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Abstrakt

Bakgrund: Personer som är diagnostiserade med MS eller ALS är i stor utsträckning beroende
av andra i sitt aktivitetsutförande. Att vara nära anhörig och leva tillsammans med en person som
är diagnostiserad med en kronisk progressiv sjukdom innebär ofta stor påfrestning med
aktivitetsobalans som följd.
Syfte: Syftet med uppsatsen är att kartlägga hur anhöriga till personer som lever med MS eller
ALS upplever att deras egen aktivitetsbalans påverkas - utifrån The Life Balance Model.
Metod: En litteraturöversikt genomfördes av elva vetenskapliga artiklar från databaserna
CINAHL, PsycINFO och PubMed samt sekundärkälla. En riktad innehållsanalys med deduktiv
ansats tillämpades för att analysera artiklarna utifrån den arbetsterapeutiska modellen The Life
Balance Model.
Resultat: En förändring i de anhörigas roller och relationer framkom. Rollen som vårdgivare
resulterade i att de anhöriga upplevde mindre tid för egna aktiviteter och en obalans i sitt
aktivitetsmönster.
Slutsats: Aktivitetsbalans var något som var svårt att uppnå för de anhöriga då vårdgivarrollen
tog merpart av tid i anspråk. Detta gjorde att det var svårt för de anhöriga att åstadkomma ett
tillfredsställande aktivitetsmönster som var hälsosamt, meningsfullt och hållbart för den egna
individen. Detta tydliggör betydelsen av att skilja den anhörige från vårdgivarrollen.
Arbetsterapeuters kompetens skulle kunna bidra i det fortsatta arbetet med att uppmärksamma
anhörigas unika behov.

Nyckelord:  Aktivitetsbalans, Anhörig, Upplevelser, Arbetsterapi, The Life Balance Model,
Multipel Skleros, Amyotrofisk Lateralskleros.

Adress: Lunds Universitet, Medicinska fakulteten, Programnämnden för rehabilitering, Box 157, 221 00 Lund.
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Abstract

Background: People diagnosed with MS or ALS are largely dependent on others in their
occupational performance. Being a spouse and living with a person who has been diagnosed with
a chronic progressive disease often means great stress with occupational imbalance as a result.
Aim: To map how spouses of people living with MS or ALS experience their own occupational
balance are influenced - based on The Life Balance Model.
Method: A literature review was conducted of eleven articles from the databases CINAHL,
PsycINFO and PubMed together with secondary source, using deductive data analysis processing
through the occupational therapy model The Life Balance Model.
Result: A change in the spouses roles and relationships emerged. The role as caregiver resulted
in spouses experiencing less time for their own activities and imbalance in their occupational
patterns.
Conclusion: Occupational balance was something that was difficult to achieve for the spouses as
the caregiver role took up most of the time. This made it difficult for the spouses to achieve a
satisfactory occupational pattern that was healthy, meaningful and sustainable for the individual.
This clarifies the importance of separating the spouse from the role of caregiver. Occupational
therapists' competence could contribute to the continued work of drawing attention to the unique
needs of spouses.

Keywords: Occupational Balance, Spouse, Experiences, Occupational Therapy, The Life
Balance Model, Multiple Sclerosis, Amyotrophic Lateral Sclerosis.
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Introduktion
Varje år insjuknar cirka 1000 personer i multipel skleros (MS) och ca 250 personer i

amyotrofisk lateralskleros (ALS) i Sverige (Socialstyrelsen, 2016a; Socialstyrelsen, 2018). I

studier av Lexell et al. (2009) och Bassola et al. (2020) framkommer det att personer med MS

och ALS i stor utsträckning är beroende av andra i sitt aktivitetsutförande. Att vara nära anhörig

och leva tillsammans med en person som är diagnostiserad med en kronisk progressiv sjukdom

som MS eller ALS innebär ofta stor påfrestning (Carifio, 2014; Stultz, 2014). Eifert et al. (2015)

belyser att den anhörige tar på sig identiteten som vårdgivare vilket kan upplevas vara en

stressande, livskrävande uppgift som kan påverka dennes fysiska och psykiska hälsa. Vidare

skriver Eifert et al. att negativa hälsoeffekter som depression, utbrändhet och generellt sämre

hälsa har rapporterats. Denna omställning kan innebära att vanor och rutiner i vardagen förändras

vilket i sin tur kan resultera i förlust av meningsfulla aktiviteter och därmed en upplevd obalans i

livet.

Inriktningen på denna uppsats kommer att vara på anhöriga som befinner sig mitt i livet

och hur de upplever sin aktivitetsbalans. Detta utifrån den arbetsterapeutiska modellen The Life

Balance Model, förkortat LBM (Matuska & Christiansen, 2008).

Bakgrund
Multipel skleros

Enligt Socialstyrelsen (2016a) lever det cirka 18500 personer i Sverige med MS och det

uppskattas insjukna runt 1000 personer varje år. Sjukdomen är dubbelt så vanlig hos kvinnor än

hos män och debuterar vanligen mellan 15-60 års ålder men med en majoritet runt 30 års ålder

(Norrving et al., 2015; Socialstyrelsen, 2016a). Detta är en period och tid i livet som till stor del

utgörs av familjebildande och yrkesliv.

MS är en kronisk neurologisk och autoimmun sjukdom vilket innebär att immunsystemet

angriper den egna nervvävnaden och ger lokala inflammationsskador med ärrbildning som följd

(Norrving et al., 2015; Socialstyrelsen, 2016a). Sjukdomsförloppet vid MS varierar men hos de

allra flesta, uppskattningsvis 90%, uppträder den inledningsvis i attacker så kallade skov. Vid

skov genomgår den drabbade en akut försämring som kan variera allt ifrån något dygn upp till ett

par månader för att därefter gå i regress. Symtomen varierar beroende på vilken nervvävnad

inflammationsskadan angriper. Vanliga symtom är bland annat svaghet i eller sämre kontroll över

vissa muskler, känselstörningar, försämrad balans och synrubbningar. Även besvär som uttalad

trötthet, lätt påverkan på minne och koncentrationsförmåga, depression och blåsstörning är
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vanliga. Med tiden, efter upprepade skov, uppstår det en långsam undergång av axon och en

progressiv försämring träder i kraft. Detta kännetecknas av långsamt ökad funktionsnedsättning

som så småningom blir mer och mer omfattande (Norrving et al., 2015). Beroende av

sjukdomsförlopp varierar livslängden för de som lever med MS. Sjukdomen går idag inte att bota

men det finns läkemedel som kan bromsa sjukdomsförloppet och dämpa besvären

(Internmedicin, 2020b). Sjukdomens progressiva karaktär har en negativ inverkan på

individernas livskvalitet där förmågan att engagera sig i aktiviteter är beroende av andra

människor (Stultz, 2014).

Amyotrofisk lateralskleros
Enligt Socialstyrelsen (2018) lever ca 750-850 personer i Sverige med ALS och det

uppskattas insjukna runt 250 personer varje år. Medianöverlevnadstiden är ca två till fyra år, men

ungefär 10% lever i upp till tio år (Internmedicin, 2020a). Män drabbas dubbelt så ofta som

kvinnor och de flesta som insjuknar är i 45-75 års ålder (Socialstyrelsen, 2018).

ALS är en gemensam beteckning för en grupp motorneuronsjukdomar som alla

kännetecknas av att de nervceller som styr skelettmusklerna dör. Den yttre delen av ryggmärgen

ersätts av bindväv och när nervsystemet inte längre ger impulser till musklerna så förtvinar de.

ALS finns i flera olika former. Alla former är fortskridande och resulterar i att musklerna

försvagas till följd av att det motoriska nervsystemet bryts ned (Socialstyrelsen, 2018). Det

övergripande huvudsymtomet för ALS är muskelförsvagning och i takt med att sjukdomen

fortskrider blir muskelsvagheten alltmer omfattande och resulterar i att även tal och sväljförmåga

påverkas. Så småningom mister individen förmågan att utföra aktiviteter i det dagliga livet och

blir därmed beroende av andra människor (Carifio, 2014).

Det finns ingen medicinsk behandling som kan bromsa eller bota sjukdomen. Det går att

förlänga överlevnadstiden och förbättra livskvalitén för de som drabbas av ALS genom att bland

annat sätta in medicinsk behandling, insättning av perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG) för

näringstillförsel, hostmaskin och ventilator (Internmedicin, 2020a). Insatserna inriktas på att

lindra symtomen och kompensera för funktionsnedsättningarna som sjukdomen leder till.

Anhörig vid neurologisk sjukdom
Enligt Socialstyrelsens termbank definieras anhörig som “person inom familjen eller

bland de närmaste släktingarna”, närstående som “person som den enskilde anser sig ha en nära

relation till” och anhörigvårdare som “person som vårdar närstående som är långvarigt sjuk,
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äldre eller har funktionsnedsättning” (Anhörig, u.å.; Närstående, u.å.; Anhörigvårdare, u.å.).

Dessa termer används inte konsekvent och anses ofta synonymt för varandra (Nationellt

kunskapscentrum anhöriga [Nka], 2016). I denna uppsats kommer fortsättningsvis termen

anhörig tillämpas för personer som lever med och vårdar eller stödjer en individ som är

diagnostiserad med MS eller ALS.

