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ABSTRACT 

Chronic Heart Failure (CHF) is known to have a substantial impact on 
activities of daily living (ADL) and symptoms such as breathlessness and 
fatigue are characteristic. Despite this, research in occupational therapy 
concerning people with CHF is rare. The overall aim of this thesis was to 
increase the knowledge of ADL ability and fatigue among those with CHF, 
to describe experiences of limitations in occupational performance and 
the strategies that these elderly people use to manage their daily activities 
and also to describe a programme including energy conservation for 
clients with CHF in primary healthcare. 

Method 

Three groups of older people with a verified diagnosis of CHF and one 
group of occupational therapists (OTs), all recruited from primary 
healthcare, were analyzed. The ADL ability of 40 participants was 
described, with reference to dependence on others, perceived strain and 
quality of occupational performance. The association between ADL ability 
and the New York Heart Association Classification (NYHA), a functional 
classification for people with CHF, was analyzed. Fatigue and its 
association to ADL ability, use of assistive devices and community 
support were also analyzed. Ten respondents were then interviewed and 
asked to describe the strategies they used to manage ADL. The interview 
results were combined with the current body of research and CHF 
guidelines to form a base for the development of an intervention 
programme, including energy conservation, for people with CHF. The 
programme, based on the Occupational Therapy Intervention Process 
Model (OTIPM), was used by OTs in primary healthcare, and the clients’ 
ADL, goal achievements and use of energy conservation strategies were 
described, as well as the five clients’ and two OTs’ experiences of the 
program.   

Results 

Most participants were independent in personal ADL activities (PADL). A 
majority was dependent in one or more instrumental ADL activities 
(IADL) and perceived strain when performing the activities 
independently. The Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) 
showed a reduced quality of occupational performance compared with 
healthy people of the same age. Age had a significant impact on ADL 
performance. Despite this, participants in NYHA III/IV showed 
significantly increased effort (under motor cutoff) when performing ADL 
tasks compared with those in NYHA I/II. Fatigue was common and 
greater fatigue was associated significant with increased dependence and 
decreased quality of occupational performance, with the exception of 
shopping. Participants who used assistive devices and home care 
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estimated higher physical fatigue, but no correlation was found with 
community mobility services. Comorbidities, which can affect 
occupational performance, were common in all the studies. 

The participants experiences of limitations in occupational performance 
and the strategies that they used to manage their daily activities were 
described as redefining an active life, aware of one’s impaired body and 
planning activities and balancing the degree of effort. 

During the interventions according to the programme the clients’ 
increased their participation and independence in daily activities, 
consciously gave up what were less meaningful activities for them and 
deteriorated because of the progression of the CHF. Most goals were 
achieved and many energy conservation strategies were used by the 
clients. The clients’ experiences were described as working in 
collaboration to manage daily activities and using professional support 
from OTs to enhance their activities. The OTs’ experiences of the 
programme were described as being supported with specific knowledge 
and a structured way of working and finding clinical benefits from 
working according to the program, but doubt the possibilitiy of using it, 
due to constraints in clinical practice.  

Discussion 

The participants' physical fatigue and breathlessness had a negative 
impact on their ADL-ability. Age affected ADL performance, but the 
impact of a more severe CHF remained adjusted for age. An ongoing 
process of occupational adaptation due to periodical physical decline and 
fluctuating day-to-day ability was described. Many of the strategies used 
by the participants to handle daily activities could be described as energy 
conservation strategies, an indication that occupational therapy 
interventions including energy conservation management would be 
beneficial for clients with CHF. Both the OTs and the clients described 
that the specialized programme provided structure for the OTs’ work, 
knowledge about CHF and about valuable energy conservation strategies. 
The programme seemed to support the OTs to work in a more 
comprehensive client-centered way.  

Conclusion  

The work with this thesis has increased the limited existing knowledge 
about elderly people with CHF and their ADL ability, fatigue and the 
adaptation of occupational performance that they use to manage their 
daily activities. The experiences indicated that a specialized programme 
including energy conservation for occupational therapy in primary 
healthcare seemed to support the OTs work in a more comprehensive 
client-centered way. The programme needs to be further evaluated. 
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SAMMANFATTNING  

Kronisk hjärtsvikt (CHF) med karakteristiska symtom som andfåddhet 
och fatigue har en betydande inverkan på äldre personers förmåga att 
utföra sina dagliga aktiviteter (ADL), trots detta är arbetsterapeutisk 
forskning med detta fokus sällsynt. Det övergripande syftet med denna 
avhandling var att öka kunskap om ADL-förmåga och fatigue hos äldre 
personer med CHF och att beskriva de begränsningar i aktivitetsutförande 
och de strategier som dessa personer använder för att hantera sina 
dagliga aktiviteter. Vidare att bidra till utveckling av arbetsterapeutisk 
intervention genom att beskriva erfarenheter av ett arbetsterapiprogram 
med energibesparing vid primärvård.  

Metod 

Tre grupper äldre personer med verifierad CHF och en grupp 
arbetsterapeuter (AT) från primärvård inkluderades. Fyrtio deltagares 
ADL-förmåga, upplevda påfrestning och kvalitet på aktivitetsutförande 
beskrevs. Samband mellan ADL-förmåga och NYHA-klass (New York 
Heart Association Classification), en funktionell klassificering för 
personer med CHF samt fatigue och dess samband med ADL-förmåga, 
användning av hjälpmedel och kommunalt stöd analyserades. Tio 
deltagare intervjuades om begränsningar i aktivitetsutförande och de 
strategier de använde för att hantera dagliga aktiviteter. Resultat från 
intervjuer i kombination med aktuell forskning och guidelines för CHF 
utgjorde grund för utveckling av ett arbetsterapiprogram med 
energibesparing som baserades på Occupational Therapy Intervention 
Process Model (OTIPM). Programmet användes av AT i primärvård och 
klienters ADL-förmåga, måluppfyllelse och användning av energibe-
sparande strategier beskrevs liksom de fem klienternas och två AT:s 
erfarenheter av programmet. 

Resultat  

De flesta deltagarna genomförde sina personliga ADL-aktiviteter (PADL) 
oberoende men en majoritet av deltagarna var beroende av hjälp vid en 
eller flera instrumentella ADL-aktiviteter (IADL) och självskattade 
påfrestning vid ett självständigt aktivitetsutförande. Ålder hade en 
inverkan på aktivitetsutförande men en observation med Assessment of 
Motor and Process Skills (AMPS) påvisade en lägre kvalitet på 
aktivitetsutförande med lägre AMPS ADL motoriska och 
processförmågemått jämfört med friska personer i samma ålder. 
Deltagare från gruppen NYHA III/IV hade signifikant ökad ansträngning 
(under motoriskt cutoff-värde) jämfört med gruppen NYHA I/II. Fatigue 
var vanligt förekommande och ett samband konstaterades huvudsakligen 
mellan den fysiska sidan av fatigue och en högre andel beroende och 
nedsatt kvalitet vid utförandet av dagliga aktiviteter, med undantag för 
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matuppköp. Deltagare som använde hjälpmedel och hemtjänst skattade 
högre fysisk fatigue, men inget samband fanns för personer som använde 
färdtjänst. Multisjuklighet, som kan påverka aktivitetsutförande, var 
vanligt i studierna. 

Deltagarna beskrev begränsningar i aktivitetsutförande och strategier som 
de använde för att hantera sina dagliga aktiviteter. De omdefinierade ett 
aktivt liv medvetna om sin försvagade kropp, planerade aktiviteter och 
balanserade grad av ansträngning under aktivitetsutförandet.  

Under programmets interventioner ökade klienterna sitt deltagande och 
sin självständighet i dagliga aktiviteter, gav medvetet upp för dem mindre 
meningsfulla aktiviteter och blev mer beroende då CHF försämrades. De 
flesta mål uppnåddes och många energibesparande strategier användes av 
klienterna. Klienterna beskrev samarbete med en professionell 
arbetsterapeut som gav stöd till ett förbättrat aktivitetsutförande genom 
aktivitetsinriktade interventioner. Arbetsterapeuterna ansåg att kunskap 
om hjärtsvikt och ett strukturerat arbetssätt medförde en mer omfattande 
bild av klienternas dagliga liv. En process över tid var fördelaktig för 
klienternas förändringsprocess, men oro för resurser medförde att arbets-
terapeuterna tvivlade på möjligheten till att använda programmet med 
energibesparing i sin kliniska vardag.  

Diskussion 

Deltagarnas fysiska trötthet och andfåddhet försämrade deras ADL-
förmåga. Ålder hade en betydande inverkan på ADL-förmåga men 
samband med en mer allvarlig CHF kvarstod efter justering för ålder. En 
process bestående av en pågående anpassning av aktivitetsutförande mot 
periodisk försämrad förmåga och dag till dag variation beskrevs. Många 
av klienternas strategier kunde benämnas som energibesparande 
strategier. En indikation på att arbetsterapeutiska interventioner med 
energibesparing kan vara användbar för personer med CHF. Både 
arbetsterapeuter och klienter beskrev att det specialiserade programmet 
gav arbetsterapeuten ett strukturerat arbetssätt och kunskap om CHF och 
energibesparande arbetssätt. Programmet verkade stödja AT till ett mer 
övergripande klientcentrerat arbetssätt.  

Slutsats 

Avhandlingsarbetet har bidragit till en fördjupad kunskap om ADL-
förmåga, fatigue och den anpassning av aktivitetsutförande som används 
av äldre personer med hjärtsvikt Erfarenheter indikerade att ett 
specialiserat program med energibesparing i primärvård kan ge 
arbetsterapeuter stöd till ett mer övergripande klientcentrerat sätt att 
arbeta. Programmet bör utvärderas ytterligare.   



 

11 
 
 

FÖRKORTNINGAR 

ADL   Aktiviteter i Dagligt Liv 
 
AMPS Assessment of Motor and Process Skills 
 
CHF Chronic Heart Failure, kronisk hjärtsvikt 
 
ESC European Society of Cardiology 
 
ECM Energy Conservation Management 
 
GDS Geriatric Depression Scale 
  
ESH Energibesparande Strategier för Hjärtsvikt,  

Energy conservation Strategies for Heart failure 
 

IADL Instrumentella Aktiviteter i Dagligt Liv 
 
MFI-20 Multidimensionell Fatigue Inventory - 20 
 
MOHO Model Of Human Occupation 
 
NYHA New York Heart Association Classification 
 
OA Occupational Adaptation 
 
OGQ Occupational Gaps Questionnaire 
 
OTIPM Occupational Therapy Intervention Process Model 
 
PADL Personliga Aktiviteter i Dagligt Liv 
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INLEDNING 

Ibland tänker jag på min första tid som arbetsterapeut på Skellefteå 
lasarett 1977, de första månaderna ensam, men sedan blev vi fler. Vi var 
pionjärer, entusiaster och berättade ofta om vårt yrke och arbetsterapi för 
den som ville lyssna. Begreppet ADL användes, men det var sparsamt 
med metoder och modeller och vi skapade våra egna bedöm-
ningsinstrument. Primärvården utvecklades, nya vårdcentralet byggdes 
och framtidstron var stark. Så kom MoHO, Model of Human Occupation,  
teori och vetenskap kring professionen utvecklades. Det var intressant 
men något främmande för oss kliniker som var upptagna med att hitta vår 
yrkesroll och utveckla vår kliniska vardag. 

Min erfarenhet som arbetsterapeut kommer främst från primärvård och 
kommunal äldreomsorg men jag har alltid varit intresserad av 
utvecklingsarbete. I början av 2000-talet blev jag inlockad i ett EU-
projekt, HeartNet. Det var ett stort strukturfondsprojekt i Skellefteå med 
ett brett verksamhetsområde. Syftet var att genom forskning och 
produktutveckling förbättra livskvaliteten för personer med hjärtsvikt. 
Mitt område var produktutveckling men forskningen var alltid 
närvarande då flera kollegor i projektet var doktorander. Nyfikenheten 
väcktes och jag sökte efter arbetsterapeutisk forskning om insatser för 
personer med hjärtsvikt. Det var inte lätt att hitta, även om den kliniska 
erfarenheten var god. Vid tillfället hade jag påbörjat C-kursen i 
arbetsterapi och valde då att fördjupa mig i ämnet och att studera 
personer med hjärtsvikt. I projektet fanns goda möjligheter till 
datainsamling som sedan även var värdefullt för den kommande 
datainsamlingen för masterstudierna. Så småningom blev jag deltids-
doktorand och fick en stor erfarenhet av stipendieansökningar men det är 
en annan historia. 

Vad är det då som inspirerat mig till detta avhandlingsarbete? Det 
viktigaste har nog varit de behov och de möjligheter som jag har sett hos 
dessa äldre personer med hjärtsvikt och en förhoppning att med klinisk 
forskning kunna utveckla arbetsterapeutens interventioner för dessa 
klienter.  
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INTRODUKTION 

Aktivitet och aktivitetsförändring  

Mänsklig aktivitet är ett grundläggande komplext begrepp inom 
arbetsterapi som syftar på en mängd olika göranden i kontexterna tid, 
rum, samhälle och kultur (Kielhofner, 2008). Teoribildning kring 
begreppet har under åren utvecklats från en fokusering på 
funktionsnedsättning till en förståelse för klientens motivation, livsstil 
och miljö (Kielhofner, 2008). En av de mest använda teorierna som 
förklarar hur människor väljer, organiserar och utför sina aktiviteter är 
Model och Human Occupation, (MoHO) (Kielhofner, 1995, 2002, 2008). 
Kielhofner beskriver människan i tre kompletterande och samverkande 
subsystem som ständigt utvecklas under människans liv: viljekraft, 
vanebildning och utförandekapacitet. Viljekraft beskrivs som tankar och 
känslor som påverkar människans motivation till aktivitet. Det innefattar 
personens uppfattning om sin egen förmåga och känsla av kapacitet och 
effektivitet, intressen som stimulerar och värderingar av vad som upplevs 
viktigt och meningsfullt att göra. Vanebildning syftar till den process där 
aktiviteter som utvecklas för olika funktioner och roller organiseras i 
mönster och vanor. Utförandekapaciteten syftar till både de objektiva 
fysiska och mentala förmågor som ligger till grund för ett kompetent 
utförande av aktiviteten och den subjektiva upplevelsen av dessa. De tre 
kompletterande systemen påverkas ständigt av den miljö som omger 
människan. En påverkan som innebär att människans aktivitet och 
aktivitetsmässiga villkor inte kan bedömas utan kunskap om den aktuella 
miljö som hon/han befinner sig i (Kielhofner, 2008).  

