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Case Gunhild – arbetsterapi för personer  

med multipla funktionsnedsättningar 

Inledning   
Gunhild, 81 år, har nyligen fått diagnosen demens UNS. Hon har även gångsvårigheter av 

kvarstående förkortning av vänster ben efter lårbensfraktur 2005. Dessutom yrsel av okänd 

orsak. Maken Oskar, 90 år, är svag efter hjärtinfarkt sommaren 2010. Fyra barn: dottern på 

samma ort, sönerna bor längre bort. 

Gunhild bor i en äldre hyreslägenhet, två trappor upp utan hiss. Paret har inte kommunal 

hemhjälp. Dottern är bekymrad över hur föräldrarna klarar vardagen, främst med mat/inköp, 

hygien och städning. Gunhild övertalas att träffa en distriktsarbetsterapeut.    
 

Litteratursökning 

Sökfokus och urval: konkreta tips på tillvägagångssätt och effektiva åtgärder inom arbetsterapi 

vid demens, och fallprevention. Dessutom råd om bemötande/kommunikation vid demens. 

Tyvärr är många artiklar inte nedladdningsbara, utan måste fjärrlånas mot kostnad.  

Övriga artiklar från  referenslistor (1, 2, 3).  

 

 
Tabell 1. Sökstrategier. 
 

Sökord 

  

Motivering 

 

Inklusionskriterier 

År 2000–2011 för samtliga 

CINAHL 

 

    

Dementia  

AND occupational therapy 

18 (4, 5). Beskriver framgångsrik intervention. evidencebased practise,  

peer reviewed 

AHMED 

 

Dementia  

AND intervention  

AND occupational therapy 

12 (6, 7). Tips på effektiva åtgärder. 

 

 

fulltext 

Dementia  

AND occupational therapy  

NOT driving 

19 (8). Strategier för närstående. fulltext, english 

Nygård, Louise 17 (9). Ofta refererad demensforskare. fulltext 
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Arbetsterapiprocess 

Demensvård bör vara klientcentrerad, och sträva efter en god behandlingsrelation. Klienten ses 

som en aktiv samarbetspartner med rätt till självbestämmande, vars vanor, värderingar och 

önskemål beaktas. Hjälp ges utifrån vad som är bäst ur klientens perspektiv (10).  

Arbetsterapiprocess Occupational Performance Process Modell följer väl dessa kriterier. Den tar 

hänsyn till att aktivitetsutförande är unikt för varje person, och påverkas av miljön. (11) 

Identifiera, beskriva och prioritera aktivitetsproblem 

Före hembesöket har arbetsterapeuten (AT) talat med dottern, om Gunhilds meningsfulla roller 

och aktiviteter, och hennes livshistoria (12). Detta bidrar till att förstå Gunhild och hennes 

värderingar, för att AT ska kunna ge god hjälp. Det ger också stöd i samtalet om minne och 

kommunikation sviktar (12).  

Klienter med mild demens kan ge värdefull och viktig information om sitt välbefinnande, 

och bör få göra det. Samtalssituationen har stor betydelse för om klienten lyckas förmedla sitt 

perspektiv. En lugn, välkänd och trygg omgivning stöder minne och identitet. (3) 

Gunhild menar att hon klarar sig bra med familjens hjälp. Därför är gångsvårigheterna 

utgångspunkt för besöket. Minnesnedsättning kan upplevas stressande och demensdrabbade 

försöker ofta dölja sina problem (13). Detta måste AT ta hänsyn till i bemötandet. 

ADL-taxonomin kan visa om Gunhild behöver hjälp till exempel hemtjänst (15). Men den ger 

inte kvalitativ information, om hennes upplevelse av sin situation. AT använder taxonomins 

kategorier som stöd och struktur i samtalet för att inte missa viktiga områden. För att beskriva 

aktivitetsförmåga kan en detaljerad beskrivning som är baserad på samtal/intervju och 

observation vara tillräckligt, och i vissa fall att föredra, istället för ett bedömningsinstrument 

(14). 

Demens kan göra att klienten överskattar sin förmåga och underskattar svårigheterna, 

medan närstående tenderar att överskatta hjälpbehovet (14). Under hembesöket gör AT egna 

iakttagelser av Gunhild för att jämföra med den information Gunhild och närstående lämnat. 
 