Att diagnostiseras med en kronisk progressiv sjukdom påverkar inte enbart den som är

sjuk utan även för de anhöriga kan diagnosen innebära en drastisk förändring av livet (Neuro,

u.å). I Sverige är det drygt 1,3 miljoner anhöriga som regelbundet stödjer, hjälper eller vårdar en

person som är långvarigt fysiskt eller psykiskt sjuk, är äldre eller har en funktionsnedsättning. De

anhöriga stödjer ofta känslomässigt, hjälper med hygien och medicinering, ger personlig omsorg

och har tillsyn. De åtar sig även vardagliga hushållssysslor, transporter, sköter kontakter med

vårdpersonal och andra instanser samt administrativa göromål såsom hantering av räkningar och

ekonomi (Nka, 2014). En stor andel av dem är i yrkesverksam ålder och mer än 100 000

människor har blivit tvungna att gå ner i arbetstid eller sluta arbeta (Anhörighandboken, u.å;

Nka, 2014). Detta kan leda till påverkad privatekonomi, färre sociala kontakter och aktiviteter

samt större ansvar för vardagssysslor i hemmet.

Forskning visar att patienter som lever med MS eller ALS behöver fortlöpande vård och

stöd (de Wit et al, 2018; Maguire & Maguire, 2020). Denna vård och detta stöd ges primärt av

anhöriga som i sin tur upplever ökad vårdbörda i takt med att sjukdomen fortskrider. Högre

vårdbörda är förknippat med fysisk försämring av patienten och med mer depressiva känslor hos

den anhörige, vilket kan ge konsekvenser för livskvaliteten (de Wit et al., 2018; Maguire &

Maguire, 2020). Studier framhäver vikten av att identifiera och försöka tillgodose behoven hos

den anhörige vilket bör ligga till grund för utvecklingen av interventioner för att minska den

fysiska och psykiska vårdbördan (Creemers et al., 2015; de Wit et al., 2018; Maguire & Maguire,

2020). Genom att uppmärksamma anhörigas dagliga upplevelser kan arbetsterapeuter få ökad

kunskap om deras situation och behov, vilket i sin tur kan leda till utveckling av interventioner

där anhöriga också är i fokus (Atler et al., 2016).

Arbetsterapi, aktivitet och aktivitetsbalans
Arbetsterapi grundar sig i tanken om att människan lär och utvecklas genom aktivitet

(Wilcock & Hocking, 2015, Kapitel 4). Aktivitet är det som görs oberoende av person och

sammanhang. En aktivitet får först betydelse och värde när en person gör och engagerar sig i den
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på en given plats vid ett specifikt tillfälle (Erlandsson & Persson, 2020). Människans görande

kommer fortsättningsvis i denna uppsats definieras som aktivitet.

Arbetsterapi handlar om att ha ett holistiskt synsätt och att ta hänsyn till en individs hela

livssituation samt tillämpa ett klientcentrerat förhållningssätt. Det innebär att se till vem

människan är, hur förutsättningarna ser ut och vilka mål som finns (Fisher, 2012). Som stöd i det

klientcentrerade arbetet kan den arbetsterapeutiska modellen Person-Environment-Occupation

(PEO) tillämpas där förhållandet mellan person, miljö och aktivitet är ömsesidigt beroende av

varandra och resulterar i ett aktivitetsutförande (Law et al., 1996). I modellen beskrivs person

som unik med egna erfarenheter i livet samt att det finns olika faktorer som motiverar och driver

individen framåt såsom roller, intressen, känslan av sin personliga kapacitet och värderingar.

Vidare definieras miljö som den fysiska, kulturella, institutionella, sociala och socioekonomiska i

vilken personens aktivitetsutförande äger rum. Miljön är dynamisk och kan ha en möjliggörande

eller begränsande effekt på detta utförande. Till sist förklarar Law et al. (1996)

aktivitetskomponenten i modellen som alla de aktiviteter och uppgifter som personen engagerar

sig i för att tillgodose sina behov. Förändring i någon av de tre nämnda komponenterna påverkar

personens aktivitetsutförande (Law et al., 1996). Sett utifrån PEO kan den anhöriges

aktivitetsutförande påverkas av den sociala miljön där den diagnostiserade ingår.

Aktivitet är en kombination av allt det människan gör genom hela livet. Vilka aktiviteter

en individ engagerar sig i varierar från person till person samt mellan olika stadier i livet och

influeras av vanor, roller och rutiner samt känslan av meningsfullhet (Matuska & Barrett, 2014).

Idén om att tillämpa en balanserad rytm mellan arbete, lek, fritid, vila och sömn kan leda till ett

hälsosamt liv. Centralt handlar arbetsterapi om att hjälpa människor att bibehålla balansen mellan

det dagliga livets aktiviteter där upplevd aktivitetsbalans är en förutsättning för hälsa (Molineux,

2010; Wilcock & Hocking, 2015, Kapitel 11).

I hälsosammanhang förklaras ordet balans som en upplevelse där olika beståndsdelar har

rätt proportioner (Wilcock & Hocking, 2015, Kapitel 11). Vidare förklarar Wilcock & Hocking

att inom arbetsterapi är begreppet aktivitetsbalans flitigt använt. Begreppet är komplext och

variation av innebörd har genom åren utvecklats. Enligt en begreppsanalys av Wagman et al.

(2012) kan aktivitetsbalans definieras som individens subjektiva upplevelse av att ha rätt mängd

och variation av aktiviteter i sitt aktivitetsmönster. En människas aktivitetsmönster är format av

vanor, rutiner, roller och traditioner. För att uppnå och upprätthålla aktivitetsbalans behövs enligt

Eklund et al. (2017) en harmonisk mix av aktiviteter samt att den enskilde individen har

förmågan och resurserna till att hantera mängden aktiviteter som denne engagerar sig i.
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Därutöver behöver det finnas en överensstämmelse mellan individens aktivitetsengagemang och

dennes värderingar samt känslan av meningsfullhet.

En individs aktivitetsmönster påverkas över tid där den förändras och utvecklas. Detta

kan medföra att personen i perioder upplever aktivitetsbalans medan i andra aktivitetsobalans

(Backman, 2014; Matuska & Barrett, 2014). Aktivitetsobalans är ett komplext begrepp som kan

bero på samhällets krav och individens möjlighet att hantera vardagslivets skiftande karaktär.

Aktivitetsobalans kan uppstå när en individ upplever sig ha för många eller för få aktiviteter i sin

vardag eller när individen saknar möjligheter eller resurser till att hantera och utföra aktiviteter

(Wilcock & Hocking, 2015, Kapitel 11).

I en studie av Wagman och Håkansson (2014) visar resultatet på ett tydligt samband

mellan en individs skattade aktivitetsbalans och den självupplevda hälsan och

livstillfredsställelsen. Livsbalans (Life Balance) tydliggör och stödjer förståelsen av

aktivitetsbalans för att främja hälsa såväl som för att förebygga och förhindra aktivitetsobalans

(Matuska & Barrett, 2014).

The Life Balance Model
The Life Balance Model (LBM), utvecklad av Matuska och Christiansen (2008) är en

arbetsterapeutisk modell som skildrar aktivitetsbalans samt definierar en balanserad livsstil.

Definitionen av aktivitetsbalans i modellen är när en individ är tillfredsställd med sitt

aktivitetsmönster och när det upplevs vara hälsosamt, meningsfullt och hållbart.

Aktivitetsmönster och kombinationen av det upplevda och faktiska tillståndet av balans är

centralt i modellen och kan förtydligas till vad människor faktiskt gör i förhållande till det de vill

göra (Matuska & Christiansen, 2008).

LBM innefattar fem dimensioner varav fyra är baserade på en individs behov och den

femte är baserad på en individs färdighet i att skapa förutsättningar för att tillfredsställa sina

behov. Den första är hälsodimensionen där fokus är på biologisk hälsa och fysisk säkerhet och

innefattar bland annat personlig omvårdnad, vila och sömn. Den andra är relationsdimensionen

där fokus är på givande och hälsosamma relationer med andra. Den tredje är utmanings- och

intressedimensionen där fokus är på känsla av intresse, engagemang, utmaningar och kompetens.

Den fjärde är identitetsdimensionen där fokus är på skapande av positiv personlig identitet. Den

femte är tidsdimensionen där fokus är på organisering av tid och energi på ett sätt som gör det

möjligt att uppnå ett tillfredsställande mönster av aktiviteter för att i sin tur uppnå viktiga

personliga mål och personlig utveckling (Matuska, 2012; Matuska & Christensen, 2008). För att
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mäta en individs upplevelse av balans i de olika dimensionerna kan självskattningsinstrumentet

The Life Balance Inventory (LBI) tillämpas (Matuska, 2012).

Individers liv skulle uppfattas som tillfredsställande, mer meningsfulla och balanserande

med mindre stress om de konsekvent engagerade sig i de aktiviteter som dimensionerna

eftersträvar. Dimensionerna kan stödjas eller begränsas av den omgivande ekonomiska, sociala,

politiska, fysiska och kulturella miljön. Detta kan i sin tur påverka människors möjlighet till

deltagande i dagliga aktiviteter och ses som en dynamisk process mellan individ och miljö i

LBM (Matuska, 2012).

Människors aktivitetsmönster kan förändras över tid och om en obalans uppstår krävs

justeringar och anpassningar för att återfå balansen (Matuska & Christiansen, 2008).