Kielhofner (2008) beskriver hur människan skapar sin egen aktivitets-
utveckling i ett kontinuum mellan att utforska sin kapacitet och 
värderingar, utveckla och befästa ny kompetens och när kompetensen är 
tillräcklig utveckla nya vanor och roller. En liknande aktivitetsutveckling 
pågår då människan drabbas av nedsatt förmåga av sjukdom, skada eller 
ålder. Människans vilja till förändring är en nödvändig förutsättning för 
att en process skall inledas. Anpassningen är också beroende av 
människans aktivitetsidentitet, det vill säga vilka vi är och önskar bli som 
aktivitetsvarelser och aktivitetskompetens, vår delaktighet och förmåga 
att uppfylla vår aktivitetsidentitet (Kielhofner, 2008).  
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Begreppet aktivitetsanpassning är tidigare beskriven av Schkade och 
Schultz (1992a, 1992b, 2009) och har utvecklats i teorin Occupational 
Adaptation (OA). Teorin beskriver personens interna adaptiva process 
som en normal process i en interaktion mellan människan och hennes 
livsmiljö.  Personen har en naturlig inre önskan att genom att använda sin 
fysiska och mentala kapacitet bemästra sin miljö och successivt utveckla 
en kompetens för aktivitetsanpassning. Processen kan under perioder 
störas och arbetsterapeuten då fokusera på att understödja klientens egen 
förmåga och ett återställande av processen. Scholtz beskriver aktivitet 
som ett verktyg för arbetsterapeuter för att underlätta klientens förmåga 
att anpassa sig. Interventioner bör i första hand stärka klientens möjlighet 
till anpassning genom adaptiva metoder och kompensation för att sedan 
uppmuntra klienten att hitta sin egen förmåga att anpassa sig (Schkade 
och McClung, 2001; Schultz, 2009).  

 

Några använda begrepp 

Occupational Therapy Intervention Process Model  

Occupational Therapy Intervention Process Model (OTIPM)(Fisher, 
2009) är en praxismodell som ger struktur och stödjer det professionella 
resonemanget vid utredning, målformulering, aktivitetsinriktade 
interventioner och utvärdering. Arbetssättet beskrivs som klient-centrerat 
då arbetsterapeuten utgår från klientens perspektiv och gör klienten 
delaktig i beslutsprocesser och målformuleringar. Ett nära samarbete 
mellan klient och arbetsterapeuten underlättar arbetsterapeutens 
möjligheter att hitta interventioner för att tillsammans med klienten 
uppnå klientens aktivitetsmål. 

Processen beskrivs i följande steg: Att utveckla en terapeutisk relation och 
ett samarbete med klienten, identifiera resurser och begränsningar i det 
klientcentrerade utförandesammanhanget, identifiera klientens rapport-
erade och prioriterade styrkor och problem med utförandet av menings-
fulla uppgifter, observera klientens utförande av prioriterade uppgifter. 
Sedan genomföra utförandeanalyser, definiera och beskriva handlingar i 
uppgifterna som klienten utför och inte utför effektivt, upprätta, avsluta 
eller omdefiniera klientcentrerade och aktivitetsfokuserade mål, förtyd-
liga eller tolka orsaker till klientens problem med utförande av 
meningsfulla uppgifter, välja och planera intervention samt utvärdera. 
Fyra modeller för interventioner beskrivs. I de tre första, den kompensa-
toriska modellen, modellen för aktivitetsträning och modellen för 
förbättring av personliga faktorer och kroppsfunktioner ingår även 
konsultation och pedagogiska metoder. Den fjärde modellen för utbild-
ning och undervisning sker på gruppnivå. 
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Arbetsterapiprogram 

Program används inom kliniskt arbete som verktyg för kvalitetsutveckling 
inom arbetsterapins olika verksamhetsområden, för att säkerställa en 
jämlik vård över exempelvis ett landsting och det kan även vara ett sätt att 
möta krav på kostnadseffektiva interventioner. Syftet med en program-
utveckling är att skapa och utveckla en strategi för att förmedla insatser 
till en definierad klientgrupp (Kielhofner, 2008). Program skall 
tillhandahålla en kunskapsöversikt som grundar sig på  aktuell evidens, 
guidelines om sådana finns och beprövad erfarenhet vad gäller den 
speciella klientgruppen. En processbeskrivning bör också ingå för att 
beskriva hur det går till att utreda, sätta mål, planera och genomföra 
interventioner samt utvärdera insatserna. Lämpliga instrument och 
interventioner kan beskrivas och diskuteras o programmet. Att knyta en 
praxismodell till programmet kan ge stöd och en teoretisk förankring i 
arbetet (Kielhofner, 2008). Inom Västerbottens läns landsting har ett 
generellt arbetsterapiprogram med praxismodellen OTIPM (Fisher, 
2009), som stöd utarbetats (VLL 2014). Programmet används som en 
grund för att utarbeta specifika program för de mest frekventa 
klientgrupperna inom landstingets olika arbetsterapiverksamheter.  

Fatigue  

Begreppet fatigue beskriver en trötthet utöver det vanliga som 
förekommer hos äldre personer (Yu, Lee och Man, 2010), äldre drabbade 
av kronisk sjukdom (Hardy och Studenski, 2010) och är ett kardinal-
symtom för personer med hjärtsvikt (McMurray et al., 2012). Det finns 
ingen svensk motsvarighet till ordet fatigue som helt motsvarar dess 
innehåll och begreppet används därför även i svensk litteratur för att 
beskriva denna extrema trötthet.  

Fatigue används i denna avhandling i enlighet med en definition av Piper 
(1993) (översättning): ”en onormal, mycket svår trötthet i hela kroppen, 
som inte står i relation till eller kan förklaras av utförd aktivitet.”  
Upplevelsen är subjektiv och generaliserad så att hela människan 
omfattas av upplevelsen, vilket påverkar personernas förmåga att utföra 
aktiviteter. Definitionen avgränsas från begreppet ”trötthet” som beskrivs 
som en universell känsla  som uppkommer normalt vid vissa tider på 
dagen eller efter vissa typer av verksamhet (Piper, 1993). 

Fatigue är ett flerdimensionellt begrepp och presenteras därför ofta i både 
i fysiska och mentala dimensioner i litteraturen som generell fatigue, 
fysisk fatigue, minskad aktivitet, minskad motivation och mental fatigue 
(Smets, Garssen, Bonke och de Haes, 1995). Begreppet fatigue’s inverkan 
på dagliga liv hos personer med hjärtsvikt kommer att beskrivas senare i 
introduktionen, sidan 22. 
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Energibesparande arbetssätt  

Metoden energibesparande arbetssätt används inom arbetsterapi för att 
motverka effekter av fatigue på klienters aktivitetsutförande. Begreppet 
energibesparing definieras i denna avhandling enligt Carson, Gaya och 
Milantoni, (2002) som: ”Ett sätt att maximera personers aktivitetsnivå, 
vilket möjliggör deltagande i meningsfulla aktiviteter och minimera 
svaghet och trötthet genom att använda strategier för att hitta en 
balans mellan arbete och vila.”  

Trots att användningen av interventionen är vanlig så finns få standard-
iserade program publicerade i sin helhet för att stödja arbetsterapeuten i 
sitt arbete. Ett mindre antal program för energibesparing finns publi-
cerade i arbetsterapilitteraturen. Generella program har publicerats av 
Dreiling (2009) och Carson et al., (2002) till stöd för arbetsterapeutisk 
intervention oavsett vilken typ av sjukdom eller skada som ligger till 
grund för klientens behov. Carson et al., (2002) anger strategier som att 
undvika stress, planera och organisera uppgiften effektivt, prioritera 
aktiviteter, planera veckan och vila. Ingen vetenskaplig uppföljning av 
programmet finns tillgängligt.  

Andra program för energibesparing har utvecklats för specifika 
klientgrupper för att motverka effekter av fatigue, i synnerhet för personer 
med Multiple Sclerosis (MS). Ett ursprungligt kursprogram på 6 veckor 
för gruppintervention, Packers ”Managing fatigue” har använts i ett 
flertal studier (Packer, Brink och Sauriol, 1995; Mathiowetz, Finlayson, 
Matuska, Chen och Luo, 2005). Kursmaterialet inkluderar strategier som 
att: balansera mellan arbete och vila; kommunicera personliga behov till 
andra och delegera; analysera och ändra aktivitetsutförande, normer och 
prioriteringar; organisera arbetsplatsen och använda kroppen på ett 
effektivt sätt samt spara energi med hjälpmedel. Gruppinterventionen 
kompletteras med hemuppgifter. Blikman et al., (2013) har i en review 
och meta-analys utvärderat energibesparande interventioners effekt på 
fatigue för personer med MS. De fann en kortvarig positiv effekt på 
fatigue jämfört med en kontrollgrupp och enligt SF-36 en förbättrad 
fysisk rollfunktion, mental hälsa och social funktion. Ingen uppföljning 
under någon längre tid var genomförd. Studier ger även exempel på  
interventioner med energibesparing med annan design och till andra 
klientgrupper till exempel telefonrådgivning till personer med cancer 
(Yuen, Mitcham, och Morgan, 2006) och utredning av aktuellt 
aktivitetsmönster i dialog med klienten, med uppföljande hembesök och 
telefonrådgivning under ett antal veckor (Barsevick et al., 2004). 

Begreppet strategi nämns ofta vid energibesparing. Min definition av 
begreppet i avhandlingen avser personens medvetna val att hantera en 
situation, till exempel att planera in pauser och vila i en aktivitet. Det 
handlar inte om en omedveten anpassning som att till exempel arbeta allt 
långsammare i en aktivitet till dess man inte orkar fortsätta.   
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Aktiviteter i det dagliga livet, ADL 

Definition av ADL 

Aktiviteter i det dagliga livet, ADL är ett begrepp som definierats på 
många olika sätt under årens lopp både inom arbetsterapi och i andra 
professioner. Kielhofner (2012) menar att aktiviteter kan indelas i 
aktiviteter i dagligt liv, lek och produktivitet. Aktiviteter i dagligt liv 
definieras här som – ”de sysslor som vi ägnar oss åt för att ta hand om 
oss själva, exempelvis att sköta personlig hygien, bada, äta, städa och 
tvätta.”   

ADL-begreppet delas traditionellt in i två kategorier: personliga 
aktiviteter i det dagliga livet, PADL och instrumentella aktiviteter i det 
dagliga liver, IADL (Sonn och Hulter Åsberg, 1991). Vilka aktiviteter som 
ingår i framför allt IADL varierar stort utifrån vem som definierar 
begreppet. Genomgående innehåller begreppet mer komplicerade 
aktiviteter som personer behöver för att oberoende kunna fungera i 
samhället. 

 I denna avhandling används begreppet aktiviteter i dagligt liv, ADL  
synonymt med begreppet dagliga aktiviteter som en beskrivning av PADL-  
och IADL-aktiviteter. Begreppet dagliga aktiviteter innefattar även fritid 
och sociala aktiviteter.  

Bedömning av ADL-förmåga  

Motiven för en bedömning av ADL-förmåga kan vara många. Instrument 
har traditionellt utvecklats för att bedöma vårdtyngd och om klienten kan 
genomföra en aktivitet självständigt,  med assistans eller inte kan 
genomföra aktiviteten självständigt, till exempel Katz ADL-index        
Katz, 1963) och Barthel index (Mahoney och Barthel, 1965). Dessa 
instrument bedömer både aktivitetsnedsättning och funktionsned-
sättning, som till exempel inkontinens. En bedömning av ADL-aktiviteter 
ingår även som en del i symtombeskrivning i sjukdomsspecifika livs-
kvalitetsinstrument till exempel Kansas City Cardiomyopathy 
Questionnaire (KCCQ)(Green, Porter, Bresnahan och Spertus, 2000), ett 
instrument som ofta används vid studier med  personer med kronisk 
hjärtsvikt.  

Behov inom arbetsterapi för en mångsidig bedömning av ADL-förmåga 
och interaktion med klienten har lagt grund till en instrumentutveckling 
av mer specifika ADL-instrument. Instrumenten är värdefulla i det 
kliniska arbetet då de både ger struktur och en aktivitetsinriktning på 
bedömningen istället för att inrikta sig mot underliggande 
kroppsfunktioner (Fisher, 2009). En nedsatt förmåga att utföra 
aktiviteter kan också betraktas utifrån vad personen önskar göra och / 
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eller måste göra i sitt dagliga liv (Törnquist och Sonn, 2001). 
Standardiserade instrument som till exempel, ADL-taxonomin (Törnquist 
och Sonn, 2001) och Canadian Occupational Performance Measure 
(COPM) (Law et al., 1991) används för att identifiera ett utgångsläge som 
underlag till bedömning och fortsatt intervention.  

Inom forskning används flertalet valida och reliabla arbetsterapeutiska 
bedömningsinstrument som ADL-trappan (Sonn och Hulter Åsberg, 
1991), ADL-taxonomin (Törnquist och Sonn, 1994; 2001) och  Assessment 
of Motor and Process Skills (AMPS)(Fisher, 2003a; Fisher, 2003b). 
AMPS särskiljer sig i sammanhanget då det bedömer kvaliten på klientens 
aktivitetsutförande och med en känslighet kan redovisa även mindre 
förändringar i aktivitetsutförande. En mängd instrument finns idag 
tillgängliga för bedömning av ADL-förmåga och nya tillkommer eftersom 
nya behov uppstår. Den stora omfattningen av olika sätt att bedöma ADL-
förmåga inom forskning försvårar dock möjlighet till jämförelser mellan 
studier. 

I denna avhandling användes ADL-instrument både för att öka kunskap 
om ADL-förmåga hos äldre personer med hjärtsvikt och i kliniskt arbete 
av arbetsterapeuter i primärvård. För datainsamling vid forskning valdes 
två aktivitetsinriktade valida och reliabla ADL-instrument, ADL-trappan 
(Sonn och Hulter Åsberg, 1991) och AMPS (Fisher, 2003a, 2003b). 
Instrumenten kompletterar varandra då ADL-trappan genomförs som en 
kategorisk självskattning av klienternas oberoende eller beroende av hjälp 
av någon annan person vid nio förutbestämda aktiviteter.  Detta i 
jämförelse med AMPS som redovisar en nyanserad bedömning av 
klientens observerade aktivitetsutförande, skickligheten i klientens 
”görande” vid klientens självvalda ADL-uppgifter. ADL-taxonomin 
(Törnquist och Sonn, 2001) inkluderades i ett arbetsterapiprogram då det 
var välkänt i kliniskt arbete bland de tänkta deltagarna, lättillgängligt och 
lämpar sig bra som underlag för målsättningsdiskussion med klienten.  