Problemområden: 

Förflyttning: rädd att falla när hon går, särskilt i badrummet och trappuppgången, eftersom 

hon går ostadigt och har yrsel. 

På-/avklädning: glömmer byta kläder regelbundet. 

Personlig hygien: besvärligt att duscha.  

Kommunikation: glömmer telefonnumret till sönerna, det känns stressigt att ringa 

myndigheter, eftersom hon är ordglömsk. Bokläsning fungerar inte – hon glömmer vad hon 

nyss läste. 

Matlagning: glömmer ofta laga middag, misslyckas när hon försöker. 

Inköp: vågar inte handla mat ensam.  

Fritid: utför inga intressen, eller träffar andra. 

 

Prioritering  

Förflyttning/personlig vård: Gunhild är stel, har yrsel och balanssvårigheter, och är ofta rädd 

att ramla. Både utomhus och i bostaden, särskilt vid duschning. Hon avstår ofta duschning 

eftersom det är besvärligt att komma över badkarskanten.  
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Matlagning/inköp: Gunhild kan inte planera matlagningen så att alla delar blir färdiga 

samtidig. Ofta finns ingen middagsmat hemma eftersom hon inte vågar handla ensam. Hon 

känner sig stressad i matbutiken, problem att se och hitta varor, betala. Maken orkar inte gå 

med, dottern har bara tid på helgen. 

Fritid: har inte motivation att sätta igång med till exempel handarbete, känner sig nedstämd, 

saknar socialt umgänge. 

Teoretiska referensramar 

Enligt Model of Human Occupation, MOHO (16), uppstår aktivitetsutförande i samspelet 

mellan personens motivation och vilja, vanor, rutiner och roller samt omgivningen där 

aktiviteten utförs (fysisk och social) (16). Gunhild har förlorat viljan att utföra olika 

vardagsaktiviteter, till exempel intressen som handarbete.  

Vanor gör människor funktionella och skapar autonomi. De gör även att vi i olika situationer 

agerar på rätt sätt, plats och tid, samt reglerar beteende (16). Gunhild har svårt att lära nya 

saker, samt minnas vad hon ska göra – tidigare vanor och rutiner blir ett sätt att ha kontroll. 

Gunhild använder strategier: till exempel skriva lappar, för att känna att hon själv har verktyg 

att styra sin vardag. Procedurminnet brukar finnas kvar långt in i demenssjukdomen, vilket 

betyder att Gunhild har handlingar som är automatiserade och inte kräver så mycket eftertanke. 

De sitter i ryggmärgen. (14)  

Autonomi skapar en upplevelse av frihet mitt i känslan av att alltid vara beroende av andra. 

Omgivningen har potentialen att skapa detta, till exempel en anpassad köksaktivitet. (17)  

Roller formar en persons attityd och handlingar, samt påverkar känslan av vem man är (16). 

Gunhilds roller har påverkats av olika nedsättningar, bland annat rollen som maka, husmor, 

mor och väninna, då hon inte kan/vill utföra vissa aktiviteter tillfredsställande. Detta påverkar 

hennes attityd, handlingar samt känslan av vem hon är. Hon har fått lägre självkänsla och 

tappat tron på sig själv.        

Utförandefärdigheter syftar till psykiska och fysiska förmågor samt livserfarenhet, vilket 

formar utförandet (16). Gunhild har både psykiska och fysiska nedsättningar vilket påverkar 

hennes utförande.  
 

Kognitiv modell 

Kognition är en produkt av samspelet mellan alla varierande faktorer hos människa, omgivning 

(social, fysisk, kulturell) och aktivitet (komplex, van, meningsfull). Åtgärder handlar om 

återträning eller kompensation. Är kapaciteten för lärande låg, som hos Gunhild, är möjligheten 

att återträna hjärnan liten. Åtgärder riktas in på att kompensera genom anpassningar av 

omgivning och aktivitet (18). 

 

Biomekanisk modell 

För att Gunhild ska kunna utföra vardagsaktiviteter krävs ledrörlighet, styrka, uthållighet och 

balans. Hennes rörelsenedsättning påverkar aktivitetsutförandet negativt och utgör fallrisk. 