Problemformulering
Att skapa ett balanserat liv kan vara extra utmanande för anhöriga till personer som lever

med MS eller ALS (de Wit et al., 2018; Maguire & Maguire, 2020). Det finns ett tydligt

samband mellan anhörigas självskattade hälsa och livskvalitet och det stöd som de upplever att

de får (Aoun et al., 2011). Detta bekräftas av Socialstyrelsen (2012) som beskriver att det finns

ett negativt samband mellan omfattning av omsorg som den anhörige ger och den egna

självskattade hälsan och hälsotillståndet. Vidare uppges anhöriga efterfråga stöd som är riktat

direkt till dem själva. Socialstyrelsen (2016b) nämner även att det inom socialtjänstens

verksamhet behövs ett anhörigperspektiv. Detta tyder på att det idag saknas en naturlig

inkludering av den anhörige och dennes mående. Vid att uppmärksamma hur anhöriga upplever

aktivitetsbalans i relation till aktuella livsomständigheter kan det bidra till ökat fokus på att

minska eventuell upplevelse av aktivitetsobalans hos de anhöriga samt stödja och skapa

strategier för ett balanserat livsstilsmönster (de Wit et al., 2018; Maguire & Maguire, 2020). Med

detta som grund vill författarna till denna litteraturöversikt kartlägga anhörigas upplevelse av

aktivitetsbalans. Detta genom ett arbetsterapeutiskt perspektiv vid att tillämpa LBM.

Syfte
Syftet är att kartlägga hur anhöriga till personer som lever med multipel skleros (MS)

eller amyotrofisk lateralskleros (ALS) upplever att deras egen aktivitetsbalans påverkas - utifrån

The Life Balance Model.
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Metod
Studiedesign

Denna uppsats har genomförts som en litteraturöversikt för att identifiera ett förhållande

som ännu inte har undersökts, detta genom en systematisk sökning av kvalitativa och kvantitativa

vetenskapliga artiklar. Ett systematiskt förfarande har tillämpats där det finns en tydlig

steg-för-steg metodik (Kristensson, 2014). Litteraturöversikten har kartlagt tidigare forskning

inom ämnet för att sedan sättas i relation till den arbetsterapeutiska modellen LBM, därmed har

en deduktiv ansats tillämpats vilket innebär att författarna utgått från en teori (Friberg, 2017;

Kristensson, 2014).

Datainsamling och urval
För inhämtning av relevanta artiklar till det aktuella syftet söktes vetenskapliga artiklar i

databaserna CINAHL, PsycINFO och PubMed då dessa databaser har fokus på medicin,

omvårdnad, psykologi, rehabilitering, allierad hälsa och arbetsterapi (Kristensson, 2014). Utöver

sökning i databaser har sökning av sekundärkällor tillämpats, vilket innebär att det har hittats ny

litteratur med hjälp av referenslistor (Friberg, 2017).

Urvalsprocessen har bestått av flera steg där första steget var att utveckla en sökstrategi

för att sedan välja ut relevant litteratur (Kristensson, 2014). För att identifiera artiklar relevanta

för uppsatsens syfte användes söktermer med indexorden ”Amyotrophic Lateral Sclerosis” och

”Multiple Sclerosis+” samt fritextorden caregiver, spouses och experiences. Dessa kombinerades

sedan med booleska sökoperatorer AND och OR. Sökningen justerades för respektive databas så

att sökningarna blev så lika som möjligt. Vidare identifierades vilka avgränsningar sökningen

skulle ha. Inklusionskriterierna var originalartiklar som är skrivna på engelska. Se bilaga 1, 2 och

3 för sökstrategi. Därefter inkluderades artiklar med individer över 18 år, anhöriga samt

diagnoserna MS och ALS. Exklusionskriterierna var andra diagnosgrupper, barn,

översiktsartiklar samt artiklar som ej motsvarar syftet i denna uppsats.

Nästa steg var att läsa titlar, exkludera dubbletter och reviewartiklar. I det tredje steget

lästes alla valda abstrakt var för sig av författarna, sedan jämfördes deras respektive urval och

därefter gallrades artiklar ut för genomläsning i fulltext. 31 artiklar lästes enskilt av författarna

där en strukturerad kvalitetsgranskning utfördes med hjälp av granskningsmall från Friberg

(2017). I mallen återfinns 14 respektive 13 granskningsfrågor relevanta för kvalitativa och

kvantitativa studier. Detta för att kartlägga artiklarnas fokus och bestämma vilka artiklar som
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skulle inkluderas eller exkluderas i resultatet.

Majoriteten av de 31 vetenskapliga artiklarna som valdes ut hade en kvalitativ ansats.

Kvalitativa studier fokuserar främst på upplevelser, egna uppfattningar och perspektiv, vilket

författarna anser bäst lämpat för denna uppsats syfte (Kristensson, 2014). Dock fann författarna

att även kvantitativa studier var tillämpbara då dessa innehöll självskattningar av individers egna

upplevelser. Det slutliga urvalet blev tio artiklar från databassökning varav åtta kvalitativa, en

mixad och två kvantitativa studier samt en artikel genom sekundärsökning. Artikeln som

inkluderades genom sekundärsökning identifierades via en referenslista i en artikel som

sorterades bort på grund av dess utformning. Se figur 1 för urvalsprocessens flödesschema.

Att ta med mixad och kvantitativa studier är ett sätt att öka tillförlitligheten på uppsatsen

då författarna undersöker syftet med olika perspektiv och omfång, vilket Forsberg och

Wengström (2016) benämner som triangulering.

Urvalet har sammanfattats i en litteraturmatris, tabell 1, där det har inkluderats en

kvalitetsgranskning utifrån Oxford Center for Evidence-Based Medicine, Level of Evidence

(2011). De elva utvalda artiklarna hade alla likvärdig evidensnivå och inga artiklar exkluderades

på grund av låg kvalitet.
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Litteraturmatris

Tabell 1: Litteraturmatrisen visar sammanställning av granskade artiklar

Art.
Nr.

Artikel,
Titel (författare, år)

Land Metod,
Deltagare

Syfte Resultat Evidens
nivå

#1 In sickness and in
health: experience of
caring for a spouse
with MS (Mutch,
2010).

England Semistrukturerad
kvalitativ
intervjustudie.

8 deltagare
(4 kvinnor/4 män).
Ålder: 50-74 år.

Att få en djupare förståelse
för anhörigas upplevelse av
att leva med och vårda person
med MS.

Fem kategorier identifierades:
Oro, planering, frustration, äktenskapslöfte samt
hanteringsstrategier.

Resultatet visar att anhöriga känner en skyldighet
att fortsätta sin vårdgivarroll på grund av känslan
av plikt och lojalitet.

Nivå 3

#2 The experience of
men caring for a
partner with multiple
sclerosis (Rollero,
2016).

Italien Semistrukturerad
kvalitativ
intervjustudie.

24 deltagare (män).
Ålder: 37-68 år.

Att undersöka manliga
anhörigas upplevelse av att
leva med en partner med MS.

Fem teman framkom:
Att vårda är ett heltidsarbete, förändringar i
förhållandet, vikten av socialt stöd och ett socialt
liv samt könsroller och rädslan för framtiden.

Resultatet belyser komplexiteten i frågor kring att
vara anhörig samt hur förhållandet och sociala
förväntningar påverkas.

Nivå 3

#3 Caregiver
experience,
health-related quality
of life and life
satisfaction among
informal caregivers
to patients with
amyotrophic lateral
sclerosis: A
cross-sectional study
(Sandstedt et al.,
2018).

Sverige Kvantitativ
tvärsnittsstudie.

49 deltagare (34
kvinnor/15 män).
Medelålder: 57 år.

Att beskriva upplevelsen av
hälsorelaterad livskvalitet och
livstillfredsställelse bland
anhöriga till personer med
ALS.

Resultatet visar på både positiva och negativa
upplevelser hos anhöriga där den psykiska hälsan
är förknippad med upplevelsen.

Vidare framkom det att även om det upplevs
givande att ge vård så kan det ha en negativ
inverkan på den anhöriges hälsa och tid för att
engagera sig i egna aktiviteter.

Nivå 4

#4 Gender differences in
caregiver strain,
needs for support,

USA Kvantitativ studie.

106 deltagare (59

Att undersöka könsskillnader
i behovet av olika stöd, vilket
socialt stöd som behövs,

I resultatet framkom det att hög upplevd
vårdbörda är förknippat med lägre rapporterad
livskvalitet.

Nivå 4
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social support, and
quality of life among
spousal caregivers of
persons with multiple
sclerosis (Lee et al.,
2015).

kvinnor/47 män).
Ålder: 25-74 år.

anhörigas belastning och
livskvaliteten bland anhöriga
för personer med MS.

Vidare visar resultatet på skillnad i stressnivå
mellan män och kvinnor som är anhöriga där
kvinnor har högre upplevd stress. Kvinnorna
upplever även ett högre behov för emotionellt stöd
än männen.

#5 Experiences of
burden, needs,
rewards and
resilience in family
caregivers of
people living with
motor neurone
disease /amyotrophic
lateral sclerosis:
A secondary
thematic analysis of
qualitative interviews
(Weisser et al.,
2015).

England Semistrukturerad
kvalitativ
intervjustudie.

10 deltagare
(7 kvinnor/3 män).
Ålder: 35-62 år.

Att undersöka anhörigas
positiva och negativa
upplevelser av att ge vård till
person med ALS.

Fyra teman framkom:
Börda, behov, belöningar samt
återhämtningsförmåga. De fyra teman var
inbördes relaterade till varandra.

De anhöriga beskrev att de kände sig sorgsna när
deras närstående med ALS försämrades vilket
även gjorde att deras börda ökade.

Resultatet visade att tanken vid att vara aktiv och
söka hjälp från andra är en grund för
återhämtning.

Nivå 3

#6 Caregiving in ALS -
a mixed methods
approach to the study
of burden (Galvin et
al., 2016).

Irland Mixad metod.
Kvantitativ och
kvalitativ
semistrukturerad
intervjustudie.

81 deltagare (57
kvinnor/24 män).
Ålder: 25-76 år.