 

Att leva med kronisk hjärtsvikt 

Kronisk hjärtsvikt: diagnos, prevalens och 
behandling 

Ett sviktande hjärta, hjärtsvikt, kan beskrivas som ett tillstånd där 
sjukdom gör hjärtat oförmöget att förse kroppens olika organ med 
adekvat blodtillförsel. Tillståndet kan förekomma både som ett akut och 
ett kroniskt tillstånd (McMurray et al., 2012). I denna avhandling avses en  
kronisk hjärtsvikt.  
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Symtomen vid hjärtsvikt är i första hand andfåddhet och fatigue och det 
vanligaste kliniska fyndet är ankelsvullnad. Diagnosen bygger på att 
personen dels har symtom och dels objektiva tecken på nedsatt 
hjärtfunktion i vila undersökt vanligtvis med ekokardiografi (McMurray 
et al., 2012). Hjärtsvikt klassificeras enligt New York Heart Association i 
NYHA-klasser (The Criteria Committee of the NYHA, 1994) beroende på 
vid vilken ansträngning symtom uppkommer: 

NYHA I: Ingen begränsning: ordinär fysisk aktivitet orsakar inte onormal 
trötthet, andfåddhet eller hjärtklappning.  

NYHA II: Lätt begränsning av fysisk aktivitet: bekväm i vila men ordinär 
fysisk aktivitet orsakar trötthet, andfåddhet eller hjärtklappning. 

NYHA III: Markerad begränsning av fysisk aktivitet: bekväm i vila men 
mindre än ordinär fysisk aktivitet orsakar trötthet, andfåddhet eller 
hjärtklappning. 

NYHA IV: Oförmåga att utföra någon fysisk aktivitet utan obehag: 
symtom på hjärtsvikt redan i vila och ökande besvär vid varje form av 
fysisk aktivitet. 

De flesta hjärtsjukdomar kan ge skador som på sikt kan utvecklas till en 
kronisk hjärtsvikt. Vanligast är ischemisk hjärtsjukdom och högt 
blodtryck som svarar för 80 % av all hjärtsvikt (Cleland et al., 2003).  

Hjärtsvikt är den åldrande befolkningens sjukdom. Prevalensen anges 
ofta till cirka 1-2% av den vuxna befolkningen i utvecklade länder och med 
en stigande prevalens till ≥ 10% bland personer 70 år eller äldre (Mosterd 
och Hoes, 2007). 

Lika många män som kvinnor drabbas, men kvinnor tenderar att vara 
äldre när de får sin diagnos och att leva längre med syndromet 
(Strömberg och Mårtensson, 2003). Kronisk hjärtsvikt är en allvarlig 
sjukdom som kräver livslång behandling. Studier visar att upp till hälften 
av dem som insjuknar dör inom 4 år, men många kan trots allt leva en 
lång tid med sjukdomen (Dickstein et al., 2008). Förloppet varierar, då en 
tredjedel av personerna beräknas dö en plötslig död utan föregående 
försämring av symtom, en tredjedel efter akut försämring och en tredjedel 
efter successivt ökande besvär (Cleland, 1998).  

Läkemedelsbehandling är viktig vid hjärtsvikt framför allt ACE-hämmare, 
beta-receptorblockerare och vattendrivande läkemedel, då personer med 
hjärtsvikt ofta samlar på sig vätska och svullnar. En diagnostisering och 
behandling av underliggande hjärtsjukdom är grundläggande  (McMurray 
et al., 2012). 
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Vård och rehabilitering vid hjärtsvikt 

Utarbetade guidelines från European Society of Cardiology (ESC)   
rekommenderar en helhetssyn på vård och rehabilitering vid hjärtsvikt 
och att vården organiseras i program för multidisciplinärt teamarbete 
(McMurray et al., 2012). I Sverige bedrivs hjärtsviktsvården oftast vid 
specialiserade hjärtsviktsmottagningar placerade inom specialistvården 
och liknande mottagningar har under senare år även börjat byggas upp 
inom primärvård. Teamet består ofta av hjärtsjuksköterska och läkare och 
stor vikt läggs vid insatser för en strukturerad uppföljning av läkemedel 
och att stödja personen i egenvård (Mårtensson et al., 2009; Social-
styrelsen, 2008).  

Begreppet egenvård definieras som den naturalistiska beslutsprocess som 
personen använder för att bibehålla sin hälsa (Carlson, Riegel och Moser, 
2001) Den innehåller åtgärder för att behålla fysisk stabilitet och undvika 
ett beteende som kan förvärra tillståndet (Dickson, Tkacs och Riegel, 
2007). 

Detaljerade rekommendationer till vårdpersonal publicerade av Heart 
Failure Association som bygger på guidelines från ESC innefattar en 
mängd åtgärder som följsamhet i medicinering, livsstilsförändringar och 
uppmärksamhet på symtom (Lainscak et al., 2011). Lainscak et al., (2011) 
poängterar även vikten av fysisk aktivitet och  rekommenderar minst 20 
minuter träning tre gånger per vecka under viss andfåddhet vid 
ansträngningen. En betydande evidens föreligger idag för att fysisk 
träning förbättrar fysisk funktion och livskvalitet för medicinskt stabila 
hjärtsviktsjuka (Flynn et al., 2009). En svensk randomiserad kontrollerad 
studie i primärvård visade att en gruppträning i kombination med egen 
träning för äldre personer med hjärtsvikt inkluderande konditionsträning 
och styrketräning gav positiva effekter på fysisk funktion som 
muskelstyrka och gångförmåga (Pihl, Cider, Strömberg, Fridlund och 
Mårtensson, 2011a). 

Vetenskaplig dokumentation om arbetsterapeutiska interventioner för 
klientgruppen är sparsam. En review av arbetsterapeutiska interventioner 
för kroniskt sjuka klienter i primärvård (Hand, Law och McCall, 2011) 
beskriver ett multiprofessionellt rehabiliteringsprogram som inkluderar 
arbetsterapeutisk konsultation vid behov (Austin, Williams, Ross, 
Moseley och Hutchison, 2005). Äldre deltagare i NYHA-klass II-III  
genomförde ett 8-veckors program som inkluderade medicinering, diet 
och fysisk träning. Resultat visar på förbättringar i livskvalitet, NYHA-
klass, gångförmåga och minskad sjukhusvård. Azad, Molnar och 
Byszewski (2008) beskriver ytterligare ett multidisciplinärt program för 
äldre kvinnor vilket inkluderade träning, utbildning, näringslära och 
psykosocial rådgivning.  Arbetsterapeutens insatser bestod av tre 
hembesök för interventioner med strategier för energi- och stress-



Introduktion 
 __________________________________________________          
      

22 
 
 

hantering samt andningsteknik. Studien resulterade inte i några mätbara 
resultat men intervention bedömdes genomförbar i primärvård. 

 

Fatigue och dagliga aktiviteter  

Personers erfarenheter av att leva med hjärtsvikt har beskrivits i ett flertal 
kvalitativa forskningsöversikter under de senaste åren (Falk, Ekman, 
Andersson, Fu och Granger, 2013; Jeon, Kraus, Jowsey och Glasgow, 
2010; Welstand, Carson och Rutherford, 2009; Yu, Lee, Kwong, 
Thompson och Woo, 2008).  Jeon et al. (2010) karakteriserar fenomenet 
att leva med hjärtsvikt som erfarenhet av social isolering, att leva i rädsla 
och en känsla av förlorad kontroll. En situation som personerna 
hanterade genom att dela sin erfarenhet med andra och att vara flexibel i 
sitt vardagsliv. Yu et at. (2008) fann liknande erfarenhet bland äldre med 
inskränkning i ett socialt liv men också plågsamma symtom, nedsatt 
fysisk funktion, känslor av vanmakt och hopplöshet och svårigheter att 
uppfylla önskade roller. Författarna anser att faktorer som personernas 
svårigheter att förstå sin sjukdom och känsla av vanmakt försvårar en 
anpassning till situationen. 

Fysiska symtom som andfåddhet och fatigue har en omfattande inverkan 
på dagligt liv bland äldre personer med hjärtsvikt (Falk et al. 2013; Barnes 
et al., 2006; Franzén, Blomquist och Saveman, 2006) och inverkar 
negativt på en hälsorelaterad livskvalitet (Rector, Anand och Cohn, 
2006). Barnes et al. (2006), fann att mer än hälften av de äldre patienter 
från primärvård som deltog i en primärvårdsstudie uppgav en daglig 
erfarenhet av andfåddhet och/eller fatigue. Ytterligare besvärande 
symtom anges i litteraturen som till exempel bröstsmärtor, illamående, 
sömnsvårigheter och förvirring (Barnes et al., 2006), oro och svårigheter 
att andas liggande upplevdes som ett hinder i det dagliga livet 
(Brännström, Ekman, Norberg, Boman och Strandberg, 2006; Zambroski, 
Moser, Bhat och Ziegler, 2005). Faktorer som att vara kvinna, tillhöra 
NYHA-klass III/IV, samt att ha symtom på depression och 
multisjuklighet predicerade prevalens av en större symtombörda (Barnes 
et al., 2006).  

Fatigue anges som ett av de mest plågsamma symtomen hos personer 
med hjärtsvikt (Falk, Granger, Swedberg och Ekman, 2007a). 
Upplevelsen har illustrerats i en studie där personer ombads vikta 
betydelse av lindrad fatigue mot en längre livslängd. Betydligt fler valde 
lindring (Stanek, Oates, McGhan, Denofrio och Loh, 2000). Erfarenheter 
av fatigue i dagliga liv beskrivs som en förlust av fysisk energi, en strävan 
efter självständighet och samtidigt en medvetenhet om sin försämrade 
hälsa (Hägglund, Boman och Lundman, 2008). Andra har beskrivit 
fatigue som en ond cirkel där dess konsekvenser ytterligare förstorar 
upplevelsen och ledde till inskränkningar i dagligt liv och isolering (Falk 
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et al., 2007a). Författarna definierade fatigue som att sakna styrka, energi 
och uppleva en sömnighet. Denna onda cirkel av fatigue kunde lindras då 
deltagarna engagerade sig i aktiviteter som absorberade deras tankar, till 
exempel social samvaro och vilsamma aktiviteter som naturupplevelser 
(Falk et al., 2007a). Personer med hjärtsvikt anpassar sin vardag för att 
hantera sin sjukdom och även anpassning av  aktivitetsutförande nämns 
(Jeon et al., 2010; Yu et al., 2007). Pihl, Fridlund och Mårtensson, 
(2011b) beskriver att äldre personer med hjärtsvikt hanterar sin nedsatta 
fysiska förmåga genom att hitta nya lösningar på ett aktivitetsutförande. 
Personerna utför aktiviteter på ett annat sätt, planerar och delar upp 
aktiviteter i moment och strävar efter att upprätthålla sin fysiska 
kapacitet genom att träna. Men oro att fysisk aktivitet ska vara farlig kan 
medföra att de drar sig undan ansträngande aktiviteter. 

Samband mellan olika dimensioner av fatigue och andra diagnoser 
föreligger. Falk, Patel, Swedberg och Ekman, (2009), har funnit ett 
samband mellan oro och mental fatigue och att depression var associerat 
med generell fatigue, minskad aktivitet och minskad motivation. 
Depression är vanligt förekommande bland äldre personer med hjärtsvikt 
och kan påverka deras aktivitetsutförande (Dekker, 2014; Moudgil och 
Haddad, 2013; Shimizu et al., 2011; Foster, et al., 2011). En försämrad 
kognitiv förmåga påverkar också dagliga aktiviteter hos äldre personer 
med hjärtsvikt (Hjelm, et al., 2012) och är oberoende associerat med 
minskad förmåga att utföra IADL-aktiviteter som förflyttning, bilkörning, 
hushållsaktiviteter och att sköta sin medicinering (Alosco et al., 2012). 

 

Motiv för avhandlingen 

Gruppen äldre personer med hjärtsvikt är en växande klientgrupp inom 
arbetsterapi i specialistvård, primärvård och kommunal omsorg. 
Klienternas vårdtid på sjukhus har under åren successivt blivit kortare 
och allt mer vård och rehabilitering för äldre ofta multisjuka personer 
med hjärtsvikt utförs numera inom  primärvården.  

En mängd studier som beskriver äldre personers upplevelser av att leva 
med kronisk hjärtsvikt har presenterats under de senaste åren. Där 
beskrivs symtom som fatigue och personers svårigheter att klara sina 
aktiviteter i dagligt liv ofta utifrån ett omvårdnadsperspektiv och 
personernas ADL-förmåga beskrivs på ett allmänt sätt. Andra kvantitativa 
studier beskriver ADL-förmåga utifrån självskattade uppgifter på 
beroende eller oberoende vid olika utvalda ADL-aktiviteter. En mer 
detaljerad bild av den självskattade ADL-förmåga som bygger på ett 
standardiserat ADL-instrument och en observation av kvalitet i personers 
aktivitetsutförande vore därför intressant för att som arbetsterapeut få en 
djupare kunskap om personernas ADL-förmåga. Vid litteraturgenomgång 
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har jag inte hittat någon detaljerad beskrivning på ADL-förmåga hos 
vuxna med hjärtsvikt bedömt med instrumenten ADL-trappan eller 
AMPS.  

Trots att arbetsterapeuters arbete med klientgruppen är omfattande så 
finns det idag inte mycket vetenskaplig litteratur om arbetsterapeutiska 
interventioner för att underlätta klienternas aktiviteter i dagligt liv. 
Kvalitativ forskning beskriver deltagares användning av strategier för att 
hantera sina aktivitetsproblem, men på ett övergripande sätt (Jeon et al., 
2010; Welstand et al., 2009). Kompensatoriska strategier som inom 
arbetsterapi ofta benämns med begreppet energibesparande strategier 
beskrivs också (Pihl et al., 2011b; Falk et al., 2007a). Arbetsterapeutisk 
litteratur inom energibesparing  omfattar både generellt och special-
iserade program anpassade mot en specifik klientkategori men inget 
program för klienter med hjärtsvikt har publicerats vetenskapligt så långt 
jag kunnat se. En anpassning av energibesparande strategier som en del i 
ett specialiserat arbetsterapiprogram skulle kunna ge en grund för 
utveckling av arbetsterapeutiska interventioner inom primärvård.  
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SYFTE MED AVHANDLINGEN 

Det övergripande syftet med föreliggande avhandling var att öka kunskap 
om ADL-förmåga och fatigue hos äldre personer med hjärtsvikt och att 
beskriva begränsningar i aktivitetsutförande och de strategier som dessa 
personer använder för att hantera sina dagliga aktiviteter. Vidare att bidra 
till utveckling av arbetsterapeutisk intervention genom att beskriva 
erfarenheter av att använda ett arbetsterapiprogram med energibesparing 
inom primärvård.  