Åtgärder syftar till att förebygga skador på muskler och skelett, träna för att öka uthållighet och 

styrka, och kompensera för nedsättningar i balans och ledrörlighet (18).  
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Utförandekomponenter och förutsättningar i omgivningen 

Demens är en kronisk, progressiv sjukdom i hjärnan som drabbar kognitiva funktioner – i första 

hand minnet, men även problemlösning, orientering, omdöme, förståelse, inlärning, språk-

/räkneförmåga och tolkning av sinnesintryck. Detta ger sänkt intellektuell förmåga, och ofta 

försämrad kontroll av känslor och socialt beteende. För att få diagnosen ska symtomen vara 

mer än sex månader och störa vardagslivets aktiviteter. (14, 19, 20) 

 

Konsekvenser av demens varierar beroende på individen. Komplexa aktiviteter som kräver god 

exekutiv funktion drabbas först, till exempel socialt samspel, matlagning, sköta ekonomi, 

använda telefon, planera inköp (14). 

 

Utförandekomponenter 

Gunhilds tidigare tester visar klar närminnesnedsättning, viss desorientering i tid och rum, 

nedsatt spatial förmåga samt anomi. Tidigare samtal visar att Gunhild är nedstämd, passiv och 

paret äter ensidig kost. Demens orsakar apati. Ofta även depression, som också kan bero på 

dålig mathållning, social isolering (14). ADL-förmåga beror inte bara på kognitiv funktion. 

Miljö, självbild och personlighet påverkar också. När Gunhild misslyckas i vana aktiviteter 

sjunker självkänsla och motivation. (13, 14). 

Minnesnedsättning försvårar nyinlärning och stör koncentrationen (13, 14). Överkänslighet 

mot stimuli skapar stress och tröttar (13).  

Gunhilds gångsvårighet orsakas av benlängdsskillnad och balanssvårigheter. Balanssystemet 

beror av sinnesintryck från öga, öra, känsel och kognition. Även koordinationen påverkas av 

demens (21). Åldersförändringar i balanssystemet kombinerat med neurologiska störningar kan 

ge yrsel (22).  

 

Bedömning/fallriskutredning 

Instrumentet Downton Fall Risk Index (23) visar att Gunhild har hög fallrisk (≥3 poäng). Check-

lista för fallriskbedömning används för att utreda fallriskfaktorer i bostaden, samt vilka som går 

att påverka eller kompenseras för (24). Regelbunden fallriskbedömning har prioritet ett i 

Socialstyrelsens riktlinjer (10).  

 

Gunhild har ökad fallrisk då hon har: Identifierade riskfaktorer: 

- fallit tidigare med lårbensfraktur  

som följd, är rädd att falla igen 

- balans- och gångsvårighet, ibland yr 

- visuospatiala nedsättningar 

- demensdiagnos 

- passiv livsstil 

 

Miljö 

- Lösa/slitna mattor, ösa föremål på golv bl.a. 

tidningshögar och skor i hallen 

- Svag belysning, framförallt i badrummet 

- Trösklar 

- Halt badkar  

- Omarkerade trappsteg i trappuppgången 

- Tung ytterdörr till hyreshuset 

Individ 

- Innetofflor som sitter löst 

- Svårt se föremål mot bakgrund samt 

avståndsbedömning     
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Aktivitetsanalys, bedömning/observation 

Icke-standardiserad bedömning/observation i prioriterad köksaktivitet ”göra ordning frukost” 

görs för att bedöma processfärdigheter med syfte att kartlägga ineffektiva handlingar inför 

intervention (25, 26). AT gör aktivitetsanalys för att veta vilka färdigheter aktiviteten kräver, för 

att kunna urskilja vad i aktiviteten som är svårt för klienten. Här kan också möjligheter att 

anpassa aktiviteten efter förmåga urskiljas (27). 

 

Resultat 

Uttalade svårigheter att planera logisk följd i aktiviteten. Uppmärksamheten störs av ljud, 

tilltal, rörelser i omgivningen. Tar ibland hjälp av visuella ledtrådar, men behöver ofta 

påminnelser för att inleda/fortsätta moment. (Svårigheter att organisera tid.) Uttalat ineffektiv i 

att anpassa beteende vid problem – avstannar och låter känslorna ta över (stresskänslig). Lätta 

problem att urskilja köksredskap i lådor (spatial nedsättning). 