Att beskriva de anhörigas
självskattade upplevelse av
börda och svårigheter i att ge
vård till person med ALS.

De kvantitativa resultaten visar att fler vårdtimmar
och högre vårdbörda är förknippat med psykiskt
lidande och lägre livskvalitet.

Ur de kvalitativa resultaten framkom fyra teman:
Praktisk hantering av sjukdomen, emotionell och
psykosocial påverkan, begränsningar och
restriktioner samt inverkan på relationer.

Nivå 4

#7 The caregiver
experience: a South
African perspective
on caring for people
with multiple
sclerosis (du Plooy &
Pertorius, 2014).

Syd
Afrika

Semistrukturerad
kvalitativ
intervjustudie.

8 deltagare
(5 kvinnor/3 män).
Ålder: 28-70 år.

Att undersöka de anhörigas
upplevelser avseende deras
dagliga utmaningar och
resurser av att vårda en
person med MS.

I resultatet framkom anhörigas upplevelser i
dagliga utmaningar relaterat till att hantera
symtom, begränsad social interaktion, ekonomiska
svårigheter och sjukdomens oförutsägbarhet.

De anhöriga visade stor vilja i att uthärda och
ställa upp för sina närstående. Samtidigt
förklarades detta som utmanande och tidskrävande
och begränsade de anhörigas egentid.

Nivå 3
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#8 Fulfilling a sense of
duty: how men and
women giving care to
spouses with
multiple sclerosis
interpret this role
(Boeije & van
Doorne-Huiskes,
2003).

Holland Semistrukturerad
kvalitativ
intervjustudie.

13 deltagare
(5 kvinnor/8 män).
Ålder: 48-75 år.

Att undersöka de anhörigas
upplevelse av att vårda en
maka/make som lever med
MS, med fokus på pliktkänsla
och skillnader mellan kvinnor
och män som vårdar.

Resultatet visar att anhöriga fortsätter att ge vård
trots ofördelaktiga förändringar i relationen samt
att de upplever att det är något de måste göra.

Kvinnor och män utvecklar olika sätt att förhålla
sig till att ge vård vilket grundar sig i den
moraliska inställningen och i könsskillnader
angående deras känslor av plikt och rättigheter.

Nivå 3

#9 Experience of
partners of people in
the early stages of
multiple sclerosis
(Bogosian et al.,
2009).

England Semistrukturerad
kvalitativ
intervjustudie.

15 deltagare (5
kvinnor/10 män.)
Ålder: 31-60 år.

Att undersöka och beskriva
upplevelsen hos anhöriga till
personer som befinner sig i
de tidiga stadierna av MS.

Tre huvudteman framkom:
Osäkerhet på framtiden, känslan av hjälplöshet
samt att vara maktlös.

Resultatet ger kunskap om de olika stadierna av
MS och hur de anhöriga hanterar allt från de första
tankarna och känslorna till hur sjukdomen
inverkar på livet och hur olika utmaningar
hanteras.

Nivå 3

#10 Struggling to find
meaning in life
among spouses of
people with ALS
(Ozanne et al., 2014).

Sverige Semistrukturerad
kvalitativ
intervjustudie.

13 deltagare (5
kvinnor/8 män).
Ålder: 38-87 år.

Att undersöka upplevelsen av
att hitta mening i livet bland
anhöriga till personer med
ALS.

Resultatet visar hur de anhörigas känslor pendlar
mellan att hitta mening i livet och känslan av att
vara begränsad och isolerad i närheten av sin
närståendes bortgång.
Trots känslan av att vara begränsad och isolerad
samt tycka att livet är orättvist kunde de anhöriga
hitta mening och acceptans i livet genom
gemenskap och att ta hand om sig själv.

Nivå 3

#11 A grounded theory
analysis of the
occupational impact
of
caring for a partner
who has multiple
sclerosis (Heward et
al., 2006).

England Semistrukturerad
kvalitativ
intervjustudie.

9 deltagare (4
kvinnor/5 män).
Ålder: Ej angivet.

Att undersöka vilka
aktivitetsproblem anhöriga
till personer med MS
upplever.

Två huvudteman framkom:
MS som orsak till aktivitetsbegränsning samt MS
som inspiration för möjlighet till aktivitet.

Resultatet visar hur anhörigas aktiviteter påverkas
över tid samt deras förmåga att bibehålla och
utveckla sin repertoar av aktiviteter.

Nivå 3
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Dataanalys
En riktad innehållsanalys har tillämpats där text granskats med stöd i teori, i detta fallet

den valda arbetsterapeutiska modellen LBM (Hsieh & Shannon, 2005). Den manifesta

granskningen har fokuserat på att identifiera synliga likheter med modellens fem dimensioner

vilka är hälsodimensionen, relationsdimensionen, utmanings- och intressedimensionen,

identitetsdimensionen och tidsdimensionen samt dess 53 underkategorier utifrån de fyra

behovsdimensionerna i LBI, se bilaga 4. Därutöver har faktorer från den omgivande miljön

identifierats i relation till att stödja eller begränsa den anhörige. I processen har latenta inslag

funnits där författarna tolkat texten utifrån den icke direkt synliga betydelsen och meningen

(Hsieh & Shannon, 2005; Kristensson, 2014). Första steget var att läsa de utvalda artiklarna var

för sig samt att färgkoda texten baserat på dimensionerna och dess underkategorier som stöd för

den fortsatta analysen. Den manifesta granskningen samt de latenta inslagen med dess

färgkodning tolkades sedan gemensamt av författarna och diskussion fördes kring förståelsen av

texten för att försäkra sig om att artiklarnas innehåll uppfattats likvärdigt. Vid

oöverensstämmelse fördes en öppen dialog vilket förde fram till konsensus. Därefter plockades

meningsbärande enheter ut från färgkodningen och komprimerades i en analysmatris, se tabell 2.

Analysmatris

Tabell 2. Sammanställning av artiklarnas meningsbärande enheter utifrån dimensionerna i LBM.

Art.
Nr.

Hälso
dimensionen

Relations
dimensionen

Utmanings-
och intresse
dimensionen

Identitets
dimensionen

Tids
dimensionen:

Miljön

#1 - Osammanhängande
sömn

- Oroa sig

- Negligera sin egen
hälsa

- Äktenskapslöfte

- Förändrade roller

- Förändrad samvaro

- Delad glädje trots
MS

- Avsaknad av
spontanitet som par

- Avsaknad av
sexuellt umgänge

- Allt kretsar kring
MS

- Ekonomiska
utmaningar

- Fritidsaktiviteter
planeras nära
hemmet

- Drömmer om
att ha semester

- Tillämpar
mikropauser

- Undvika att
tänka på
framtiden

- Styrd tid

- Stöd från
vårdpersonal

- Ojämlikhet i
systemet

#2 - Osammanhängande
sömn

- Fysisk hälsa
(tunga lyft)

- Oroa sig

- Avsaknad av socialt
stöd

- Förändrad relation

- Vårdgivarroll

- Känsla av isolering

- Förlust av
personliga
aktiviteter

- Maktlöshet

- Kunskapssökande

- Avsaknad av
egentid

- Jämföra sig
med andra

- Mäns
upplevelse av

- Ta dag för dag

- Att ge vård
känns som ett
heltidsjobb

- Förväntan av att
ta sig an
vårdgivarrollen

- Komplicerat att
ordna assistans

- Den omgivande
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- Avsaknad av
sexuellt umgänge

- Känsla av
fångenskap

påtvingat
hushållsarbete

- Anpassning av
aktivitet

miljöns
utformning blev
en barriär

#3 - Mental hälsa
påverkad mer än
fysisk hälsa

- Negativ upplevd
hälsa av att vårda

- Vårdgivarroll

- Att ge vård upplevs
givande

- Avsaknad av
sexuellt umgänge

- Förändrad
arbetstid

- Förlust av
personliga
aktiviteter

- Avsaknad av
rekreation

- Nöjdhet i
relation till ålder

- Att ge vård tar
mycket tid

- Reducerad
egentid

- Hemtjänst

- Bostads
anpassning

- Delaktig i
vårdplan

#4 - Kvinnor upplever en
högre nivå av stress

- Upplevd livskvalitet
lika för män & kvinnor

- Vårdgivarbörda

- Kvinnor i större
behov av
känslomässigt- och
socialt stöd

- Behov av
professionellt stöd

#5 - Ta hand om barnen

- Fortsatt socialt
umgänge

- Uppskattning av
varandra

- Att få socialt stöd

- Kunskapssökande

- Administrativa
göromål

- Sköta sitt jobb

- Känsla av skuld

- Uppskatta det
lilla

- Förmåga att
känna glädje

- Sätta saker i
perspektiv

- Känsla av hopp

- Leva i nuet

- Ta tid för sig
själv

- Svårighet i
hantering av
myndigheter och
förvaltningar

- Otillgänglig
vårdenhet

- Avsaknad av
stöd från
vårdpersonal

#6 - Oroa sig

- Fysisk hälsa
(tunga lyft)

- Psykiskt påfrestande

- Känsla av påtvingad
vårdgivarroll

- Påverkan av roller
inom familjen

- Socialt liv blivit
lidande

- Oöverensstämmelse
i förväntning

- Behov av
information

- Administrativa
göromål

- Sköta sitt jobb

- Personliga
begränsningar

- Avsaknad av
återhämtning

- Avsaknad av
semester

- Förlust av
identitet

- Alltid
närvarande

- Reducerad
egentid

#7 - Fysisk hälsa
(tunga lyft)