De specifika syftena var: 

Att beskriva ADL-förmåga hos en grupp äldre personer med kronisk 
hjärtsvikt utifrån beroende, upplevd påfrestning och kvalitet på deras 
aktivitetsutförande samt undersöka samband mellan ADL-förmåga och 
NYHA-klass (Studie I). 

Att beskriva fatigue i relation till dagligt liv bland en grupp äldre personer 
med kronisk hjärtsvikt utifrån utförande av dagliga aktiviteter och bruk av 
tekniska hjälpmedel, hemtjänst och färdtjänst (Studie II). 

Att beskriva erfarenheter av begränsningar i aktivitetsutförande och de  
strategier som äldre personer med kronisk hjärtsvikt använder för att 
hantera dagliga aktiviteter (Studie III). 

Att beskriva erfarenheter av ett program för klienter med kronisk 
hjärtsvikt inklusive arbetsterapeutiska strategier för energibesparing. 
Frågeställningar: Vilka är arbetsterapeuternas erfarenheter av 
programmet? Vilka är klienternas erfarenhet av programmet?  
Hur utför klienterna sina  dagliga aktiviteter, skattar måluppfyllelse och 
använder energibesparande strategier i sitt dagliga liv efter 
interventionen? (Studie IV). 
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METOD 

Avhandlingsarbetet bygger på fyra studier. Studie I och II är beskrivande 
tvärsnittsstudier som inkluderar äldre personer med hjärtsvikt från ett 
primärvårdsperspektiv. Tvärsnittsstudier användes som design för att ge 
en bild av deltagarnas ADL-förmåga och fatigue och deras samband med 
svårighetsgrad av hjärtsvikt och bruk av några kompensatoriska insatser.  

För att få en djupare förståelse för äldre personers erfarenheter av att 
hantera dagliga aktiviteter trots sin hjärtsvikt kontaktades deltagarna från 
studie I-II. En kvalitativ design på studie III valdes för att identifiera och 
beskriva de strategier som deltagarna utvecklat under sin sjukdomstid 
(Malterud, 1996). 

En logisk följd av resultat från delstudie I-III var att utveckla 
arbetsterapeutens interventioner för klientgruppen. Delarbete IV 
genomfördes med fallstudiemetodik (Yin, 2009, 2012) där fallet 
definierades som ”Ett program för arbetsterapeutisk intervention 
inklusive energibesparing för klienter med hjärtsvikt inom primärvård”. 
Programmet studerades i dess tänkta kontext med en omfattande 
datainsamling från både klienternas och arbetsterapeuternas perspektiv 
med kvantitativa och kvalitativa  metoder (tabell 1).  

 

Kontext primärvård  

Alla delarbeten utfördes i en primärvårdskontext där utgångspunkten för 
delarbete I-III var en centralt belägen hälsocentral i en stad i norra 
Sverige. För delstudie IV utvidgades kontexten till ytterligare fem hälso-
centraler med ett upptagningsområde från både tätort och landsbygd. 
Primärvårdens arbetsterapi var under studiens genomförande första 
linjen i vårdkedjan och ansvarade för all arbetsterapeutisk rehabilitering i 
hemmiljö med undantag för personer i kommunala äldreboenden. Varje 
arbetsterapeut administrerade en väntelista där ärenden registrerades. 
Inget remisstvång förelåg och arbetsterapeuten kontaktades direkt per 
telefon av huvudsakligen klienter, anhöriga eller hemtjänstpersonal. Ett 
ärende sattes då upp på en väntelista och klienten kontaktades efter 
arbetsterapeutens prioritering av angelägenhetsgrad.  
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Deltagare; inklusion, exklusion och bortfall 

Deltagarna i studie I-IV 

Samtliga deltagare, 33 kvinnor (60%) och 22 män (40%) i studie I-IV 
rekryterades från primärvård och de olika studiernas deltagare hade 
många gemensamma drag. De flesta bodde i eget boende med undantag 
från studie I där även 4 personer från ett kommunalt äldreboende deltog. 
Deltagarna var äldre, med en medelålder kring 80 år. En deltagare från 
studie IV var yngre än 65 år då exklusionskriteriet över 65 år tagits bort.  
Svårighetsgrad av hjärtsvikt skattades huvudsakligen till NYHA-klass II 
och III (The Criteria Committee of the NYHA, 1994). Kvinnorna var i 
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medeltal något äldre jämfört med männen, i större utsträckning 
ensamstående och skattade i större utsträckning sin hjärtsvikt till NYHA-
klass III-IV. Huvudparten, över 90% av deltagarna uppgav sig vara 
multisjuka och merparten, 71%, använde tekniska hjälpmedel (tabell 2). I 
studie IV deltog även 2 yrkesverksamma arbetsterapeuter med mångårig 
erfarenhet från yrket i primärvård, specialistvård och kommunal arbets-
terapi. 
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Inklusion och exklusion studie I-III  

Studie I och II inkluderade deltagare över 65 år med en verifierad kronisk 
hjärtsviktsdiagnos  (Remme och Swedberg, 2001). Deltagarna rekrytera-
des ursprungligen från en tidigare primärvårdsstudie (Olofsson, Edebro 
och Boman, 2007) där patienter som uppsökt en hälsocentral på grund av 
symtom som andfåddhet och fatigue fått en verifierad kronisk 
hjärtsviktsdiagnos enligt riklinjer från European Society of Cardiology 
(Remme och Swedberg, 2001).  

Personer med demens och svårigheter att kommunicera exkluderades. 
Även personer med stora aktivitetsinskränkningar på grund av annan 
sjukdom skulle enligt kriterierna exkluderas, men inget behov av detta 
förelåg. De 40 deltagarna i studie I och II utgjorde basen för studie III. 
Efter de 6 år som förflutit sedan studie I och II hade 18 personer avlidit. 
Tidigare deltagare som flyttat till kommunalt boende exkluderades i 
studie III till skillnad från studie I-II, då vi ansåg att personer som bodde i 
kommunala boende sannolikt i stor omfattning skulle vara beroende av 
personal vid ADL-aktiviteter. Även tidigare deltagare som drabbats av 
demens eller allvarlig kognitiv svikt exkluderades då metoden ställer krav 
på kommunikation. Ingen person exkluderades utifrån stora 
aktivitetsinskränkningar på grund av annan sjukdom eller svårigheter att 
kommunicera (se figur 1).  

Inklusion, exklusion och bortfall studie IV  

Studie IV omfattade klienter och arbetsterapeuter från primärvård. Fem 
klienter, kvinnor och män, med en kronisk hjärtsviktsdiagnos verifierad 
av kardiolog (systolisk hjärtsvikt, ejektions fraktion <50%, NYHA II-IV) 
(McMurray et al., 2012) och som för tillfället var inskrivna på 
arbetsterapeuternas väntelista rekryterades konsekutivt. Ingen exklusion 
utifrån ålder genomfördes, då arbetsterapeuternas aktuella kliniska 
kontext med personer med olika ålder och svårighetsgrad eftersträvades.  

Tjugonio möjliga klienter, 11 kvinnor och 18 män mellan 56 – 99 år 
identifierades. Av dessa bortföll 22 klienter av varierande orsaker som 
demens, avsaknad av säkerställd diagnos, inläggning på sjukhus och att 
ärendet var brådskande. Endast tre av elva möjliga kvinnliga klienter hade 
en verifierad hjärtsviktsdiagnos. För att erhålla balans mellan kvinnor och 
män i studien erbjöds därför en kvinna en ekokardiografiundersökning 
för verifiering av hjärtsviktsdiagnos av en kardiolog. Baseline genom-
fördes hos sju klienter, då en klient avled efter baseline och ytterligare en 
klient bortföll efter interventionens start på grund av en stor operation. 
Datainsamling slutfördes för fem klienter (se figur 1).  

 Två arbetsterapeuter från primärvård med minst fem års yrkeserfarenhet  
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rekryterades från en arbetsgrupp på elva personer. Ytterligare en arbets-
terapeut introducerades efter interventionens start för att ersätta en 
kollega som avslutade sitt deltagande på grund av sjukdom. Svårigheter 
att få godkännande från arbetsledning och bristande intresse medförde 
att arbetsterapeuterna tackade nej till ett deltagande.   

Procedur och datainsamling 

Studie I-II  

Deltagarna besvarade under ett telefonsamtal bakgrundsfrågor, 
självskattade NYHA-klass samt sin ADL-förmåga med ADL-trappa. 
Telefonsamtalet avslutades med en AMPS-intervju där en överens-
kommelse träffades om två lämpliga AMPS ADL-uppgifter som del-
tagaren önskade utföra under observation.  

Deltagarna besöktes under den kommande veckan i sina hem. De skattade 
sin fatigue med instrumentet MFI-20 och den tidigare överenskommelsen 
av vilka AMPS ADL-uppgifter som skulle genomföras bekräftades. Efter 
detta observerades deltagaren när han/hon genomförde de två AMPS 
ADL-uppgifter som de valt. Slutligen intervjuades deltagarna om vilka 
hjälpmedel de använde i sin vardag. Besöken varade mellan 60 och 120 
minuter. Datainsamlingen fördelades på två hembesök hos en deltagare 
med mycket uttalad trötthet.  

Studie III    

Presumtiva deltagare från studie I-II identifierades i primärvårdens 
journaler. De informerades om studiens innehåll per brev och 
kontaktades sedan per telefon där de erbjöds ett deltagande. Intervjuer 
genomfördes sedan i deltagarnas hem. En alternativ lokal för intervjun 
erbjöds men ingen deltagare valde detta. Intervjuerna inleddes med 
bakgrundsfrågor och självskattning av NYHA-klass. Inledande frågor 
ställdes: ”Kan du berätta för mig hur en vanlig dag ser ut för dig? Kan 
du ge mig några exempel? På vilket sätt den har eller inte har 
förändrats sedan du blev hjärtsviktssjuk?” Deltagarna uppmanades att 
ge exempel och att beskriva situationer där de kände sig hindrade att 
genomföra aktiviteter, lösningar de då valde och tankar om valen av 
lösningar. Utvecklande följdfrågor användes för att klargöra och fördjupa 
innehåll i intervjun. De inspelade intervjuerna varade mellan 50 och 90 
minuter.  

Studie IV  

Arbetsterapeuter informerades om möjligheten att i projektform arbeta 
efter programmet. De två som tackade ja introducerades i program och 
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energibesparing under 8 timmar. Parallellt med detta rekryterades 
klienter via väntelistor vid de aktuella hälsocentralerna. Brev med 
information om studiens innehåll skickades till de presumtiva deltagarna 
och ett eventuellt deltagande bekräftades vid ett telefonsamtal ( figur 2). 

Datainsamling vid baseline vid doktorandens första hembesök  bestod av: 
bakgrundsdata, NYHA-klass, GDS, MFI-20 och ADL-taxonomin. 
Arbetsterapeuterna fick sedan kontaktuppgifter till klienten och startade 
sitt arbete med stöd av arbetsterapiprogrammet. Uppgifter angående 
interventioner, mål och måluppfyllelse hämtades efter interventionens 
slut från primärvårdens arbetsterapijournal.  

Ett andra hembesök för datainsamling genomfördes en månad efter 
avslutad intervention. ADL-förmåga självskattades med ADL-taxonomin 
och klienterna skattade sin användning av energibesparande strategier. 
Klienterna intervjuades semistrukturerat om sina erfarenheter av 
energibesparande strategier och om arbetsterapeuternas arbete enligt 
programmet. Datainsamling hos en klient avbröts på grund av 
känslosamhet och fatigue vilket innebar att intervju och uppgifter om 
skattning av användning av energibesparande strategier saknas. 
Ytterligare en intervju sammanställdes med hjälp av anteckningar direkt 
efter intervjun på grund av tekniska problem. Semistrukturerade 
intervjuer genomfördes även med arbetsterapeuterna av en oberoende 
person efter avslutade interventioner. En av dessa intervjuer genomfördes 
två gånger på grund av tekniska problem med den första intervjun. 
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Instrument  

Bakgrundsdata 

En intervjuguide för att samla in bakgrundsinformation användes i 
samtliga delstudier (studie I-IV). Intervjuguiden innehöll själv-
rapporterade uppgifter om ålder, kön, civilstånd, boende, och bruk av 
hjälpmedel, färdtjänst och hemtjänst. Självrapporterade sjukdomar och 
svagheter på grund av ålderdom kategoriserade enligt Socialstyrelsens 
Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem, primärvård (1997). I 
studie IV kompletterades dessa självrapporterade uppgifter med 
diagnoser från primärvårdens journal efter klienternas medgivande.  

Geriatric Depression Scale, (GDS) (Yesavage et al., 1983) är ett 
validerat instrument för att kartlägga depressiva symptom bland äldre. 
GDS användes i avhandlingen för att undersöka förekomsten av en 
eventuell depression bland deltagarna i delstudie IV, då depression är 
vanligt förekommande bland äldre personer med hjärtsvikt och kan 
påverka deras aktivitetsutförande (Dekker, 2014; Moudgil och Haddad, 
2013).  

Instrumentet omfattar ursprungligen 30 frågor. I avhandlingen användes 
den förkortade versionen med 15 frågor (Sheikh och Yesavage, 1986), på 
svenska (Agrell och Dehlin, 1989). Den korta versionen valdes då den 
anses minska problem med respondenter som på grund av trötthet och 
koncentrationssvårigheter har svårigheter att fullfölja skattningen 
(Sheikh och Yesavage, 1986). Deltagarna svarade ja eller nej på frågor 
under en intervju och svaren summerades mellan 0-15 poäng. Värden 
mellan 0-4 bedöms normala, 5-9 som en mild depression och 10-15 
indikerar en måttlig till svår depression.  GDS förkortad version visar 
belägg för att påvisa depression för personer 55 år och äldre i eget boende 
(Sheikh och Yesavage, 1986). (studie IV). 

NYHA-klasser användes då deltagarna självskattade sin svårighetsgrad 
av hjärtsvikt i fyra NYHA-klasser (The Criteria Committee of the NYHA, 
1994). Klassificeringen utvecklades på 1920-talet för att i klinisk praxis 
utvärdera effekt av hjärtsymtom vid patientens dagliga aktiviteter. 
Användning av klassificeringen har under åren vidgats och NYHA-klasser 
används numera ofta i forskning för att beskriva syndromets 
svårighetsgrad hos personer med hjärtsvikt (Pihl et al., 2011b; Falk, 
Swedberg, Gaston-Johansson och Ekman, 2007b). För att öka validitet 
och reliabilitet rekommenderas att deltagare i studier självskattar sin 
NYHA-klass enligt den fastslagna funktionsklassificeringen (Bennet, 
Riegel, Bittner och Nichols, 2002). 

