekniskt hjälpmedel eller vardagsteknik. En viktig faktor i en 

lyckad implementering av ett tekniskt hjälpmedel eller vardagsteknik är inlärningsprocessen 

där arbetsterapeuten har ett stort ansvar. Arbetsterapeuten måste hålla sig uppdaterad om 

tekniska hjälpmedel och vardagsteknik eftersom teknikanvändningen kommer öka hos 

personer med demens och därmed bli ett viktigt arbetsområde för arbetsterapeuterna. 

Ytterligare forskning och kunskap behövs inom detta område för att kunna förbättra 

användningen av tekniska hjälpmedel och vardagsteknik i vardagen hos personer med demens 

och deras anhöriga. Framtida studier kan handla om vilken kunskap som arbetsterapeuterna 

har om tekniska hjälpmedel och vardagsteknik samt användning och hur de kan förmedla sin 

kunskap till personer med demens.  
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Tvärsnittsstudier  
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Nygård, L. 
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Ja 
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Land: Sverige 

N=28 deltagre 
n=14 deltagare 
med kognitiv 
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n=14 anhöriga 

Det specifika syftet med denna 
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erfarna användbarheten hos 
funktionerna av tekniska 
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Kvalitativ metod 
Halvstrukturerade intervjuer 

Funktioner, som ingår i 
hjälpmedelsstöd som 
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känsla av kontroll, 
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användarmål och vissa 
funktioner, såsom 

Medel 
ja 



 

 

Tidskrift: NeuroRehabilitation 
Årtal: 2015 
Hjälpmedel: assistive 
technology 

hindrade uppnåendet av önskade 
mål för användare med kognitiva 
funktionsnedsättningar 

påminnelser, var mer känsliga 
för den specifika användarens 
uppfattningar och motiv. 
Funktioner som är relaterade 
till hur tekniska hjälpmedel 
bibehölls och hur den 
kommunicerades med annan 
teknik var också mycket 
betydande. 
 

6. Titel: An exploration of the 
experince of using calendar 
reminder for people with 
dementia and family carers 
Författare: Evans, N., Collier, 
L. 
Land: UK 
Tidskrift: Dementia 
Årtal: 2017 
Hjälpmedel: assistive 
technology 

N= 12 deltagare 
n=6 deltagare 
med demens 
n=6 anhöriga eller 
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Denna studie undersöker 
upplevelsen och praktiken av att 
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perspektivet av personer med 
demens och familjvårdare. 

Kvalitativ metod 
Intervju 
Interpretative 
phenomenologival analyse IPA 

Resultaten framkom att 
kalendern används antingen 
intensivt som externa 
minnesstöd eller mer tillfälligt 
och slumpmässigt för att 
uppmuntra. Djup 
förtrogenhet och placering av 
kalendern och dess 
användbarhet för personen 
med demens och vårdare 
bidrar alla till dess 
effektivitet. För vårdgivare 
omfattar erfarenheten av att 
stödja kalenderpåminnelser 
praktisk, kognitiv och 
känslomässig ansträngning. 
Medvetenhet om tekniska 
hjälpmedel var liten bland 
deltagarna. 
 

Medel 
Ja 

7. Titel: Learning and knowing 
technology as lived 
experience in people with 
Alzheimer´s disease: a 
phenomenological study 
Författare: Rosenberg, L., 

N=7 deltagare 
med Alzheimer´s 
demens 

Syftet var att utforska den levande 
erfarenheten av att lära och 
behålla kunskap relaterad till 
teknik bland personer med mild 
till måttlig stadium demens. 

Kvalitativ metod 
in-depth interview and 
observations 
phenomenological approach 

Deltagarna positionerade sig 
på ett kontinuum från 
"Uppdatering och expansion 
är inte för mig" till 
"Uppdatera och expandera är 
verkligen för mig". De 

Medel 
nej 
 



 

 

Nygård, L. 
Land: Sverige 
Tidskrift: Aging & Mental 
Health 
Årtal: 2017 
Hjälpmedel: everyday 
technology 
 

använde olika sätt att lära sig 
i sitt vardagsliv – de förlitar 
sig på sin vanliga repertoar av 
handlingar, på andra 
människor eller på själva 
tekniken eller som tillhör en 
lärande sammanhang. 

8. Titel: Tracing the successful 
incorporation of assistive 
technology into everyday life 
for younger people with 
dementia and family carers 
Författare: Arntzen, C., 
Holthe, T., Jentoft, R. 
Land: Norge 
Tidskrift: Dementia 
Årtal: 2016 
Hjälpmedel: assistive 
technology 

N=26 deltagare  
n=12 deltagare 
med demens 
n=14 vårdare 

Syftet var att undersöka vad som 
känneteckna 
implementeringsprocessen när 
hjälpmedel upplevdes som 
fördelaktig för yngre personer 
med demens och deras anhöriga i 
deras dagliga liv. 

Kvalitativ metod 
Intervju och observations 
phenomenological study 

Fem delar blev tydliga i 
studien: 1) hjälpmedlet måste 
vara värdefullt och tilltala 
praktiska och känslomässiga 
utmaningar; 2) hjälpmedlet 
måste passa in eller vara en 
bättre lösning för nuvarande 
rutiner och strategier; 3) 
hjälpmedlet måste generera i 
positiva känslor och bli ett 
tillförlitligt verktyg; 4) 
hjälpmedlet måste vara lätt 
att använda, smidigt och 
hanterbart; 
5) hjälpmedlet måste 
intressera och engagera 
anhöriga/ vårdare 
 

 
Medel 
Ja 

9. Titel: Using a timer device for 
the stove: Experience of older 
adults with memory 
impairment or dementia and 
their families 
Författare: Starkhammar, S., 
Nygård, L. 
Land: Sverige 
Tidskrift: Technology and 
Disability 20 

N=14 
n=9 deltagare 
med demens 
n=5 anhöriga 
 

Syftet med denna studie var att 
belysa användarens och deras 
släktingars erfarenhet av en 
timeranordning kopplad till 
spisen/ ugnen. 

Kvalitativ metod 
Intervjuer och observationer 
Grounded theory approach 

Studien visar att användarna 
knappast deltog i processen 
att välja timeranordningen, 
och processen för att anpassa 
enheten var oftast lämnad till 
andra. När enheten hade 
installerats försökte 
användarna anpassa sig till 
det och - på eget initiativ - 
utforska och lära sig hur det 

Medel 
ja 



 

 

Årtal: 2008 
Hjälpmedel: everyday 
technology 

fungerade. Medan de flesta 
användare kände att enheten 
gav ökad säkerhet, medförde 
det också oförutsedda 
svårigheter. Användarna 
strävar efter att relatera till 
och känna till teknik, vilket 
tyder på att 
hemmodifieringar med 
hjälpteknik ska involvera 
användarna mer aktivt. 
Betydelsen av uppföljning av 
tekniskt stöd till äldre vuxna 
med nedsatt minne eller 
demens betonas av fynden. 

 

 