- Behöver träna mera

- Psykisk inverkan

- Konstant stress

- Hälsan som resurs

- Negativ inverkan på
social interaktion

- Känslan av att inte
längre inkluderas

- Vårdgivarrollen har
blivit det nya

- Att kunna skratta
tillsammans

- MS symtom som
fatigue påverkar
alla dagliga
aktiviteter

- Oro kring
privatekonomin

- Kunskapssökande

- Negativ inverkan
på fritidsaktiviteter

- Offra sin
självständighet

- Positivt synsätt

- Religion,
andlighet

- Begränsad tid
för återhämtning

- Går ut och äter
mindre

- Att vårda är
tidskrävande

- Inte kunna
planera framåt

- Ta dag för dag

- Otillräckligt
finansiellt stöd
från staten

- Statligt
vårdsystem längre
behandlingstid

#8 - Osammanhängande
sömn (delade sovrum)

- Fysisk hälsa

- Avsaknad av
sexuellt umgänge

- Mer tid tillsammans
utmanar förhållandet

- Ej jämbördiga

- Vårdbaserat

- Reducerad
arbetstid

- Sluta arbeta

- Ekonomiska
utmaningar

- Förlust av

- Skuldkänslor

- Drömmer om
att ha semester

- Eget liv på paus

- Att ge vård
känns som ett
heltidsjobb

- Alltid
närvarande

- Stöd från
vårdpersonal
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förhållande

- Glida ifrån varandra

- Äktenskapslöfte

- Avsaknad av sociala
kontakter

- Forcerad vårdroll

personliga
aktiviteter

#9 - Negligera sin egen
hälsa

- Mental hälsa (stå
emot sinnesutbrott)

- Oroa sig

- MS symtom som
fatigue påverkar
sociala aktiviteter

- Social isolation

- Avsaknad av socialt
stöd

- Fokus på sin
partners behov

- Förändrat umgänge
med sin anhörige

- Kvinnor upplever
behov av stöd från
vänner

- Mindre tid
tillsammans i aktivitet

- Deltagande av
MS-grupper

- En del män fick
antingen  reducera
sin arbetstid eller
byta till ett mer
flexibelt arbete

- Oro kring
privatekonomin

- Kunskapssökande

- Utomhus
aktiviteter bas för
återhämtning

- Känslan av att
tappa kontrollen
över eget liv

- Ej kunna göra
de spontana
sakerna
(ex. puben)

- Återhämtnings
aktiviteter
planeras nära
hemmet

- Mäns
upplevelse av
påtvingat
hushållsarbete

- Inte kunna
planera framåt

- Ökad
anpassningsför
måga över tid

- Konstant
planering

- Ökade utgifter
på grund av
nödvändiga
hjälpmedel och
behandlingar

#10 - Mental hälsa
(dåligt samvete vid
egna behov)

- Avsaknad av socialt
stöd

- Ojämn relation med
vänner och familj

- Negativ inverkan på
äktenskapet

- Upplevelse av
existentiell ensamhet

- Få styrka av
gemenskap

- Att hjälpa partner
skapade känsla av
välmående

- Känsla av
fångenskap

- Nedprioriterad
egentid och intresse

- Negativ inverkan
på fritidsaktiviteter

- För en del var
arbetet en viktig del
av livet

- Tid för egna
aktiviteter skapade
mening

- Positivt synsätt

- Möjlighet för
rekreation,
avslappning och
reflektion

- Nöjdhet i
relation till ålder

- Acceptans

- Religion,
andlighet

- Inte kunna resa

- Svårt att hitta
mening i livet på
grund av ALS

- Ej kunna göra
de spontana
sakerna

- Tron på
framtiden

- Fånga dagen

- Sörjer en
förlorad framtid

- Leva i nuet
(resa)

- Ringa
vårdboende

#11 - Känslan av att inte
längre inkluderas

- Mindre tid
tillsammans i aktivitet

- Forcerad vårdroll

- Ej jämbördiga

- Reducerad
arbetstid

- Kunskapssökande

- Negativ inverkan
på fritidsaktiviteter

- Eget liv på paus

- Upplevelse av
ökat
hushållsarbete

- MS symtom
som fatigue
påverkar
aktiviteter

- Förändringar i
framtiden

- Inte kunna
planera framåt

- Positivt med
dagcenter
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- Hitta nya
gemensamma
aktiviteter

- Deltagande av
MS-grupper

(bio etc)

- Återhämtning
genom
trädgårdsarbete

Forskningsetiska överväganden

Som Forsberg och Wengström (2016) förklarar bör överväganden avseende urval och

presentation av resultat vid en litteraturöversikt göras. Alla artiklar som ingår i uppsatsen ska

redovisas, vilket författarna har presenterat i tabell 1. Forskningsetiska ställningstaganden krävs

eftersom etiska aspekter i andra studier har granskats (Kristensson, 2014). Detta innebär att

författarna har valt bort artiklar som inte är etiskt godkända eller etiskt försvarbara på grund av

bland annat betalda studiedeltagare. Alla resultat presenteras oberoende av om det stöds eller ej i

den valda arbetsterapeutiska modellen LBM (Forsberg & Wengström, 2016). Vidare har det varit

viktigt att författarnas egna antaganden, värderingar samt förförståelse inte färgat analysen.

Författarna har varit uppmärksamma på eventuella misstolkningar vilket hade kunnat leda till ett

missvisande resultat.

Resultat
I denna litteraturöversikt valdes elva artiklar ut varav åtta kvalitativa, två kvantitativa

samt en mixad studie. Dessa refereras fortsättningsvis #1-11. Deltagarna i de kvalitativa

studierna var totalt 100 personer i åldern 28-87 år, i de kvantitativa studierna totalt 147 personer i

åldern 25-74 år och i den mixade studien totalt 81 personer i åldern 25-76 år. Studierna utfördes i

USA, England, Sverige, Holland, Sydafrika, Italien och Irland. Det finns socioekonomiska- och

kulturella skillnader att ta hänsyn till i relation till denna uppsats syfte vilket författarna har tagit

i beaktning med de antal olika länder inkluderat i uppsatsen. Studierna var av olika utformning

och fokus där till exempel två av studierna hade ett genusperspektiv i sin frågeställning.

Resultatredovisning baserat på The Life Balance Models dimensioner
Resultatet presenteras med utgångspunkt i LBM och dess fem dimensioner samt den

omgivande miljön. Artiklarnas olika fokus sätts i relation till modellens definition av balans i

livet. Detta förklaras som ett tillfredsställande mönster av daglig aktivitet som är hälsosamt,

meningsfullt och hållbart för en individ inom ramen för hens nuvarande livsvillkor (Matuska,
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2012; Matuska & Christiansen, 2008). Alla artiklar kunde kodas under flera av de fem

dimensionerna i LBM där åtta artiklar berörde samtliga och tre artiklar saknade någon

dimension. Miljöns inverkan berördes i tio av artiklarna.

Hälsodimensionen
Att få adekvat sömn ses som en förutsättning för den biologiska hälsan enligt LBM

(Matuska & Christiansen, 2008). Sömn togs upp i tre av artiklarna (#1, #2, #8) där det framkom

att de anhöriga hade osammanhängande sömn som ett resultat av att ständigt vara tillgänglig för

sin partner i behov av stöd. Resultatet av den osammanhängande sömnen blev för de anhöriga

humörsvängningar och att de fick mindre ork. En deltagare (#1) uttalade sig om att förlita sig på

att kunna ta en tupplur för att orka med och en annan (#8) tog till slut beslutet om att sova i

separata sovrum för att få ostörd sömn.

Att ge vård till en anhörig kan påverka den fysiska hälsan. Tunga lyft såsom mobilisering

och hantering av hjälpmedel nämndes som något som hade en negativ inverkan på exempelvis en

redan dålig rygg samt att behovet av fysisk aktivitet var av betydelse för att orka med dessa lyft

(#2, #6, #7). I artikel #3 framkom det att vara mer aktiv var associerat till att ha en god fysisk

hälsa.

Att oroa sig över sin sjuka partner upplevdes som psykiskt påfrestande och ansågs

påverka aktiviteter i det dagliga livet då man ständigt måste vara närvarande (#1, #2, #6, #7, #9).

Detta visade sig även genom att den anhörige negligerade sin egen hälsa och satte sig själv i

andra hand (#1, #9, #10). Psykologisk stress togs även upp i artikel #4 där kvinnor upplevde sig

ha en högre nivå av stress än män.

Relationsdimensionen
I LBM beskriver Matuska och Christiansen (2008) vikten av att ha givande- och

självbekräftande relationer. I samtliga artiklar lyftes att vara anhörig till en person som lever med

MS eller ALS påverkade den inbördes relationen från ett likvärdigt partnerskap till att bli

vårdgivare och patient. Därmed vändes rollerna upp och ner och tiden tillsammans fick en annan

karaktär. För en del blev det en påtvingad roll där äktenskapslöftet var främsta

motivationsfaktorn och för andra kunde det skapa en känsla av välmående att stödja sin partner

(#1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, #10, #11). Vårdgivarrollen uppgavs vara en dominerande roll

där allt kretsade kring sjukdomen (#1, #2, #6, #8). En anhörig uttryckte detta som:
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“Vår kärlek är helt annorlunda nu, den är mer vårdbaserad … eller kanske bara vårdbaserad” (#2,

s. 485, egen översättning).

I artiklarna #1, #2, #6 och #8 upplevde de anhöriga att den dominerande rollen fick en

negativ inverkan på partnerskapet då samvaron förändrades och att det inte längre gick att

samtala med sin partner på samma sätt som tidigare.