Klassificeringen definieras i NYHA-klass I-IV, för beskrivning av varje 
klass se sidan 20 i introduktionen (Studie I-IV). 
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The Multidimensional Fatigue Inventory (MFI-20) användes för 
att mäta deltagarnas fatigue (Smets et al., 1995). Fatigue mäts i fem 
delskalor där varje skala motsvarar en dimension av fatigue: generell 
fatigue, fysisk fatigue, minskad aktivitet, minskad motivation och mental 
fatigue. Varje delskala består av fyra påståenden, som graderas mellan 1: 
”Ja, det stämmer” till 4: ”Nej det stämmer inte alls”. Skattningen kan 
variera mellan 4-20 poäng och ett högre värde anger en högre skattning 
av fatigue.  

MFI-20 har visat god reliabilitet i olika grupper som personer med cancer, 
kroniskt trötthetssyndrom med flera (Smets et al., 1995). Den svenska 
versionen av MFI-20 (Fürst och Åhsberg, 2001) som användes i denna 
avhandling har visat acceptabel reliabilitet för att mäta fatigue hos friska 
och personer med cancer (Hagelin Lundh, Wengström, Runesdotter och 
Furst, 2007). Hägglund, Boman, Olofsson och Brulin  (2007) inkluderade 
personer med hjärtsvikt och visar acceptabel reliabilitet med lägsta 
värden för mental fatigue och minskad motivation, Cronbach’s alpha 
0.63-0.88 (Studie I-IV). 

ADL-instrument 

Fyra ADL-instrument användes i avhandlingens studier: Assessment of 
Motor and Process Skills (AMPS) och ADL-trappan i studie I-II och ADL-
taxonomin i studie IV.  

Instrumentet Occupational Gaps Questionnaire (OGQ)(Eriksson, 
Tham och Borg, 2006; Eriksson, 2012)  som beskriver personers 
delaktighet och aktivitetsgap i dagliga aktiviteter ingick i 
arbetsterapiprogrammet och information om instrumentet finns under 
rubriken, Arbetsterapiprogram för personer med kronisk hjärtsvikt inom 
primärvård, sidan 38. 

Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) (Fisher, 2003a; 
Fisher, 2003b) användes för att under observation mäta kvalitet på 
deltagarnas aktivitetsutförande genom att värdera ansträngning, 
effektivitet, säkerhet och oberoende i 16 motoriska färdighetsmoment och 
20 processfärdighetsmoment.  

Motoriska färdighetsmoment beskriver observerade färdigheter som 
utförs för att förflytta sin kropp eller föremål till exempel att gå, lyfta, 
orka och hålla tempot. Processfärdighetsmoment beskriver de 
observerade färdigheterna som utförs när personen organiserar sin 
aktivitet, väljer och använder verktyg eller material och anpassar 
utförandet när det blir problem. Exempel kan vara att arbeta målinriktat, 
göra moment i logisk ordning och anpassa sitt beteende till händelser.   

Varje färdighetsmoment bedöms enligt manualen i en fyrgradig skala: 
bristande förmåga (=1), ineffektivt utförande (=2), tveksamt utförande 
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(=3) och kompetent utförande (=4). Dessa rådata bearbetas sedan i ett 
datorprogram till linjära ADL motoriska och ADL processförmågemått. 
Om en person har ett förmågemått under motoriskt cutoff-värde 2.0 
innebär det en ökad nivå av ansträngning under utförande av ADL-
uppgiften. Ett processförmågemått under cutoff-värde 1.0 betyder att 
personen utför ADL-uppgiften med minskad effektivitet, säkerhet och 
oberoende under aktiviteten. Deltagarna utförde vid bedömningen två för 
dem välkända PADL- eller IADL-uppgifter som de själva valt bland 
standardiserade AMPS ADL-uppgifter med olika svårighetsgrad.  

Instrumentets validitet och reliabilitet är studerat och underbyggs genom 
ett datorprogram som bland annat kalibreras efter bedömarens stränghet 
(Fisher, 1993). Studier stödjer AMPS validitet över åldersgrupper (Hayase 
et al., 2004) och vid äldre (Fisher et al., 2007). En form av AMPS, Skol-
AMPS  har använts för bedömning av barn med hjärtsjukdom i 
skolaktiviteter (Granberg, Rydberg och Fisher, 2008) (Studie I-II). 

ADL-trappan (Sonn och Hulter Åsberg, 1991) användes vid deltagarnas 
självskattning av sin förmåga att utföra ADL-aktiviteter beroende eller 
oberoende av hjälp. Instrumentet är en vidareutveckling av Katz ADL-
index (Katz, 1963) med IADL-aktiviteter. 

I instrumentet  rangordnas aktiviteter i en hierarkisk ordning som mot-
svarar barnets utveckling då det lär sig att klara allt svårare aktiviteter. 
Den omvända ordningen beskrivs sedan då personer tappar förmågor och 
förflyttas ner i trappan på grund av åldrande och sjukdom.  

ADL-trappan består av sex PADL-aktiviteter: födointag, kontinens, 
förflyttning, toalettbesök, på- och avklädning och badning och fyra 
IADL-aktiviteter: matlagning, transport, matuppköp och städning. Vi 
valde dock att exkludera aktiviteten inkontinens, då den enligt ICF 
(WHO, 2001) kunde klassas som en kroppsfunktion.  

Varje aktivitet skattas i en tregradig skala: oberoende, delvis beroende 
och beroende. Beroende definierades som att vara beroende av en annan 
person men innefattade inte beroende av hjälpmedel vid aktiviteten.  

ADL-trappan kompletterades i studie I-II med ytterligare uppgifter om 
deltagarnas skattade ansträngning vid självständigt utförande av 
aktiviteter. Alternativen var: ingen ansträngning, delvis ansträngning, 
stor ansträngning. Alternativet utför inte av annan orsak avsåg 
deltagare som till exempel frivilligt valde bort att utföra aktiviteten eller 
av annan orsak inte hade möjlighet att utföra den.  

ADL-trappan i dess grundutförande (Sonn och Hulter Åsberg 1991) 
beskriver vid ett flertal studier äldre personers ADL-förmåga (von 
Heideken Wågert et al., 2006; Sonn och Svensson 1997; Sonn 1996). 
Jakobsson (2008) visar belägg för att ADL-trappan generera valida och 
reliabla mått på ADL-förmåga (Studie I-II).  
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ADL-taxonomin (Törnquist och Sonn, 1994; 2001) användes i 
avhandlingen för att beskriva deltagarnas förmåga att hantera 
återkommande aktiviteter som rör personlig vård, boendeaktiviteter och 
kommunikationsaktiviteter. Vi valde i studie IV att använda instrumentet 
som självskattning genom en intervju, även om observation också kan 
vara en möjlighet. 

ADL taxonomin indelas i 12 aktiviteter som anses motsvara en bas för 
dagliga aktiviteter. Varje aktivitet delas sedan upp i delaktiviteter, totalt 
47 stycken. Varje delaktivitet bedöms sedan enligt vad personen gör / inte 
gör eller någon delaspekt som: kan / vill. Resultaten kan dokumenteras i 
en cirkel men i detta sammanhang valdes en traditionell 
bedömningsblankett. Instrumentet tillåter en komplettering med 
ytterligare aktiviteter men den möjligheten utnyttjades inte i studie IV 
(Törnquist och Sonn, 2001). 

Instrumentet har använts tidigare för ADL-bedömning av olika 
klientgrupper (Hariz och Forsgren, 2011; Granberg, Rydberg och Fisher, 
2008) och bland äldre (Lilja, Nygård och Borell, 2000), men mig 
veterligen inte enskilt för att studera ADL-förmåga hos personer med 
hjärtsvikt. Instrumentet interbedömarreliabilitet och precision har 
beskrivits av Sonn, Törnquist och Svensson (1999).   

För att öka känslighet valdes i studie IV en förfinad bedömningsskala som 
reflekterar över på vilket sätt deltagaren genomför sina aktiviteter. 
Klienter som utför PADL- eller IADL-aktiviteter självständigt 
självskattades: oberoende utan extra tid, ansträngning och utan risk; 
oberoende men med hjälpmedel; oberoende men det tar mig extra tid; 
oberoende men med extra ansträngning eller tröttnar snabbare; 
oberoende men det finns risk att jag ska skada mig själv till exempel vid 
fall.   

Klienter beroende vid aktiviteten självskattades: jag behöver assistans 
från någon men jag deltar; aktiviteten utförs av andra jag kan inte 
aktivt delta. Alternativet att aktiviteten inte är relevant i mitt dagliga liv 
fanns även tillgänglig (Ejlersen Wæhrens, 2010). Ejlersen Wæhrens visar i 
sin avhandling belägg att bedömningsskalan generera valida och reliabla 
mått på ADL förmåga bland klienter med fibromyalgi och kronisk utbredd 
smärta (Studie IV). 
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Arbetsterapiprogram för klienter med 
kronisk hjärtsvikt inom primärvård 

(Studie IV)  

Ett arbetsterapiprogram speciellt inriktat för klienter med hjärtsvikt inom 
primärvård utvecklades inför studien av doktoranden i samarbete med 
medarbetare och en referensgrupp av kliniskt verksamma arbetstera-
peuter. Arbetsterapiprogramet utgår från ett generellt program som 
utvecklats inom Västerbottens läns landsting (VLL 2014) med syfte att 
erbjuda klienter ett likvärdigt tillvägagångsätt vid bedömning, 
intervention och uppföljning och att kvalitetssäkra arbetsterapi inom 
primärvården. Målet är att med arbetsterapeutiska interventioner ge 
klienter förutsättningar för att självständigt utföra för honom/henne 
viktiga sysslor och uppnå en optimal aktivitetsnivå inom personlig vård, 
boende, arbete och fritid. Programmet är uppbyggt enligt praxismodellen 
OTIPM avseende struktur av arbetsterapiprocessen (Fisher, 2009). 

Programmets innehåll. Det specialiserade arbetsterapiprogrammet 
innehåller en bakgrund som inkluderar aktuell forskning om syndromet 
hjärtsvikt, kort information om rekommenderad vård och aktuell evidens 
enligt guidelines och rehabilitering (McMurray et al., 2012; Lundman, B., 
Brännström, M., Hägglund, L. och Strandberg, 2009). Det beskriver även 
personers erfarenheter av att leva med hjärtsvikt, symtom och vad det 
innebär för personernas aktivitetsutförande (Jeon et al., 2010; Yu et al., 
2008).  

Bedömningsinstrument rekommenderas i programmet och arbets-
terapeuten väljer själv det han/hon anser vara lämpligt till exempel ADL-
instrument som AMPS och ADL-taxonomin, tidigare beskrivna. 
Occupational Gaps Questionnaire (OGQ) (Eriksson, 2012; Eriksson 
et al., 2006) som inte tidigare presenterats introduceras. OGQ mäter 
delaktighet och undersöker aktivitetsgap, det vill säga skillnad mellan vad 
personer vill göra och vad de faktiskt gör i vardagslivet och omvänt, vad 
personer gör som han/hon inte vill göra. Aktiviteter inom områden som 
IADL, sociala aktiviteter, fritidsaktiviteter, arbete och arbetsliknande 
aktiviteter ingår. Studier visar belägg för att instrumentet genererar valida 
och reliabla mått på aktivitetsgap för olika diagnosgruppen med 
funktions- och aktivitetsbegränsningar som förvärvad hjärnskada 
(Eriksson, Kottorp, Borg och Tham, 2009) och stressrelaterade besvär, 
stroke och hjärnskakning (Eriksson, Tham och Kottorp, 2013). 

Måluppfyllelse skattas i det ursprungliga generella programmet enligt 
alternativen: inte – delvis – uppfyllt mål. Bedömningen ansågs vara 
alltför grov varför Goal Attainment Scaling (GAS) (Kiresuk och Sherman, 
1968; Lindstedt och Ivarsson, 2008) undersöktes som ett alternativ. GAS 
bedömdes dock vara en alltför tidskrävande metod för kortare 
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arbetsterapeutiska interventioner i primärvård. Istället valdes en 
förenklad version av GAS, där enligt Turner-Stokes (2009) och Playford 
(2009) endast det förväntade resultatet noll definieras. 

Vid bedömningen väljer klienten mellan alternativen: mycket sämre än 
förväntat, något sämre än förväntat, förväntat resultat, bättre än 
förväntat, mycket bättre än förväntat. Arbetsterapeuten översätter 
sedan skattning till siffror från mycket sämre än förväntat -2 till mycket 
bättre än förväntat +2. Resultaten kan på så sätt även spegla försämring, 
vilket kan vara viktigt vid hjärtsvikt där förmågan kan fluktuera över tid. 
Enligt Turner-Stokes (2009) finns det ett motstånd från klienter att skatta 
siffran noll för ett förväntat resultat och vi valde därför att omvandla den 
verbala skalan till numeriska tal efter skattningens genomförande (Studie 
IV). 

Energibesparande Strategier för klienter med 
Hjärtsvikt (ESH) 

(Studie IV) 

Energy conservation Strategies for clients with Heart failure (ESH) 
utvecklades för att stödja arbetsterapeuten att på ett strukturerat sätt 
informera och diskutera energibesparande strategier tillsammans med 
klienter med hjärtsvikt. Interventionen syftar till att stödja klienternas 
förändringsprocess och öka deras förmåga att utföra för dem 
meningsfulla aktiviteter. Arbetsterapeuten uppmanas att komplettera 
information och diskussion med konkret aktivitetsutförande för att 
underlätta aktivitetsanpassningen, rekonstruera vanor och roller och ge 
en känsla av effektivitet allt utifrån klientens aktuella mål (Kielhofner 
2008). ESH används som ett komplement till arbetsterapiprogrammet. 

Ett energibesparande arbetssätt definieras i ESH som klientens förmåga 
att på ett effektivt sätt genomföra aktiviteter och på så sätt spara energi 
till för dem meningsfulla aktiviteter. 

ESH innehåller en kort bakgrund om energibesparande arbetssätt, 
procedur vid användning, beskrivning av åtta energibesparande strategier 
exemplifierade utifrån personer med hjärtsvikt och valbara pedagogiska 
verktyg.  

De åtta strategierna bygger på tidigare vetenskaplig litteratur om 
energibesparande arbetssätt (Dreiling, 2009; Matuska, Mathiowetz och 
Finlayson, 2007), arbetsterapeutisk litteratur om energibesparande 
arbetssätt på ett generellt plan (Carson et al., 2002) och specifikt för 
multipel scleros (Harrison, 2007). Resultat av avhandlingens studie III 
och aktuell evidens (McMurray et al., 2012) har sedan använts för att 
utveckla den specifika inriktningen mot kronisk hjärtsvikt.  
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En kort sammanfattning av strategiernas innehåll:  

Att förstå och förklara för andra: vad är energibesparing, vad innebär 
hjärtsvikt, vikten av att andra förstår vad symtom som fatigue innebär.  