 

Förutsättningar i omgivning 

Närstående saknar kunskaper för att ge rätt stöd och bemötande. 

Kök: stimulitätt och rörigt. Brandrisk. 

Mataffär: Stressig och stimulitätt (ljud, ljus, färger, objekt), kräver god förmåga att planera och 

orientera.  

Förutsättningar för aktivitet  

Styrkor: Resurser: 

- Arbetat i sybehörsaffär, bedrivit 

hemsömnad samt cirkelledare i 

bildvävnad 

- Många intressen: matlagning, bakning, 

handarbete, läsa, hantverk 

- Kan läsa/skriva 

- Ordningsam  

- Vill bo hemma 

- Social  

- Stödjande socialt nätverk: make, tre barn 

med respektive, barnbarn 

- Make ger påminnelser  

- Dotter stöttar/hjälper regelbundet i vardagen 

- Närhet till mataffär 

- Egen lägenhet: rymliga rum/badrum 

- Plan ingång till hyreshuset 

 

 

Personer med mild/måttlig demens hittar ofta egna kompenserande strategier för att känna 

kontroll över vardagen. Dessa strategier kan vara en resurs och utgångspunkt för åtgärder (9). 

Gunhilds strategier: skriva minneslappar, telefonbok vid telefonen, almanacka för kom-ihåg, 

prata högt som självguidning. 

Mål 
Huvudmål: Gunhild utför meningsfulla aktiviteter varje dag med självförtroende och 

motivation.  

o Delmål 1: Gunhild känner sig trygg i sin vardag. 

o Kortsiktiga mål: Gunhild förflyttar sig säkert… 

 … utomhus, inom två veckor.  

 … i/ur badkaret när hon ska duscha, inom sex veckor. 
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 … i bostaden, inom sex veckor.  

 

o Delmål 2: Gunhild har en strukturerad vardag.  

o Kortsiktiga mål:  

 Gunhild går till affären och handlar mat varje vecka med sällskap, inom en 

månad.  

 Gunhild deltar i aktivitetsgrupp varje vecka, inom en månad.   

 Gunhild lagar frukost åt sig och maken, inom en månad. 

 Gunhild följer ett veckoschema, inom en månad.    

Handlingsplan 

Målet är att Gunhild får en trygg och integritetsstärkande omgivning (fysisk, social) som är 

anpassad till hennes funktionsnedsättningar (22). Integritetsstärkande innebär att kompensera 

för brister och stödja förmågor på en lagom nivå, så att självkänslan stärks (13). Gunhilds 

identitet kan upprätthållas genom vanor, roller, som kan utövas med hjälp av procedurminnet 

som består långt fram i sjukdomen (12, 21). 

Bemötande och behandlingsrelationens kvalitet styr behandlingsresultatet. Därför måste AT 

visa empati, och ha goda kunskaper om demens, kommunikation och etik. Gunhild ska känna 

sig förstådd och lyssnad på. Vid varje möte sker en öppen dialog mellan AT och Gunhild för att 

Gunhild ska kunna uttrycka sina upplevelser och tankar. AT beskriver målet med varje 

aktivitet/åtgärd så hon påminns om varför. 

Det är viktigt att Gunhilds närstående är delaktiga i behandlingen eftersom de är en del av 

omgivningen. De får information om hur arbetsterapi kan hjälpa Gunhild. (14, 28)  

För att närstående ska få en dräglig vardag behöver de individuellt utformad utbildning, 

psykosociala stödprogram, och avlösning (10). 

Kommunikation med människor med kognitiv nedsättning kräver att man är lyhörd och 

anpassar samtalet till personens förmåga. AT ska använda konkret, lättförståeligt språk, vänligt 

tonfall och ge gott om tid för svar då Gunhild har anomi och blir lätt stressad. Viktigt att 

uppmärksamma icke-verbal kommunikation – reaktioner, ansiktsuttryck, hållning, tonfall. (10, 

14, 27). 