Vidare tog artikel #1, #2, #3 och #8 upp att de anhöriga upplevde en avsaknad av sexuell

intimitet till följd av sin partners symtom, såsom fatigue. En viktig aspekt för att hantera

vårdgivarrollen var att försöka få in humorn, fortsätta skratta tillsammans, dela glädje och att

uppskatta varandra (#1, #5, #7, #10).

Att vara anhörig till en person som lever med MS eller ALS påverkade utöver den

inbördes relationen med sin partner även den sociala relationen med familj och vänner (#6, #7,

#9, #10, #11). I artikel #6 framkom det att de tidigare familjerollerna försköts, exempelvis att det

blev en oenighet mellan vem i syskonskaran som bäst tog hand om den sjuka föräldern. I artikel

#10 framkom en upplevelse av att den anhörige kände att den borde stötta alla andra i deras sorg

men att den inte själv fick någon stöttning. I artiklarna #7, #9 och #11 lyfte de anhöriga känslan

av att inte längre vara naturligt inkluderad i sin tidigare vänskapskrets. Detta uttrycktes av en

anhörig som en känsla av att känna sig mer och mer avskuren från gruppen (#7).

Socialt stöd var något som var viktigt och avsaknad av detta gav de anhöriga en känsla av

ensamhet (#2, #6, #7, #8, #9, #10, #11). Vidare i artikel #4 framkom det att kvinnor var i större

behov av känslomässigt och socialt stöd. I artikel #9 och #11 framkom det att de anhöriga

uppsökte MS-stödgrupper för människor i liknande situationer för att bland annat få socialt stöd

och perspektiv på tillvaron. Vidare lyftes att träffas, hålla kontakten och umgås med andra hade

en positiv inverkan på den anhöriges återhämtning. Därutöver framkom det att vid att dela med

sig och stötta familj och vänner skapades positiva upplevelser vilket även detta bidrog till

återhämtning (#5). I artikel #10 lyfte de anhöriga hur viktigt det var för dem att fokusera på

meningsfulla relationer för att upprätthålla livskvalitet och att värdesätta vänskapsrelationer som

förblev oförändrade trots sin partners sjukdom.
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Utmanings- och intressedimensionen
I LBM framhävs det att det är viktigt att känna sig kompetent och engagerad genom

aktiviteter som är intressanta och utmanande för att uppnå balans i livet (Matuska &

Christiansen, 2008). I artikel #2, #3, #7 och #8 beskrevs att till följd av den existerande

vårdrollen upplevdes en känsla av att bli fråntagen sina personliga intressen och fritidsaktiviteter.

För en del av de anhöriga i artikel #2 och #10 beskrevs denna begränsning som en känsla av att

leva ett liv i fångenskap. Vidare framkom det i artikel #10 och #11 en känsla av att leva ett

begränsat liv där ingen tid fanns för att vara i naturen eller för sina fritidsaktiviteter, vilket

uttrycktes som en stor sorg. Andra anhöriga beskrev att det uppstod en meningsfullhet vid att ta

sig tid till egna personliga intressen och utomhusaktiviteter och att dessa hade en positiv

inverkan då de fick tid till att distansera och återhämta sig (#9, #10). I artikel #1 lyftes att det var

viktigt att planera egna fritidsaktiviteter nära hemmet för att ständigt kunna vara tillgänglig.

En del av de anhöriga beskrev sitt arbete som en viktig del av livet vilket skapade glädje

och kontakt med andra, medan det för andra tappade betydelsen helt (#10). Det uppgavs i artikel

#3, #8, #9 och #11 att de anhöriga ansåg sig behöva reducera sin arbetstid, förändra sitt arbete

eller byta till ett mer flexibelt arbete för att bördan där hemma blev för stor. Medan det i artikel

#5 och #9 betonades att det var viktigt att hålla fast vid sitt arbete för att ha kvar sin inkomstkälla

och kunna försörja familjen. Ekonomiska utmaningar nämndes även i artiklarna #1, #6, #7 och

#9 där det bland annat framkom hur ekonomiskt sårbart det är när en familjemedlem lever med

en funktionsnedsättning.

De anhöriga uppgav att det var viktigt att känna att de hade en slags kontroll över sin

partners sjukdomsförlopp (#2, #5, #6, #7, #9, #11). Att aktivt söka information och kunskap om

sjukdomen upplevdes därför som en hjälp och resurs för de anhörigas mående (#5, #7, #9, #11).

Identitetsdimensionen
I LBM finns enligt Matuska och Christiansen (2008) ett antagande vid att människor som

eftersträvar en meningsfull livsstil skapar sig en positiv identitet och engagerar sig i en mängd

olika aktiviteter. En del av dessa aktiviteter är relaterade till förståelsen av individens

livssituation just nu medan andra relaterar till förståelsen av individens framtid och mening

(Matuska & Christiansen, 2008). I artikel #10 beskrevs hur anhöriga hade svårt att hitta mening

med livet och hur livet inte längre var givande. En annan anhörig beskrev hur denne blev

obetydlig som individ och förlorade känslan av sin identitet:
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“Du blir obetydlig som person själv, du förlorar din känsla av identitet, du definieras som

patients fru samt motorneuronsjukdom (MND). Du vet nästan inte hur du ska bete dig längre, du

måste bli någon annan”. (#6, s. 5, egen översättning).

Därutöver framkom det att anhöriga upplevde att de gav upp sin frihet samt åsidosatte

egna behov vilket skapade en känsla av att livet sattes på paus, dock kunde detta ses som

nödvändigt för det egna samvetets skull (#2, #7, #8, #11). Vidare framkom det att hushållssysslor

upplevdes som påtvingat och hade en negativ inverkan på identiteten bland de anhöriga i artikel

#2, #9 och #11.

Att komma bort från vardagen och ha semester var något som var av betydelse för att

orka med (#1, #6, #8, #10). Dock uppgavs det i artikel #8 att semester var otillgängligt och något

man inte hade, medan det i artikel #10 uppgavs som något man såg till att ha medans det var

möjligt. De anhöriga i artikel #3 och #6 upplevde att de hade betydlig reducerad tid för

återhämtning och i artikel #9 uppgavs det att när de anhöriga väl spenderade tid i aktiviteter för

att slappna av och återhämta sig kunde de inte låta bli att oroa sig för sin partner och förhöra sig

så att allt var bra.

För de anhöriga i artikel #10 uppstod mening med livet genom att skapa tid för egna

aktiviteter samt att ha möjlighet för rekreation, avslappning och reflektion. Vidare fanns det

anhöriga som upplevde en ökad tro vilket sågs som en resurs för återhämtning (#7, #11). I artikel

#11 framkom vikten av att kunna ha ett ställe att dra sig tillbaka till för att kunna utföra

återhämtningsaktiviteter som en hjälp till att bibehålla det fysiska- och psykiska måendet. Vidare

lyfte anhöriga i artikel #5 att få en stund för sig själv och få möjlighet att sätta saker i perspektiv

hade en positiv inverkan på deras återhämtning.

Tidsdimensionen
Tid och energi spelar en central roll för upplevelsen av balans i livet (Matuska &

Christensen, 2008). De anhöriga uppgav att vara vårdgivare var tidskrävande, ett ständigt

planerande som överskuggade allt samt att det skapade en känsla av att all deras tid togs i

anspråk och att det inte fanns någon spontanitet kvar (#1, #2, #3, #6, #7, #9).

De anhöriga upplevde att de fann en oro för framtiden, en frustration över att inte kunna

planera framåt samt att behöva ta dag för dag (#1, #2, #7, #9, #11). Samtidigt fanns det en vilja
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att fånga dagen och leva i nuet och göra det bästa av tiden tillsammans med sin partner (#1, #5,

#10).

Miljön i relation till de fem dimensionerna

Slutligen är samtliga dimensioner påverkade av den omgivande fysiska-, sociala-,

kulturella-, politiska-, ekonomiska- och tidsmässiga miljön vilka antingen stödjer eller hindrar

individens möjlighet till aktivitet (Matuska & Christensen, 2008). I artikel #1 och #8 framkom

det att vårdstöd var uppskattat och avgörande för att klara av att ta hand om sin partner och i

artikel #3 hade majoriteten bostadsanpassning och hemtjänst. Vidare lyfte en anhörig i artikel

#11 det positiva i att det fanns dagcenter som den sjuka partnern kunde besöka. I artikel #5

framkom det att de anhöriga upplevde svårigheter med att hantera och administrera socialt stöd,

hemtjänst och kommunala insatser och i artikel #2 fanns en social förväntan på att man åtog sig

rollen som vårdgivare med allt vad det innebar.

Diskussion
Syftet med denna litteraturöversikt var att med utgångspunkt i LBM kartlägga hur

upplevelsen av aktivitetsbalans hos anhöriga till personer som lever med MS eller ALS har

påverkats. Kartläggningen visar att de anhöriga upplevde en förändring i sina roller och

relationer, både gentemot deras partner men även till vänner och familj. Den nya rollen som

vårdgivare skapade åtaganden som resulterade i att de anhöriga fick mindre tid för egna

aktiviteter och åsidosatte sina egna behov. Sammanfattningsvis framkom det i samtliga artiklar

att de anhöriga upplevde aktivitetsobalans i högre eller mindre grad.

Resultatdiskussion
Det fanns ett par faktorer som var mer framträdande i resultatet vilka härmed lyfts i

diskussionen. Dessa faktorer är roller, återhämtning, att åsidosätta sina egna behov, sömn samt

tid.

För majoriteten av de anhöriga i denna litteraturöversikt fanns ett partnerskap där

relationen hade börjat som jämbördig och givande innan MS eller ALS satte prägel på deras liv.