Att följa sin dagsform: vad innebär ”dagsformen” för dig, finns det 
mönster i förmågan, att lyssna på sin kropp. 

Att hitta balans mellan aktivitet och vila: att ta paus i tid, bryta ner 
uppgiften i moment, variera mellan sittande och stående arbete, minska 
omfattning.   

Att arbeta i ett lugnt tempo: att starta aktiviteter i ett lugnt tempo, 
undvika stress.  

Att planera, prioritera och välja bort aktiviteter: tid kan bli en bristvara 
när aktiviteter tar längre tid. Frågor aktualiseras, vad behöver jag göra, 
vad måste jag göra, vad är viktigt för mig? Vikten av att planera och 
effektivisera.  

Att arbeta ergonomiskt: att hitta en bra arbetsställning, organisera 
arbetsytan, undvika att lyfta och bära. 

Att använda hjälpmedel och anpassa sin miljö: att använda vardags-
teknik och tekniska hjälpmedel, anpassa sin miljö, bostadsanpassning.  

Att stärka kroppen med egenvård: att fysisk träning stärker fysisk 
förmåga, hela dagen kan inte vara träning, vardagsmotion, underlätta 
sömn och matsituationen, behov av kontakt med annan vårdpersonal.  

ESH tillhandahåller pedagogiska verktyg. Strategier visualiseras i en 
stjärna, för att underlätta arbetsterapeutens information till klienten om 
de olika strategierna. Klienten kan även självskatta sin användning av 
strategierna i tre grader: 1) klienten använder inte strategin vid aktivitet, 
2) klienten använder strategin ibland vid aktivitet, 3) klienten använder 
strategin ofta vid aktivitet. Skattningen används som en del av 
utredningen inför målsättningsdiskussion och planering av inter-
ventioner, figur 3.  
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Figur 3. Visualisering av strategier i en stjärna 

Förändringsbenägenheten hos klienten självskattas.  Klientens 
förändringsbenägenhet diskuteras och skattas på en skala från noll till tio, 
där noll betyder inte alls beredd och tio en maximal beredskap (Holm 
Ivarsson 2009). Klientens förändringsbenägenhet kan användas som en 
vägledning till val av intervention där en låg skattning i första hand bör 
inriktas mot kompensation.  

Klientinformationen ”Att leva aktivt trots sin hjärtsvikt- 8 strategier för 
att orka aktiviteter som är viktiga för dig” finns tillgänglig. Den 
innehåller information om vad ett energibesparande arbetssätt är och 
förklarar varje strategi med exempel och illustrationer.  

Aktivitetsdagbok med bedömning av ansträngning och aktivitetsschema 
för en vecka fanns också att tillgå.  
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Analyser och analysmetoder 

Studie I 

 
I studie I undersöktes ADL-förmåga och samband mellan ADL-förmåga 
och NYHA-klass.  

Deskriptiva analyser användes för att beskriva ADL-förmåga utifrån 
beroende/oberoende, skattad påfrestning och kvalitet på aktivitets-
utförande vid ADL-uppgifter. Standardmetoder som frekvens, procent, 
medianer och spridningsmått användes.  

Dikotomiseringar genomfördes av ADL-trappans PADL-aktiviteter till 
beroende av en eller flera PADL-aktiviteter och oberoende av hjälp vid en 
eller flera PADL-aktiviteter. Samma dikotomisering gjordes för IADL-
aktiviteter. Självskattningen i de fyra NYHA-klasserna resulterade i 
enbart 2 deltagare för respektive NYHA-klass I och IV vilket medförde att 
en dikotomisering till NYHA-klass I/II och III/IV genomfördes. 
Deltagarna i NYHA-gruppen III/IV med en medelålder på 83 år var 
signifikant äldre (p=0.008) jämfört med NYHA-gruppen I/II med en 
medelålder på 78 år. Vi dikotomiserade även uppgifter för ålder på grund 
av skev åldersfördelning vid medianen till ≥80 och ≤81 år. 
Datorprogrammet AMPS 2002 användes vid AMPS-bedömningen. 
Programmet omvandlar ordinaldata till linjära data, justerar för 
skillnader i uppgifternas och momentens svårighetsgrad och bedömarens 
stränghet under bedömningen genom en Rasch-analys (Fisher, 1993).  

Samband mellan NYHA-klass och ADL-förmåga undersöktes. Signifikans 
testades med Chi²-test, Fisher’s Exact Test för små grupper <5 och t-test. 
Som signifikansnivå valdes ≤0.05. 

En T-test användes för att jämföra AMPS ADL motoriska och ADL 
processförmågemått med NYHA-I/II och NYHA III/IV. Logistisk 
regression användes för bestämning av odds ratios (OR) med 95% 
konfidensintervall (CI). Skattade OR indikerar odds för AMPS ADL 
förmågemått under cutoff för deltagare i NYHA III / IV jämfört med  
NYHA I / II och med åldersjustering. 

I studien jämfördes även aktuella AMPS ADL motoriska och ADL  
processförmågemått med uppgifter på normalvärden för olika 
åldersgrupper från en AMPS-databas. Uppgifterna erhölls efter personlig 
kommunikation med Anne G. Fisher som utvecklat instrumentet AMPS 
(Fisher, 2003a; Fisher, 2003b). Dessa normalvärden innehåller personer 
utan kända funktionshinder eller kända invalidiserande diagnoser som 
kan påverka aktivitetsutförandet. En on-sample t-test, CI 95%,  användes 
för att jämföra studiens AMPS ADL motoriska och ADL process-
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förmågemått enligt databasens åldersindelning, vilket innebar att upp-
gifterna för de yngsta åldersgrupperna blev få.  

Studie II 

I studie II beskrevs förekomsten av fatigue och associationer mellan 
fatigue, ADL-förmåga och klienternas användning av tekniska hjälp-
medel, hemtjänst och färdtjänst 

Deskriptiva analyser användes för att beskriva förekomst av fatigue. 
Standardoperationer som frekvens, procent, medianer och kvartiler 
användes. 

Dikotomiseringar genomfördes på samma sätt som i studie I, se sidan 42.  
Även i denna studie användes datorprogrammet AMPS 2002 vid AMPS-
bedömningen (Fisher, 1993). 

Associationer mellan fatigue och ADL-förmåga och klienternas 
användning av tekniska hjälpmedel, hemtjänst och färdtjänst 
undersöktes. Mann-Whitney U-test användes då fatiguevärden från MFI-
20 betraktades som ordinalvärden.  Andra signifikanser testades med 
Chi²-test och Fisher’s Exact Test för små grupper <5. Som signifikansnivå 
valdes p≤0.05. 

Logistisk regressionsanalys användes för signifikanstest av fatigue för 
deltagare beroende i PADL, matlagning, transport, städning, och AMPS 
ADL motoriska förmågemått under cutoff, med åldersjustering.  

Studie III 

En kvalitativ design med öppna individuella intervjuer som analyserades 
med kvalitativ innehållsanalys valdes till studie III (Graneheim, 
Lundman, 2004; Lundman och Hällgren Graneheim, 2008). 
Analysmetoden bedömdes lämplig då den fokuserar både på subjektet och 
dess kontext och jämför likheter och skillnader utifrån det fenomen som 
studeras. Tolkningsgrad kan vara manifest, en tolkning av det som direkt 
uttrycks i texten eller latent då tolkningen avser textens innebörd. Vi 
valde att göra en latent tolkning, men med en textnära ansats då syftet 
med intervjun var att ta del av deltagarnas konkreta erfarenheter.  

Analysen genomfördes i flera steg utifrån det aktuella syftet. Först lästes 
de transkriberade intervjuerna i sin helhet flera gånger för att få en 
bredare förståelse av innehållet. Sedan identifierades meningsbärande 
enheter, det vill säga kortare meningar eller avsnitt med relevant 
information utifrån syftet. Dessa meningsbärande enheter kortades sedan 
ner med intakt innehåll, kondenserades, och benämndes med en kod. 
Koderna sorterades i grupper med liknande mening och trådar av mening 
abstraherades till subteman och teman. Under processens gång 
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diskuterades val av meningsenheter, kodning och val av subtema och 
tema tillsammans med handledare och medförfattare och tolkningen 
jämfördes med de ursprungliga intervjuerna för att öka analysens 
trovärdighet.    

Studie IV 

I studien beskrevs klienters och arbetsterapeuters erfarenheter av ett 
arbetsterapiprogram med energibesparing inom primärvård. En 
deskriptiv enfallsstudie valdes med både klienter och arbetsterapeuter 
som analysenheter. Fallstudiedesign kan ses som en forskningsstrategi 
där man undersöker ett visst fenomen i sitt sammanhang under tid från 
flera synvinklar och till det används flera metoder och källor för 
datainsamlingen (Yin 2009, 2012). Det undersökta fenomenet, fallet 
definierades i studien som ”Ett program för arbetsterapeutisk 
intervention inklusive energibesparing för klienter med hjärtsvikt inom 
primärvård”. Fallstudiemetodiken rekommenderas då forskare har 
tillgång till en situation som inte tidigare varit tillgänglig för vetenskaplig 
observation (Yin, 2009, 2012) och anses lämplig för att utveckla praxis 
genom att undersöka arbetsterapeutiska interventioner, dess betydelse för 
klienter och samarbete mellan arbetsterapeut och klient (Salminen, Harra 
och Lautamo, 2006).  

Kvalitativ och kvantitativ data samlades in från olika källor och analys-
erades, se figurer 2: 

Arbetsterapeuternas och klienternas intervjuer analyserades i var sin 
grupp med kvalitativ innehållsanalys (Graneheim, och Lundman, 2004). 
Analysen genomfördes som tidigare beskrivet i studie III. 

Datainsamling från klienternas baseline och en månad efter interven-
tionens slut presenterades deskriptivt på gruppnivå och uppgifter på 
ADL-förmåga individuellt. Uppgifter om klienternas måluppfyllelse 
hämtades från primärvårdens arbetsterapijournal och presenterades 
deskriptivt på gruppnivå. 

Etiska överväganden 

Deltagande i studier och omfattande datainsamling kan vara påfrestande 
för äldre personer med hjärtsvikt. Det var därför viktigt att jag vid 
hembesöket var lyhörd och det hände att datainsamlingen avbröts då den 
blev för påfrestande och sedan fick fortsätta en annan dag. Samtal om 
förmågor och svårigheter kunde också väcka negativa känslor, oro och 
sorg. En datainsamling avslutades därför utan något uppföljande 
hembesök då den bedömdes bli för känslosam för personen. All 
datainsamling genomfördes i en trygg och bekant miljö, det vill säga 
personernas hem. Deltagarna erbjöds, men tackade alla nej till 
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valmöjligheten att välja en annan lokal. Genomgående fanns hos 
deltagarna en vilja att dela med sig av sina erfarenheter och många 
uttryckte en önskan att själva kunna bidra till utveckling av vård och 
rehabilitering för personer med hjärtsvikt.  

I studie IV kontaktades de klienter som antecknats på 
arbetsterapeuternas väntelista då de var i behov av arbetsterapeutiska 
interventioner. Förfarandet kan i en sådan situation innebära att 
deltagarna känner sig tvingade att delta i studien för att snabbt påbörja 
interventioner från en arbetsterapeut. För att motverka detta 
informerades klienterna initialt om att deltagandet var frivilligt och att de, 
om de avböjde medverkan omgående och utan väntetid skulle erbjudas en 
hembesökstid av den ordinarie arbetsterapeuten. En person valde detta 
alternativ och tackade ja till ett hembesök av den ordinarie arbets-
terapeuten några dagar senare. Under inklusionsperioden exkluderades 
även de klienter där ärendet ansågs brådskande och inte borde bli 
fördröjda av erbjudande om medverkan i studien och tidsåtgång för 
datainsamling vid baseline.  

Namn och personuppgifter avidentifierades inför forskargruppens analys. 
Alla deltagare fick skriftlig och muntlig information om studiens innehåll 
och deras möjlighet att avbryta sin medverkan när helst de så önskade 
utan att berätta varför. Deltagarna i studie IV godkände också skriftligt 
möjligheten att läsa deras primärvårdsjournal. Åtgärder vidtogs även 
under datainsamling och analys för att hantera och förvara person-
uppgifter och material på ett säkert sätt. 

Studierna I-IV har godkänts av den regionala etikprövningsnämnden i 
Umeå, avdelningen för medicinsk forskning (Dnr 03-291, Dnr 09-291, 
Dnr 2011-197-31M).  
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RESULTAT 

ADL-förmåga utifrån beroende, påfrestning 
och kvaliteten på utförande av dagliga 
aktiviteter 

Många deltagare utförde sina aktiviteter självständigt med en varierande 
grad av påfrestning och endast 3 av 40 deltagare utförde alla aktiviteter 
självständigt utan skattad påfrestning, se tabell 3. PADL-aktiviteterna 
bad/dusch genomfördes ofta trots en delvis påfrestning och bland IADL-
aktiviteter skattades utförande av städning som den mest ansträngande 
aktiviteten. Beroende vid IADL-aktiviteter enligt ADL-trappan var 
omfattande och 30 av 40 deltagare var beroende i en eller flera aktiviteter, 
oftast matuppköp, medan andelen beroende deltagare vid en eller flera 
PADL-aktiviteter var mindre, 8 av 40 deltagare. 

 

AMPS ADL motoriska och ADL processförmågemått visade en stor 
individuell spridning. Spridningen var mest omfattande för ADL 
motoriska förmågemått i NYHA-klass III (logits 2.6 till –1.2) och en något 
mindre spridning för ADL motoriska förmågemått i NYHA-klass II (logits 
2.7 till 0.8), samt ADL processförmågemått för NYHA klass II (logits 1.8 
till 0.4) och III (logits 1.4 till —0.3).  
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Samband mellan ADL-förmåga och NYHA-
klass  

Samband framkom mellan deltagarnas självskattade svårighetsgrad av 
hjärtsvikt och behov av hjälp med en eller flera PADL- eller IADL-
aktiviteter. De deltagare som uppgett NYHA-klass III/IV var beroende vid 
PADL-aktiviteter men ingen från NYHA-klass I/II (p=0.003). De flesta, 
18 av 20 deltagarna från NYHA-klass III/IV var beroende i en eller flera 
IADL-aktiviteter (OR 6.0, CI 1.08-33.27), ett samband som inte kvarstod 
efter justering för ålder. 