Eftersom Gunhild har svårt med nyinlärning, läggs pauser in regelbundet. Tydlig muntlig 

och skriftlig information, och instruktion/träning ges till Gunhild och närstående, vid varje 

åtgärdstillfälle. 

Uppföljning sker kontinuerligt vid varje hembesök, och under inplanerade möten vid behov. 

Utvärdering om två månader (110310). 

Genomföra handlingsplan/åtgärder 

Gunhild gör två studiebesök på dagverksamhet med AT, för att pröva om hon vill delta. Dag-

verksamhet ger social samvaro, struktur och innehåll i vardagen, och ger närstående avlösning 

(10).   

AT kontaktar biståndshandläggare för ansökan om mattjänst och servicetjänst (assistans vid 

matinköp).  
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Närstående erbjuds delta i stödgrupp för anhöriga. Anhöriggrupper och åtgärder för att 

öka närståendes förmåga att vårda och kommunicera med den demensdrabbade har 

vetenskapligt bevisad effekt (30). 

Utbildning/information till Gunhild och närstående (10). Både muntlig och skriftlig. 

o Gunhild och närstående får information om sjukdomen, dess konsekvenser och vilket 

stöd samhället kan ge. 

o Gunhild instrueras i att bli vägledd (guidning).  

o Kök och frukostaktivitet anpassas (5, 7): köksbänkar, skåp, lådor och skafferi 

rensas på onödiga prylar (minska stimuli), organiseras och märks med etiketter 

(tydlighet). Måttsats, filterpåsar, kaffeburk placeras vid kaffebryggaren 

(tydlighet). Gunhild skriver instruktion och tejpar på kaffe-/grynburk (visuell 

ledtråd) som hon sedan ska läsa/säga högt för att inte tappa tråden (egen strategi). 

o Närstående utbildas i teknik för guidning, att anpassa aktivitet och krav, och kommuni-

kation. Det är ett viktigt led i att anpassa Gunhilds omgivning. Det kan lätta bördan för 

närstående och ger högre livskvalitet och ökad aktivitetsförmåga för Gunhild (4, 5, 6, 7, 

9). 

o Träningstillfälle guidning med Gunhild och dotter/make. AT har instruerat följande 

(och bistår närstående om det behövs under aktiviteten):  

o Närstående ska påminna om frukost-/kaffedags och säger sedan konkret och 

kortfattat vad Gunhild ska göra, men är tyst och håller sig på avstånd när Gunhild 

jobbar för att inte störa. Om Gunhild får problem ska närstående påminna 

(dirigera uppmärksamhet) och ge verbal ledtråd om nästa steg – i vänlig ton – 

repetera vid behov. Till exempel ”vi behöver något att äta gröten med” (ledtråd för 

dukning). När maten är serverad ska närstående uppmärksamma att Gunhild 

slutfört sin uppgift och visa uppskattning (motivera, positiv feedback). 

 

Fallförebyggande arbete är värdefullt för både äldre och demensdrabbade (1). Det reducerar 

även rädslan att falla bland äldre (2). För att det fallförebyggande arbetet ska bli framgångsrikt 

är både Gunhild och närstående delaktiga. AT ger råd, och det sker en dialog, angående fallrisk, 

fallriskfaktorer och åtgärdsförslag. (24, 31)  

Broschyren ”Enkla tips hur du undviker att falla” (32) lämnas till Gunhild och make som stöd 

för minnet, samt för att möjliggöra egen påverkan.   

 

Bostadsanpassning:  

- Väggfast stödhandtag vid badkar, trösklar tas bort, spisvakt, timer till kaffebryggare. 

- Dörröppnare till hyreshusets ytterdörr, markering av trappsteg. 

Ansökan om bostadsanpassning i allmänna utrymmen efter godkännande av hyresvärd.     

 

Hjälpmedel – förskrivning, utprovning, träning efter behov: 

Badbräda med rött handtag. Rollator för utemiljö. 

Elektronisk Natt-dagkalender (33), som visar veckodag, morgon/dag/kväll/natt, datum, 

månad, placeras på köksbordet. AT tar med en schemamall som sätts dit som bild. Vi fyller 

tillsammans i veckoschemat. Gunhild och maken kan utöka schemat allteftersom Gunhild utför 

fler aktiviteter – maken instrueras att påminna regelbundet att titta på schemat. 