Resultatet visade att den inbördes relationen mellan anhörig och partner förändrades så att de inte

längre innehade de tidigare definierade rollerna. Detta innebar att den anhörige tog på sig
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påtvingade uppgifter som tidigare inte fanns i vardagen och därmed lades tid på sådant som inte

var självvalt. Det återspeglas i studien av Aoun et al. (2011) där anhöriga beskriver att de åtog

sig mer av det ansvar som en gång var deras partners och att dagarna därmed blev längre och mer

fyllda med åtaganden. Denna uppsats resultat visade även att den anhörige ständigt behövde vara

uppmärksam på förändringar kring partnerns dagsform vilket i sin tur ledde till att den anhörige

behövde vara flexibel, anpassningsbar och medgörlig. Detta överensstämmer med studien av

Turney och Kushner (2017) där anhöriga till personer med Parkinsons sjukdom beskriver rollen

som vårdgivare som svår och att de upplever sig ständigt behöva vara flexibla och

anpassningsbara.

Vidare i resultatet kunde det ses en förändring kring den anhöriges förhållningssätt där

fokus gick från den egna personen till sin partner och att den anhörige prioriterade sin partner

framför sig själv. Fynden i resultatet är att de anhöriga upplevde att vårdgivarrollen blev en

dominerande roll som hade en negativ inverkan på samvaron och eftersom den anhörige satte sig

själv i andra hand så negligerade denne sin egen hälsa, åsidosatte personliga intressen och behov

samt tid för återhämtning. Detta bekräftas i studier där minskad livskvalitet för anhöriga, känslan

av att ta ansvar för sin partner, tidskrav och begränsning av de anhörigas sociala liv framkom

(Aoun et al., 2011; Aoun et al., 2012; Pagnini et al., 2010).

Vidare visade resultatet att för en del av de anhöriga var äktenskapslöftet den största

motivationsfaktorn till att trots allt fortsätta vårda sin partner. Boeiji et al. (2003) styrker detta då

studien tar upp att plikten och löftena som var givna kring att ta hand om varandra var den största

motivationen till att fortsätta ta hand om sin make/maka. Ytterligare ett fynd i resultatet var att de

anhöriga upplevde att de förlorade sin identitet som make/maka, och istället identifierade sig

själv som heltidsvårdare. Detta ger ett ytterligare perspektiv till studien av Courts et al. (2005)

där det framkom att även om den anhörige fortfarande refererade sig själv som make/maka, så

gjorde inte andra det, utan kallade dem istället för vårdgivare. Troligen finns en social och

kulturell förväntan dels för den anhörige på sig själv men även från omgivningen att man som

partner gärna tar på sig vårdgivarrollen och är en aktiv deltagare i vårdprocessen.

Den sociala och kulturella förväntningen kan även innebära att det görs ett antagande av

andra om att den anhörige gärna avlastar med olika åtaganden. I resultatet framgår det att män

kan ha svårare att identifiera sig med sin nya roll där hushållssysslor och avlastning blev en stor

del av vardagen. Då MS är vanligare hos kvinnor än hos män kan det antas att fler anhöriga

kommer att vara män. I arbetsterapeutiska interventioner för individer som lever med MS är det

brukligt att tillämpa energibesparande åtgärder för att minska fatigue, vilket ofta innebär att
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delegera ut arbetsuppgifter i hemmet till familjemedlemmar (Matuska & Barrett, 2014). Då

denna intervention direkt även påverkar den anhörige anser författarna att en sådan inkludering

bör föregås av ett klientcentrerat fokus på den anhörige för att sedan följas upp för att minska

känslan av vårdbörda och aktivitetsobalans. Detta går i linje med Montgomerys & Kosloskis

(2009) studie där det lyfts hur viktigt det är att fullt ut stödja den anhörige utifrån deras

individuella behov och intressen. De förklarar att även om två vårdgivarsituationer till synes är

lika så kan den ene anhöriges upplevelse av vårdgivarrollen inte likställas med den andre då

varje situation är unik.

Resultatet visade även att den sociala relationen till familj och vänner påverkades. Det

kunde lätt uppstå en känsla av ensamhet och isolering på grund av att den anhörige inte på

samma sätt sökte sina vänner då det inte längre fanns tid. Ett fynd var att den anhörige även

kunde känna sig ensam genom att den upplevde sig behöva stötta alla andra i sin sorg, men att

den inte själv fick någon stöttning. Då anhöriga upplevde ensamhet och isolering kunde de också

på sikt uppleva att deras psykiska hälsa påverkades negativt. Genom att uppmärksamma detta

skulle en potentiell intervention kunna vara stödgrupp, exempelvis självhjälpsgrupper. Fokuset i

självhjälpsgrupper är enligt Slade (2014) att lyfta den egna erfarenheten, förutsatt att samtliga

deltagare har något att bidra med. Genom att dela med sig av egna erfarenheter av psykisk ohälsa

kan det direkt bidra till att hjälpa andra människor i deras återhämtning. En viktig del i sin egen

återhämtning är att få ge till andra. Detta talar för att deltagande i grupp skulle bidra till social

interaktion och därmed bryta känslan av ensamhet och att inte bli förstådd.

De anhöriga i artiklarna uttryckte, att till följd av den existerande vårdrollen, upplevde de

sig ha för lite tid för personliga intressen och fritidsaktiviteter. Aktiviteter som valdes bort var

hobbys, social samvaro, rekreativa- och personlighetsskapande aktiviteter samt sådana som

bidrog till en känsla av personlig utmaning. Det visade sig att aktiviteter som i första hand

bortprioriterades var de som var av ett självbelönande värde. Aktiviteter med självbelönande

värde beskrivs av Erlandsson och Persson (2020) som aktiviteter vilka ger glädje och njutning

för individen och som denne därför gärna återkommer till att göra. Aktiviteter med upplevelsen

av självbelönande värde är gärna utmanande men matchar ändå individens förmåga, men kan

även vara aktiviteter som inte är speciellt utmanande eller kräver betydlig användning av

förmågor. Därmed är det aktiviteter som enligt LBI ligger inom tre av de fyra

behovsdimensionerna i LBM. I en situation där vårdgivarrollen tar mycket tid och energi i
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anspråk kan det vara svårt för den anhörige att argumentera för varför dessa egna aktiviteter ska

prioriteras då de inte ger något konkret värde i form av ett synligt utfall. Dock menar Erlandsson

och Persson (2020) att för att uppleva hälsa och välbefinnande är det viktigt att ha en blandning

av aktiviteter i sin vardag som ställer krav, ger lust och skapar återhämtning. Det skulle därför

kunna vara i arbetsterapeuters intresse att stödja de anhöriga i att skapa förutsättningar och

utrymme för den enskilde individen att bejaka självbelönande aktiviteter för att därigenom

åstadkomma en balans mellan tid i de olika behovsdimensionerna enligt LBM. Denna slutsats

går i linje med studien av Erlandsson (2012) som anger att när individer själva förstår

sammansättningen av dagliga aktiviteter samt har kunskap om olika vardagsaktiviteters

betydelse, komplexitet och värde för individen själv kan det bidra till hälsofrämjande

förändringar.

Endast ett fåtal av artiklarna i denna uppsats uppmärksammade sömn som en faktor

viktig för hälsan. Detta tyder på att de anhöriga inte själva ansåg sömnen som ett stort problem

eller så var studierna utformade på ett sådant sätt att frågeställningen aldrig togs upp. I de artiklar

där sömnen nämndes förklarades den som osammanhängande och otillräcklig vilket resulterade i

att de anhöriga upplevde humörsvängningar och att de hade mindre ork. Tester och Foss (2018)

förklarar sömnen som en aktivitet unik för individen och är en lika stor förutsättning för

överlevnad som att äta och andas. Vidare lyfter Solet (2014) negativa hälsoeffekter från

otillräcklig sömn vilka bland annat inkluderar förhöjda stresshormoner, risk för hjärt- och

kärlsjukdomar och stroke, nedsatt humör och minne, koncentration och svårighet i att slutföra

uppgifter samt nedsatt aktivitetsförmåga. Den inverkan sömnen har i relation till att bidra till den

fysiska- och psykiska hälsan samt i att stödja aktivitetsförmågan är det av största relevans att

denna prioriteras och är av god kvalitet. Utifrån fynden i denna uppsats kan anhörigas

aktivitetsbalans i mer eller mindre grad påverkats i relation till begränsning av god sömn.

I samtliga artiklar berördes tiden som en viktig faktor. Tiden förklarades ur olika

perspektiv som bland annat att kännas otillräcklig, att inte kunna välja aktiviteter utifrån eget

behov och att hela tiden vara tvungen att planera. Detta går i linje med vad Hammar et al. (2019)

beskriver i sin studie där anhöriga till personer med demens lyfter känslan av att känna sig

ensam, fångad i sin roll samt att inte ha någon eller bara mycket lite tid för sig själv. Ytterligare

ett perspektiv i resultatet var att tiden sattes i relation till att leva i nuet och att anpassa sig.
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Matuska (2012) förklarar att även om en person uppger sig vara nöjd med sin

sammansättning av aktiviteter är det inte säkert att det representerar aktivitetsbalans utan endast

en nivå av livstillfredsställelse. Vidare beskriver hon att för att förstå aktivitetsbalans utifrån

LBM ska det tas hänsyn till den faktiska gentemot den önskade tid en individ tillbringar i

aktiviteter samt att den tiden möter behoven utifrån de fyra dimensionerna.

Avslutningsvis utifrån de livsomständigheter de anhöriga i uppsatsens resultat lever under

så tydliggörs det att de har svårt att åstadkomma ett tillfredsställande aktivitetsmönster som är

hälsosamt, meningsfullt och hållbart för den egna individen och därmed uppleva aktivitetsbalans.