Ålder visade sig ha en inverkan på deltagarnas ADL-förmåga. Deltagare 
≤81 år var mer beroende vid en eller flera PADL-aktiviteter (OR 10.23, CI 
1.12-93.34) och IADL-aktiviteter (OR 6.0, CI 1.08-33.27) jämfört med 
deltagare ≥80 år. Den äldre gruppen deltagare var även mer beroende av 
hjälp vid aktiviteter som matlagning (0.000), transport (p=0.005) och 
städning (p=0.023) jämfört med den yngre gruppen. Ingen signifikant 
skillnad hittades vid aktiviteten matuppköp (p=0.281). 

Beroende vid en eller flera IADL-aktiviteter var omfattande för kvinnor, 
22 av 24 (p=0,007) jämfört med 8 av 16 män, därav 19 kvinnor och 6 män 
beroende vid matuppköp (p=0.018). 

Deltagare från gruppen NYHA III/IV hade lägre AMPS ADL motororiska 
och ADL processförmågemått jämfört med gruppen NYHA I/II (ADL 
motorik: medel 0.97 jmf med medel 2.09, CI 0.60-1.62, p=< 0.000, ADL 
processförmågemått: medel 0.81  jmf med medel 1.14, CI 0.06-593, 
p=0.016). OR för AMPS ADL motoriska förmågemått under cutoff, 
kvarstod för gruppen NYHA III/IV efter justering för ålder (OR 15.5, CI 
2.40-100.1), men inte för ADL processförmågemått.  

En jämförelse med normalvärden från en AMPS-databas visade att alla 
ADL motoriska och ADL processförmågemått för studiens deltagare låg 
lägre än för personer i samma åldersgrupp från databasen. Skillnaden var 
störst för den allra äldsta gruppen 83-93 år (ADL motorik: p=<0.001, 
ADL processförmågemått: p=<0.001) men med en stor spridning på för 
framför allt ADL motoriska förmågemått för de äldsta deltagarna med 
hjärtsvikt. 

Förekomsten av fatigue och dess samband 
med utförande av dagliga aktiviteter  

Deltagarna i studie II skattade generellt en omfattande fatigue med höga 
värden för dimensionerna generell fatigue, fysisk fatigue och minskad 
aktivitet och lägre omfattning av minskad motivation och mental 
fatigue.Var fjärde  skattade högst möjliga värde för fysisk fatigue, tabell 4.  
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Ett samband mellan generell fatigue, fysisk fatigue och reducerad aktivitet 
kunde ses för de deltagare som var beroende vid en eller flera PADL och 
IADL aktiviteterna matlagning, transport och städning, men med en stor 
spridning på kvartil Q1-Q3. Samband mellan reducerad motivation, 
mental fatigue och beroende vid PADL och IADL-aktiviteter var få, och 
bortföll huvudsakligen efter justering för ålder, se tabell 5.    

Deltagarnas ålder inverkan på utfallet och alla signifikanta samband 
kvarstod inte efter en justering för detta. Samtliga dimensioner av fatigue 
var till exempel signifikant högre bland beroende vid PADL men endast 
minskad aktivitet kvarstod efter en justering för ålder (OR:1.62,CI 1.03-
2.56). Deltagare beroende vid matlagning, transport och städning 
skattade signifikant högre värden vid generell fatigue, fysisk fatigue och 
nedsatt aktivitet. Efter en justering för ålder kvarstod alla dessa samband 
för transport och städning. För aktiviteten matuppköp fann vi inget 
samband med fatigue. Se tabell 5 där kvarstående signifikanta samband  
efter justering för ålder är markerade med stjärnor.  

Vi jämförde även samband mellan fatigue och bedömd AMPS ADL 
motoriska och ADL processförmågemått under cutoff. Inget samband 
mellan AMPS ADL processförmågemått under cutoff och fatigue hittades. 
För deltagare med ADL motorförmågemått under cutoff kvarstod 
samband med generell fatigue, minskad aktivitet och mental fatigue även 
efter justering för ålder.  

Deltagarnas bruk av tekniska hjälpmedel var omfattande, 27 av 40 
deltagare, företrädesvis bad och duschhjälpmedel 18, gånghjälpmedel 17 
och hjälpmedel för att anpassa sitthöjd 20. Användning av reglerbart 
ryggstöd till säng var begränsad, 6 av 40 deltagare. De deltagare som 
använde hjälpmedel skattade signifikant högre fatigue för generell, fysisk 
fatigue och reducerad aktivitet. Inget samband mellan skattad fatigue och 
användning av hjälpmedel eller hemtjänst kvarstod efter en justering för 
ålder. För personer som beviljats färdtjänst hittades inget samband med 
fatigue. 



Tabell 5.   Samband mellan fatigue och beroende i ADL-aktiviteter för äldre personer med kronisk hjärtsvikt (n=40). Fatigue-värden varierar från 4 till 
20, högre värden indikerar högre skattning av fatigue.  

  n Generell fatigue             Fysisk fatigue Minskad aktivitet 
Minskad  
motivation 

Mental  
fatigue 

PADL 

  Oberoende 32 16.0 (11.00–18.00) 14.0 (11.00–18.75) 15.0 (10.25–16.75) 9.0 (7.00–11.00) 7.5 (4.25–12.75) 

  Beroende 8 19.5 (16.25–20.00) 20.0 (17.00–20.00) 20.0 (19.00–20.00) 12.0 (9.50–13.00) 12.0 (11.00–14.00) 

P-värde   0.033 0.005 <0.001  * 0.030 0.022 

IADL 

Matlagning 

  Oberoende 24 14.0 (11.00–18.00) 14.0 (10.25–17.50) 14.5 (9.25–16.00) 9.0 (7.00–10.00) 8.0 (4.00–11.75) 

  Beroende 16 18.0 (16.25–19.75) 19.0 (14.50–20.00) 19.0 (15.00–20.00) 11.0 (8.25–13.00) 12.0 (4.25–12.75) 

P-värde   0.033 0.013   0.001  * 0.039 0.062 

Transport 

  Oberoende 21 14.0 (10.00–17.50) 13.0 (9.00–17.00) 14.0 (9.50–16.00) 9.0 (8.00–10.50) 8.0 (6.00–12.50) 

  Beroende 19 18.0 (16.00–20.00) 19.0 (14.00–20.00) 18.0 (15.00–20.00) 11.0 (7.00–13.00) 11.0 (4.00–11.75) 

P-värde 0.005  *     0.004  *   0.001  *   0.270   0,520 

Matuppköp 

  Oberoende 15 16.0 (11.00–18.00) 14.0 (11.00–18.00) 16.0 (11.00–17.00) 9.0(7.00–12.00) 8.0 (4.00–13.00) 

  Beroende 25 17.0 (12.00–19.00) 17.0 (11.50–20.00) 15.0 (11.00–19.00) 9.0 (7.50–12.00) 10.0 (6.00–12.50) 

P-värde   0.543 0.083   0.543 0.804 0.740 

Städning 

  Oberoende 21 14.0 (11.00–17.50) 12.0 (9.00–17.00) 14.0 (9.00–16.00) 9.0 (5.50–10.50) 8.0 (4.00–12.50) 

  Beroende 19 18.0 (16.00–20.00) 19.0 (15.00–20.00) 18.0 (15.00–20.00) 11.0 (8.00–13.00) 11.0 (7.00–14.00) 

P-värde   0.005  * 0.001  * <0.001  * 0.054 0.145 

AMPS ADL motoriskt förmågemått 

Över cutoff  16 13.0 (11.00–16.75) 12.0 (8.75–15.75) 13.5 (13.50–15.00) 9.0 (7.25–10.25) 6.0 (4.00–8.00) 

Under cutoff 24 18.0 (16.00–20.00) 18.5 (14.00–20.00) 17.0 (14.25–19.00) 9.5 (7.25–12.75) 11.0 (8.25–14.00) 

P-värde   0.001  * 0.003 0.001  * 0.436 0.002  * 

AMPS ADL processförmågemått 

Över cutoff 25 16.0 (11.00–19.00) 14.0 (11.00–19.50) 15.0 (10.00–20.00) 9.0 (7.00–13.00) 8.0 (5.00–14.00) 

Under cutoff 15 17.0 (11.00–19.00) 17.00 (11.00–19.50) 17.0 (11.50–16.50) 9.0 (7.50–10.50) 11.0 (5.00–14.00) 

P-värde   0.422 0.472 0.164 0.164 0.391 

*Markerar de signifikanta skillnader som kvarstod efter justering för ålder. 
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Erfarenheter av begränsningar och 
strategier för dagliga aktiviteter  

Analysen av intervjuerna resulterade i två teman och sju subteman, 
presenterade i tabell 6. 

 

Att omdefiniera ett aktivt liv medveten om sin försvagade kropp 

Deltagarna beskrev att de insåg sin begränsade aktivitetsförmåga och blev 
medvetna om sin försvagade kropp. De relaterade sina svårigheter att 
utföra aktiviteter till sin hjärtsvikt, men även till multisjuklighet och 
stigande ålder. Fysisk fatigue, nedsatt uthållighet och andfåddhet var 
framträdande och även en mental fatigue uttryckt som bristande energi 
och svårigheter att påbörja aktiviteter. 

Deltagarna strävade på olika sätt efter att bevara ett aktivt liv. Det kunde 
vara genom att tänka positivt, motivera sig själv och acceptera förändring 
eller för andra genom att kämpa emot förändring. De försökte bevara sina 
fysiska och kognitiva förmågor genom olika former av träning och att 
hantera symtom som andfåddhet. Att vara oberoende i sitt dagliga liv och 
att kunna upprätthålla sociala kontakter och finnas till för andra var 
viktigt och meningsfullt.  

Att omdefiniera ett aktivt liv innebar även att förändra sina vanor och 
roller, något som inte alla lyckades med. Anpassning upplevdes  naturligt 
eller för andra mycket svårt vilket medförde att de ansträngde sig till det 
yttersta för att ”hålla skenet uppe” och inte förändra omgivningens syn på 
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sig. Information från vården kunde  ge insikt och påskynda deltagarnas 
förändringsprocess. Förändring efter en läkares information beskrevs: 
"Det kallas en livsfilosofi. Jag har börjat tänka lite mer om hur jag har 
levt och hur, hur jag kan leva.” 

Deltagarna förändrade sina roller från oberoende till beroende, upplevde 
omgivningens tvivel på sin förmåga och avstod från aktiviteter 
tillsammans med andra, då de inte längre aktivt kunde bidra med sin del i 
aktiviteten. Sviktande förmåga att upprätthålla sina egna förväntningar 
kopplade till roller som man och kvinna väckte negativa känslor och 
frustration. Andra deltagare hittade vägar att känna sig delaktiga i 
aktiviteter, trots att de inte längre kunde delta i fysiskt krävande moment. 
En deltagare berättade hur hon numera bakade: "Jag sitter och läser 
receptet och han [min make] gör jobbet. Jag säger, vispa inte för hårt 
[skratt]. Hur känns det? Ja, jag tycker det är ganska kul [skratt]. " 

Att planera aktiviteter och balansera grad av ansträngning 

Deltagarna beskrev en mängd strategier för att planera och balansera 
ansträngning vid sitt aktivitetsutförande. De begränsade omfattningen 
och organiserade sina uppgifter på nya sätt både i utförande, tid och 
miljö. De utförde aktiviteter mer frekvent men i mindre omfattning, 
rationaliserade utförandet och köpte produkter och tjänster. De planerade 
för morgondagen: "Jag har saker i frysen hemma, så om jag känner mig 
sjuk, du vet, jag har alltid något som jag redan har förberett i frysen." 

Andfåddhet och fatigue varierade från dag till dag och aktiviteter 
anpassades efter dagens förmåga. Att vila under dagen eller under 
aktivitet var vanlig och vila behövde inte vara passiv utan kunde också 
inkludera andra mindre ansträngande aktiviteter. Att dammsuga 
sovrummet beskrevs: "Jag dammsuger sängen först ... och sedan jag vila 
.. lite och sedan dammsuger jag under sängen ... då måste du böja dig 
ner .. och så ... jag vilar i intervaller .. till slut jag gjort det ". 

Vardagsteknik, tekniska hjälpmedel och egna genomtänkta anpassningar 
av miljön användes i stor utsträckning för att minska ansträngning och 
öka möjligheten till aktivitet. Det fanns ett initialt motstånd mot att 
använda hjälpmedel men även erfarenheten av att hjälpmedel efter hand 
blev ett naturligt inslag i deltagarnas aktivitetsutförande beskrevs. 
Anpassningar i hemmiljö var även genomförda med bostadsanpassning.  
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Erfarenheter av ett arbetsterapiprogram 
med energibesparing för personer med 
hjärtsvikt inom primärvård 

 
Alla klienter skattade vid baseline en omfattande framför allt fysisk 
fatigue och mild depression. Klienternas aktivitetsutförande förändrades 
under interventionen enlig en självskattning med ADL-taxonomin;  
oberoende och deltagande i aktiviteter ökade, klienter beslutade sig för att 
avstå från att utföra aktiviteter som inte ansågs meningsfulla och 
beroende ökade på grund av en tilltagande försämring i sin hjärtsvikt. 

Tjugoåtta mål formulerades och utvärderades under interventions-
perioden. De flesta målen skattades som förväntat resultat, 13 av 28 mål 
och alla alternativa skattningar användes. Klienterna  självskattade 
användning av energibesparande strategier, i första hand att följa sin 
dagsform, arbeta i ett lugnt tempo och planera, prioritera och välja bort 
aktiviteter, samt använda hjälpmedel. Strategierna att förstå och 
förklara och stärka kroppen med egenvård var sparsamt använda.  

Arbetsterapeuternas erfarenheter av att arbeta 
enligt program och ESH 

Analysen av intervjuerna resulterade i två teman och sju subteman, 
presenterade i tabell 7.  
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Att stödjas av specifik kunskap och ett strukturerat arbetssätt 

Arbetsterapeuterna beskrev att programmet genererat ett strukturerat 
arbetssätt och stöd i utredning, intervention, utvärdering och dokument-
ation. Programmet gav kunskap som de saknade och en större förståelse 
för klientgruppens svårigheter att utföra dagliga aktiviteter, något som ett 
generellt program inte kunnat ge. En tvekan att använda instrument i 
kliniskt arbete beskrevs parallellt med aktuell erfarenhet att instrument 
givit värdefull information och ökat klienternas engagemang i 
arbetsterapiprocessen. ADL-taxonomin var välkänd, ansågs vara grund-
läggande och självskattades av klienten. OGQ kompletterade: “ Det var 
intressant, även för personen själv tror jag, att få tänka … vad kan jag 
göra och vad vill jag göra … eftersom det inte alltid stämmer överens”. 
Instrumentet kunde väcka klienters sorg över förlorade förmågor och det 
hände att arbetsterapeuterna av oro för detta avstod från att använda 
OGQ till svårt sjuka klienter. Andra instrument som MFI-20 bedömdes 
inte tillföra någon ny information. Svårigheter att använda instrument för 
klienter med kognitiv nedsättning beskrevs. 