Tips ges om väggklocka (med stora tydliga siffror) som slår halv- och heltimme.  
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Uppföljning och utvärdering 

Intervju görs med Gunhild, make och dotter utifrån mål och åtgärder.    

Bostadsanpassning och fallförebyggande åtgärder är genomförda. Gunhild och maken 

känner sig tryggare av åtgärderna, särskilt i badrummet och att slippa trösklar. Antihalkmatta, 

starkare belysning har ordnats av dottern, som även hjälpt till att röja bland prylar.  

Gunhild går själv med rollator till dagverksamhet två gånger i veckan där hon väver, bakar 

och umgås. Hon känner sig piggare och gladare, och vill fortsätta. Hon talar nu mer öppet om 

sin diagnos. Maken är nöjd med avlastning, och med mattjänsten som paret vill fortsätta med.  

Gunhild är nöjd med schema och kalender, men behöver påminnelse av anhöriga för att 

komma ihåg att titta regelbundet. Utredning om ytterligare kognitivt hjälpmedel föreslås.     

Gunhild promenerar med personal från servicetjänsten och handlar en gång i veckan.  

Närståendeutbildning har genomförts med dotter och make. Dottern känner större trygghet i 

bemötandet av mamma. 

Gunhild klarar att koka kaffe/gröt med guidning från maken, men maken är för trött för att 

guida varje morgon. För att uppnå målet fullt ut vill AT prova att tillsammans med Gunhild 

skapa en visuell frukostplanering (inplastat A4-blad med bild och text) som visar den logiska 

följden i aktiviteten. Detta bygger på Gunhilds strategier att skriva lappar och självguida, och 

att visuella ledtrådar är bra minnesstöd (14). 

Paret önskar hemtjänst för städning och tvätt. AT kontaktar biståndshandläggare.  

Diskussion 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för demensvård (10) har varit vår vägvisare i behandlingen, 

som fokuserar på klientcentrering, och åtgärder med hög prioritet och evidens. 

Gunhild vill inte ha någon hjälp men har accepterat att träffa en arbetsterapeut för att 

diskutera sina balans- och gångsvårigheter. För att vara trovärdiga och skapa en god relation 

måste vi starta här och inte fokusera på demensen i första skedet, då Gunhild inte vill erkänna 

sina svårigheter än.  

Eftersom Socialstyrelsen (10) anser att fallförebyggande för demensdrabbade är av stor vikt, 

känns det som en naturlig ingång. Vi tänker att om Gunhild ramlar och skadar sig igen innebär 

det sämre prognos för demensen, eftersom hon då blir ännu mer inaktiv och nedstämd, och 

ännu fortare tappar färdigheter, strategier, vanor och roller.     

Forskning visar att fysisk aktivitet ger både fysiska och psykiska förbättringar hos 

demensdrabbade (30). 

Demensens konsekvenser sätter fokus på vilja, vanor, roller och anpassad omgivning (14). 

MOHO:s begrepp och systemteoretiska syn på människan blir vårt val. Gunhilds alltmer 

sviktande kognitiv förmåga måste kompenseras. Kognitiv referensram ansluter till MOHO och 

pekar på sådana möjligheter i samspelet människa-miljö.  För rörelsenedsättningen behöver vi 

även biomekanisk referensram. (18) 

Vi använder bedömningsmetoder vi behärskar, av etiska skäl. Vi är handikappade av 

begränsade kunskaper. För att bedöma processfärdigheter gör vi ickestandardiserad 

observation istället för AMPS, vilket har stöd i litteraturen (25).  

ADL-taxonomin visar problemområden och hjälpbehov, men är föga klientcentrerat, 

upptäcker vi. Vi kompletterar bedömningen med samtal kring Gunhilds upplevelser för att få 
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en detaljerad bild. Park (34) förespråkar standardiserad metod, som COPM för problem-

inventering för en bred bild. COPM utgår från personens egna upplevelser kring aktivitet, och 

visar hennes unika livssituation. Gunhild vill inte kännas vid demensen än. Det blir för stort 

ansvar på henne att identifiera problemområden. Och vi känner oss för oerfarna för att använda 

COPM med en person med kognitiva svårigheter.   