Metoddiskussion
Författarna genomförde sin artikelsökning i databaserna CINAHL, PsycINFO och

PubMed eftersom de består av artiklar som har fokus på medicin, psykologi, rehabilitering,

allierad hälsa och arbetsterapi vilka alla är av relevans för uppsatsens syfte. Att författarna

använde sig av tre databaser bidrog till en bredare sökning och ett större utfall jämfört med om

exempelvis endast en databas använts. Utöver sökning i databaser genomfördes en sökning av

sekundärkällor för att på så sätt hitta fler relevanta artiklar. Författarna använde olika söktermer,

indexord och fritextsord för att undersöka vilka kombinationer som bäst resulterade i att

uppsatsens syfte kunde besvaras (Forsberg & Wengström, 2016). Genom att kombinera

sökningen med booleska sökoperatorer AND och OR gav det sökningen en bredd och variation

(Kristensson, 2014). Fördelen med att använda indexord för diagnosgrupperna var att sökningen

blev mer specifik. För att inte utelämna relevanta artiklar för denna uppsats valdes vid sökning i

fritext att tillämpa sökordet “experiences” istället för “balance” då ordet har en bredare innebörd.

Författarna valde att inkludera en mixad och två kvantitativa studier i resultatet för att öka

tillförlitligheten (Forsberg & Wengström, 2016). Det kan argumenteras för att dessa studier inte

bidragit med samma djupgående förståelse för fenomenet upplevelse som de kvalitativa

studierna men de bidrog med en kvantitet på att anhöriga upplevde en negativ inverkan på sin

aktivitetsvardag. Vidare var majoriteten av valda artiklar inkluderat i uppsatsen publicerade från

år 2010 och framåt vilket gjorde att resultatet blev så aktuellt som möjligt.
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Utgångspunkten i uppsatsen var att undersöka hur anhöriga som befann sig mitt i livet

upplevde sin aktivitetsbalans. Definitionen av att vara mitt i livet i denna uppsats är kopplat till

att bilda familj, ha en karriär och ha ett komplext vardagsmönster. Detta är svårt att överföra till

ett åldersintervall då det är väldigt individuellt när det inträder. Samtidigt uppmärksammade

författarna att det inte var brukbart att skapa inklusionskriterier baserat på ett åldersintervall då

åldersdefinition i databaserna hade exkluderat relevanta artiklar. Författarna menar dock att

resultatet inte har skiljt sig markant vid att inkludera alla över 18 år då upplevelsen till stor del är

oberoende av definierad ålder och mer beroende av livsmönstret i sig.

Valet av diagnosgrupper tillämpat i denna uppsats grundar sig i kunskapen om dess

karaktär där MS är en kronisk neurologisk sjukdom som främst drabbar kvinnor och ALS är en

motorneuronsjukdom som främst drabbar män samt att de ofta utvecklar sig mitt i livet. Genom

att inkludera båda diagnosgrupper som är inom neurologisk sjukdom tillkommer ett

genusperspektiv och en bredare analys för upplevelsen av aktivitetsbalans kan synliggöras.

De elva valda artiklarna för denna uppsats var från länder där västerländsk kultur präglar

vardagen. För att mäta aktivitetsbalans enligt LBM tillämpas LBI som är utvecklad utifrån vad

man menar är utbudet av vardagliga aktiviteter som är vanliga i västerländska kulturer (Matuska,

2012). Därmed skulle LBM och LBI inte vara att föredra att appliceras på artiklar där österländsk

kultur råder. På så vis anses valet av artiklar motsvara kriterierna för vardagliga aktiviteter enligt

LBI.

Slutsats
I denna litteraturöversikt har författarnas syfte varit att utifrån existerande

forskningsresultat av anhörigas upplevelser kartlägga upplevelsen i relation till den

arbetsterapeutiska modellen LBM. Det visade ett resultat av en aktivitetsobalans kopplat till

rolltagande, relationer och förändrat aktivitetsmönster.

Resultatet kan ge arbetsterapeuter ökad förståelse för de anhörigas upplevelse av

aktivitetsbalans samt hur den påverkas i relation till sjukdom. Genom att uppmärksamma LBM

som en användbar arbetsterapeutisk modell och tillämpning av LBI i en terapeutisk relation med

anhörig kan detta tydliggöra den anhöriges upplevelse och perspektiv av sin aktivitetsbalans. Ett
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sådant tydliggörande kan skapa grund och motivering för insats och stöd direkt riktat till den

anhörige.

Med kunskapen från denna uppsats kan betydelsen av att skilja den anhörige från att vara

vårdgivare till att vara en egen individ tydliggöras samt med arbetsterapeuters kompetens inom

person, miljö och aktivitet kan arbetsterapeuter vara en resurs i det fortsatta arbetet med att

uppmärksamma anhörigas unika behov.

Författarna ser ett behov av fortsatta studier inom ämnet för att utöka kunskapen. Därav

skulle denna litteraturöversikt kunna ligga till grund för fortsatt forskning kring anhörigas

uppfattning av aktivitetsbalans kopplat till LBM oberoende av diagnosgrupp. Vidare vid att

tillämpa modellen i en kvalitativ studie skulle man kunna fördjupa kunskapen kring upplevelsen

aktivitetsbalans hos anhöriga.
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Bilaga 1 (4): Databassökning Cinahl

Sökning i databasen Cinahl 25/2 2021

Databas:
Cinahl

Sökord Filter Antal
träffar

Lästa
abstrakt

Lästa i
fulltext

Inkluderade i
resultatet

#1 MH "Amyotrophic
Lateral Sclerosis"

4 219

#2 MH "Multiple Sclerosis+” 20 810

#3 Spouses (fritext) 13 834

#4 Spouse (fritext) 17 192

#5 Caregiver (fritext) 71 436

#6 Experiences (fritext) 373 224

#7 #1 OR #2 24 902

#8 #3 OR #4 OR #5 85 234

#9 #6 AND #7 AND #8 155

#10 #6 AND #7 AND #8 “Academic
Journals”;
English

134 54 19 6
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Bilaga 2 (4): Databassökning PsycInfo

Sökning i databasen PsycInfo 25/2 2021

Databas:
PsycInfo

Sökord Filter Antal
träffar

Lästa
abstrakt

Lästa i
fulltext

Inkluderade i
resultatet

#1 MM ”Amyotrophic
Lateral Sclerosis”

3 571

#2 MM ”Multiple Sclerosis” 12 283

#3 Spouses (fritext) 21 286

#4 Spouse (fritext) 33 421

#5 Caregiver (fritext) 62 526

#6 Experiences (fritext) 608 346

#7 #1 OR #2 15 824

#8 #3 OR #4 OR #5 92 771

#9 #6 AND #7 AND #8 74

#10 #6 AND #7 AND #8 “Academic Journals”;
English

59 12 7 2
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Bilaga 3 (4): Databassökning PubMed

Sökning i databasen PubMed 25/2 2021

Databas:
PubMed

Sökord Filter Antal
träffar

Lästa
abstrakt

Lästa i
fulltext

Inkluderade i
resultatet

#1 "Amyotrophic Lateral
Sclerosis"[Mesh]

19 508

#2 "Multiple
Sclerosis"[Mesh]

60 435

#3 Spouses (fritext) 32 639

#4 Spouse (fritext) 32 639

#5 Caregiver (fritext) 87 898

#6 Experiences (fritext) 855 620

#7 #1 OR #2 79 527

#8 #3 OR #4 OR #5 117 157

#9 #6 AND #7 AND #8 138

#10 #6 AND #7 AND #8 “Journal Article”;
English

131 24 5 2
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Bilaga 4 (4): The Life Balance Inventory (LBI)

Underkategorier definierade i självskattningsinstrumentet LBI (Matuska, 2009).

Hälsodimensionen Relationsdimensionen Utmanings- och
intressedimensionen

Identitetsdimensionen

- Personlig vård

- Tillräcklig sömn

- Avslappning

- Regelbunden motion

- Näringsrik kost

- Sköta egna hälsobehov

- Göra saker med
familjemedlemmar

- Göra saker med
make/maka/partner

- Göra saker med vänner

- Ta hand om barn
och/eller
familjemedlemmar

- Ha ett intimt sexuellt
förhållande

- Deltaga i grupper
(klubbar, klasser etc.)

- Träffa nya människor

- Socialisering på arbetet

- Ta hand om djur

- Vara mentor för
(undervisa) andra

- Administrera pengar

- Betalt arbete

- Skaffa kompetens på
arbetet

- Ta del av
utbildningsmöjligheter

- Deltaga i organiserade
sporter

- Utföra
utomhusaktiviteter

- Trädgårdsarbete

- Planera och koordinera
evenemang

- Dekorera och inreda

- Hantverksarbete/hobby

- Skapa musik

- Skapa konst

- Underhåll eller
reparation av utrustning

- Handarbete
(sy, sticka etc.)

- Läsa

- Surfa på Internet

- Komponera, skriva
(music, poesi, etc.)

- Dansa eller yoga

- Professionellt spelande
(data, kort, etc.)

- Titta på TV

- Ta hand om sitt utseende

- Deltaga i formella
religiösa aktiviteter

- Deltaga i traditioner och
högtider

- Deltaga i officiella
organisationer

- Volontärarbete i
samhället

- Vara i kontakt med
naturen

- Laga mat

- Hushållssysslor

- Shoppa

- Gå på restaurang, bar

- Gå på teater, bio,
sportevenemang

- Reflektera, meditera

- Skriva dagbok

- Resa, transport

- Köra bil

- Åka kollektivt

- Livsberättelser
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