Att Gunhild inte vill ha hjälp, går ut över närstående och blir ett etiskt dilemma. Vi utgår från 

Gunhilds behov i första hand, eftersom vi vill skapa en relation där hon alltmer vågar tillstå 

sina svårigheter. Men vi måste beakta närståendes behov och upplevelser: klienten blir 

egentligen hela familjen. En annan etisk fundering är hur mycket ansvar och vad man kan lägga 

på närstående. Maken är hjärtsjuk och svag, är det rimligt att lägga till exempel guidning på 

honom?  

Forskning antyder att en åtgärd kan hjälpa mot flera olika problem, och att ett problem kan 

lösas på olika sätt (30). I case Gunhild ser vi många möjliga goda effekter av åtgärder, som går 

bortom Gunhilds målsättning: att få sällskap för att kunna handla ger inte bara mat på bordet 

utan motion och starkare fysik, bättre självkänsla, socialt umgänge, delaktighet i samhället, 

motivation, lindrar depression… 

Studier visar att bemötande och individanpassade åtgärder, är avgörande för 

behandlingsresultatet. Att det är viktigare hur man gör, än exakt vad man gör (30). Därför tror 

vi att våra åtgärder ska gynna Gunhild och närstående.  
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Datum 
AT-namn 

Patientnamn 
Personnummer  
  

Analys   

Aktivitetsbedömning 
 

Intervju, observation, fallriskutredning. 
  

Förflyttning/ 
personlig vård: 

Pat stel, yrsel och balanssvårigheter, ofta rädd att ramla, både ute och i 
bostaden. Avstår ofta duschning p.g.a. besvär att komma över badkarskant. 

 
Pat har ökad fallrisk samt flera fallriskfaktorer har identifierats.   

 
Matlagning/inköp: Pat har problem med matlagning, planera matinköp och handla ensam. Ofta 

ingen mat hemma. Upplever mataffären stressig, har problem att se och 

hitta varor, betala. Dotter är endast tillgänglig på helgen, maken är för svag 
för att gå med till affären. 

 

Observation visar uttalade svårigheter att behålla uppmärksamheten, 
planera logisk följd, och uttalat känslig för stimuli och stress. Måttligt svårt 

att urskilja föremål p.g.a. spatial nedsättning. Behöver ibland påminnelse att 
påbörja aktiviteter i rätt tid och att fortsätta aktivitet vid störning. 

  
Fritid: Saknar motivation (utför inga fritidsintressen), socialt umgänge. Känner sig 

nedstämd. 
Mål  

Huvudmål Pat utför meningsfulla aktiviteter varje dag med självförtroende och 

motivation.  

 
Delmål 1) Känner sig trygg i sin vardag. 

2) Har en strukturerad vardag. 
 

Kortsiktiga mål Gunhild förflyttar sig säkert… 
1:1) … utomhus, 2 v.  

1:2) … i/ur badkaret när hon ska duscha, 6 v. 

1:3) … i bostaden, 6 v.  
 

2:1) Går till affären och handlar mat varje vecka med sällskap, 1 mån.  
2:2) Deltar i aktivitetsgrupp varje vecka, 1 mån.   

2:3) Lagar frukost åt sig och maken, 1 mån. 

2:4) Följer ett veckoschema, 1 mån.   

Planerade åtgärder  
 AT kontaktar: biståndshandläggare ang. mattjänst + servicetjänst för 

matinköp. 
Pat gör två studiebesök på dagverksamhet, AT följer med. 

Träning Pat och make/dotter får träning i att vägleda pat i en aktivitet (göra 
frukost).  

Anpassa fysisk miljö Ansökan om bostadsanpassning. Fallförebyggande arbete. Anpassa 
frukostaktivitet. 

Påverka omgivning 
undervisning 

Demensutbildning för pat, närstående + erbjudande om anhöriggrupp. Info 

om samhällsstöd, fallrisker, kognitiva hjälpmedel (klocka som slår hel-
/halvtimme). 

 
Hjälpmedel Förskrivning, utprovning, träning efter behov: Badbräda med rött handtag. 

Uterollator. Natt-dagkalender m schema.          

 