Målformulering och skattning av måluppfyllelse genomfördes tillsam-
mans med klienten. Arbetsterapeuterna beskrev en strävan att formulera 
klara och konkreta mål men hade ringa erfarenhet från användning av 
mål i sin tidigare kliniska vardag. En skattning till utebliven 
måluppfyllelse låg till grund för nya interventioner och positiva reaktioner 
på intervention med enkla hjälpmedel förvånade. Det förekom att klienter 
tvekade inför låg skattning men information fick dem att våga vara 
tydliga. 

Arbetsteraputerna beskrev en tidigare bristande erfarenhet och struktur 
vid intervention med energibesparande strategier: ”Jag trodde inte att 
det var de man skulle komma fram till när det var ett energibesparande 
arbetssätt…// .. då tänker man att man ska plocka bort saker .. men för 
honom handlade de mycket om hur han gjorde saker, gjorde han det på 
ett annat sätt så kunde han ju göra en del saker som han faktiskt 
egentligen ville kunna göra”.  ESH med dess pedagogiska verktyg gav 
struktur och underlättade interventioner. Strategierna visualiserade i en 
stjärna användes som underlag för samtal med klienten: ”det blev väldigt 
tydligt .. hur man gjorde i vardagen olika saker, hur man tänkte och 
sådär, vad dom hade för kunskap och så”. Alla strategier diskuterades 
varefter lämpliga strategier utifrån klientens mål valdes. Att diskutera 
energibesparing från ett aktivitetsperspektiv, stödja klienterna i att förstå 
sin fatigue, hantera sin energi och prioritera för dem meningsfulla 
aktiviteter beskrevs som betydelsefullt. En intervention som de trodde 
ingen annan yrkesgrupp gjorde.  
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Att hitta fördelar med att arbeta efter program och ESH  men tvivla på 
möjligheten 

Arbetsterapeuterna värdesatte programmets stöd till en genomgående 
bedömningar som resulterade i en innehållsrik bild av klientens 
livssituation. Arbetssättet jämfördes med deras ordinarie sätt att arbeta, 
med korta insatser utifrån ett aktuellt ärende där klienten fick återkomma 
vid nya behov: ” Hade jag bara följt upp den där mannen och hans mål 
[enligt vanliga rutiner] som stod på väntelistan och de jag kände till om 
honom, så hade många saker inte blivit gjorda och han hade haft det 
mycket sämre idag ..”.  De ansåg att interventionerna medfört märkbara 
skillnader i klienternas vardag och poängterade upprepade kontakter med 
arbetsterapeut som en viktig faktor i klientens förändringsprocess då det 
skapat förtroende och bidragit till att identifiera nya mål. Även klienter 
som skattat låg förändringsbenägenhet förändrade sitt aktivitetsutförande 
och klienters vilja att återta aktiviteter de tidigare dragit sig tillbaka från 
beskrevs. 

Arbetsterapeuterna hade under projekttiden kunnat använda den tid de 
behövde för att följa programmet och beskrev nu oro över bristande 
resurser. Viljan att fortsätta arbeta enligt programmet fanns, men arbetet 
beskrevs som tidskrävande och de var osäkra på sina möjligheter att välja 
ett sådant arbetssätt även om det till slut skulle vara tidseffektivt. En 
lösning kunde vara att vid intervention för energibesparing enbart 
använda sig av ESH. Trots oron var de övertygade om att ett arbetssätt 
enligt ett program på sikt skulle vara resurseffektivt. 

Klienternas erfarenhet av arbetsterapeuternas 
arbete enligt program och ESH 

 
Analysen av intervjuerna resulterade i två teman och fyra subteman, 
presenterade i tabell 8 

 



Resultat 
 __________________________________________________            
 

55 
 
 

Att arbeta tillsammans för att hantera dagliga aktiviteter 

Klienterna beskrev erfarenheter av att aktivt delta i  bedömning, samtal 
om mål, problemlösning och interventioner och att tillsammans med 
arbetsterapeuten avsluta kontakten när båda var nöjda. Arbetssättet 
ansågs systematiskt, som en inventering av deras situation följd av 
interventioner och uppföljningar. Att bli observerad i aktivitet, till 
exempel vid dusch, upplevdes genant men uppskattades då det bidrog till 
interventioner.  Arbetssättet jämfördes med tidigare kontakter med 
arbetsterapeuter som snabbt utfört enstaka interventioner: ”Betydligt 
bättre när man får vara med och göra saker. Du får ju lösa dina 
problem på bästa sätt. När vi vira ståltråden [anpassning av miljö inne i 
duschen], då hade vi jätteroligt, då gjorde vi det tillsammans, löste 
problemet.” 

Samtal med arbetsterapeuten om energibesparande strategier medförde 
att klienterna började tänka igenom sitt aktivitetsutförande. Välkända och 
redan använda strategier som att anpassade sig till sin dagsform och 
planerade sin dag beskrevs men även sin frustration över att tvingas avstå 
från aktiviteter, hindras av en tidskrävande vila och kampen för att lära 
sig att arbeta i ett lugnt tempo: ”Joo, dra ner på takten sa jag, det går ju 
inte dra ner något mer, då sitter jag ju helt still! Så känner jag. Men hon 
lura ut några grejer.. .”   Klienter tog steget att avstå från att tvinga sig till 
alltför påfrestande aktiviteter och istället tillåta sig fritidsaktiviteter och 
social samvaro. Strategier kunde även vara svåra att förstå som uttrycket 
arbeta i strategin att arbeta lugnt som associerades till förvärvsarbete. 
Strategierna att förklara för andra om sin sjukdom och att stärka sin 
kropp med fysisk aktivitet ansågs av några klienter som naturliga, medan 
andra saknade motivation. 

Att få professionellt stöd från arbetsterapeut för att förbättra 
aktivitetsutförandet 

Klienterna beskrev arbetsterapeuterna som kompetenta och profes-
sionella utifrån deras kunskap om aktivitetsproblem hos personer med 
hjärtsvikt och hjälpmedel. Klientinformationen ansågs informativ med 
både ny information och ett igenkännande i beskrivna aktivitetsproblem.  

De hade efter arbetsterapeutens intervention börjar använda fler 
hjälpmedel och anpassade sin miljö för att underlätta aktivitets-
utförandet. Interventioner beskrevs som en kombination av strategier där 
till exempel insatser för att underlätta hushållsarbete kunde innehåll 
interventioner som hjälpmedel, anpassning av miljön, träning i aktivitet 
och samtal om ergonomi. Insatserna ansågs minska ansträngning, öka 
säkerhet och minska obehag från symtom ”Läkaren frågade igår om jag 
blir rädd när jag får kärlkramp, men det har blivit mycket bättre sen jag 
får ställa höjden på den där grejen .. i sängen” [elmanövrerat ryggstöd]. 
Men även svårigheter som acceptans av att använda hjälpmedel beskrevs. 
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DISKUSSION  

Avhandlingens övergripande syfte var att öka kunskapen om ADL-
förmåga och fatigue hos äldre personer med hjärtsvikt och att beskriva de 
strategier som dessa personer använder för att hantera sina dagliga 
aktiviteter. För att stödja en utveckling av arbetsterapeutiska inter-
ventioner för klientgruppen utvecklades och beskrevs sedan erfarenheter 
från ett arbetsterapiprogram, inklusive energibesparing inom primärvård.  

En kort sammanfattning av de viktigaste resultaten presenteras nedan 
och resultaten diskuteras sedan mer ingående i följande text. 

Deltagarna i studierna var huvudsakligen äldre, något fler kvinnor än män 
och de flesta beskrev sig själva som multisjuka. Många använde 
hjälpmedel för att underlätta sina aktiviteter och ett mindre antal fick 
även stöd från hemtjänst. 

De flesta deltagarna genomförde självständigt sitt PADL men var 
beroende av hjälp och upplevde påfrestning vid utförande av en eller flera 
IADL-aktiviteter. Deltagarnas kvalitet på aktivitetsutförande var nedsatt 
jämfört med äldre friska i samma ålder. Beräknade AMPS ADL motoriska 
förmågemått under cutoff för deltagare i NYHA-klass III/IV var 
signifikant lägre jämfört med deltagare från NYHA-klass I/II även efter 
justering för ålder. Ålder hade generellt en betydande inverkan på ADL-
förmågan. 

Fatigue var vanligt förekommande och ett samband konstaterades 
huvudsakligen mellan den fysiska sidan av fatigue och en högre andel 
beroende och nedsatt kvalitet vid utförandet av dagliga aktiviteter, med 
undantag av matuppköp. Personer som använde hjälpmedel och 
hemtjänst skattade mer ofta högre fysisk fatigue, men inget samband 
fanns för personer som använde färdtjänst. 

Deltagarna beskrev erfarenheter av begränsningar i aktivitetsutförande 
och strategier som de använde för att hantera sina dagliga aktiviteter. De 
omdefinierade ett aktivt liv medvetna om sin försvagade kropp, planerade 
aktiviteter och balanserade grad av ansträngning under aktivitets-
utförandet.  

Erfarenheter av att använda arbetsterapiprogrammet inklusive ESH 
uttrycktes på många sätt. Arbetsterapeuterna ansåg att kunskap om 
hjärtsvikt och ett strukturerat arbetssätt medfört en mer omfattande bild 
av klienternas dagliga liv. En process över tid var fördelaktig för 
klienternas förändringsprocess, men oro för resurser i den kliniska 
vardagen medförde att arbetsterapeuterna tvivlade på möjligheten till att 
använda programmet och ESH. Arbetet enligt programmen ansågs ta mer 
tid är sedvanligt arbetssätt, nedsatt kognitiv förmåga hos klienterna 
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försvårade arbetet och arbetsterapeuter kände tveksamhet om 
instruments användbarhet. Klienterna beskrev samarbete med en 
professionell arbetsterapeut som gav stöd till att förbättra aktivitets-
utförandet genom aktivitetsinriktade interventioner. Klienternas ADL-
förmåga förändrades under interventionen, huvudparten av målen 
uppnåddes och en mångfald av energibesparande strategier användes.   

ADL-förmåga och fatigue 

Att vara oberoende och själv klara sina dagliga aktiviteter är en 
grundläggande önskan hos äldre personer med hjärtsvikt och rädslan för 
att bli beroende av andra och på så sätt förlora sin värdighet är stark 
(Waterworth och Jorgensen, 2010; Hägglund et al., 2008). I denna 
avhandling beskrevs deltagarnas ADL-förmåga på flera olika komplet-
terande sätt: i delarbete I-II och IV med självskattning via ADL-trappan 
(Sonn och Hulter Åsberg, 1991) och ADL-taxonomin (Törnquist och Sonn, 
2001), genom observation med AMPS (Fisher, 2003a, 2003b)  och i 
delarbete III genom intervju. Resultaten ger en bred bild av en grupp med 
både styrkor och svagheter som genomförde många aktiviteter trots 
fatigue, på-frestning och minskad kvalitet på aktivitetsutförandet och som 
hade en stark önskan att vara oberoende i sina dagliga aktiviteter.   

Avhandlingens studier visar på en stor individuell variation i ADL-
förmåga samtidigt som deltagare med en allvarligare hjärtsvikt på 
gruppnivå uppvisar både ökat beroende, nedsatt kvalitet vid 
aktivitetsutförande och mer omfattande fatigue jämfört med deltagare 
med mindre allvarlig hjärtsvikt. Den individuella variationen i ADL-
förmåga kan belysas genom en stor spridning mellan observerade AMPS 
ADL motoriska förmågemått för deltagare som skattat sig tillhöra NYHA-
klass III. Vilka faktorer som orsakar en sådan spridning i AMPS ADL 
motoriska förmågemått kan vi inte med säkerhet säga men den 
omfattande förekomsten av symtom som fatigue, andfåddhet och 
multisjukliget kan påverka resultaten. En stor spridning mellan 
individernas ADL-förmåga trots samma NYHA-klass är en påminnelse 
om den mängd faktorer som kan påverka deltagarnas aktivitetsutförande 
och vikten av en noggrann utredning inför kommande interventioner. 

Den fysiska sidan av fatigue är framträdande i avhandlingens studier, då 
den genomgående självskattades högt av deltagarna, observerades under 
AMPS-bedömningar (Fisher, 2003a, 2003b) och på många sätt beskrevs i 
deltagarnas intervjuer. Hög skattning för generell fatigue, fysisk fatigue 
och minskad aktivitet är jämförbar med andra studier av personer med 
hjärtsvikt (Falk et al., 2007b; Hägglund et al., 2007) och dess inverkan på 
deltagares dagliga liv bekräftas (Franzén et al., 2006; Falk et al., 2009).   

Studie I-II beskrev att majoriteten av deltagarna utförde sina PADL-
aktiviteter självständigt och att beroende av hjälp vid utförande av en eller 
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flera IADL-aktiviteter var omfattande. En jämförelse med en  
normalpopulation 76-åringar som bedömts med ADL-trappan (Sonn och 
Hulter Åsberg, 1991) visade ett jämförbart beroende vid PADL (13 %) men 
en lägre grad av beroende vid  IADL-aktiviteter (22%) jämfört med 
resultat i studie I-II. Andra studier beskriver gruppens omfattande 
beroende av hjälp vid IADL-aktiviteter även om en bedömning med andra 
instrument försvårar en exakt jämförelse (Demir och Unsar, 2011; 
Friedman et al., 2008). Bilden är inte entydig då även en lägre andel 
beroende (26 %), jämfört med våra resultat (62%) redovisas för beroende 
vid inköp (Alosco et al., 2012). Deltagarna i Aloscos et al., (2012) studie 
var yngre (68 år, SD  9 år) och fler män, vilket kan vara en förklarande 
orsak till variansen i beroende vid inköp. Sammanfattningsvis tyder våra 
och andra studier ändå på omfattande svårigheter för äldre personer med 
hjärtsvikt att utföra IADL-aktiviteter.    

Inget  samband mellan skattad fatigue och beroende vid matuppköp 
framkom i studie II trots att andfåddhet vid fysiskt ansträngande moment 
som att förflytta sig beskrevs ingående i studie III. Detta kan tolkas som 
en del av förklaringen till beroende vid matuppköp då nedsatt 
gångförmåga är en väl dokumenterade svårigheter i aktivitetsutförande 
för personer med hjärtsvikt (Seo, et al., 2011; Franzén et al., 2006) och 
nedsatt gångförmåga tillsammans med andfåddhet och ålder beskrivs 
som prediktorer för en nedsatt förmåga att utföra IADL-aktiviteter som 
till exempel inköp (Seo et al., 2011). Oavsett grundorsak till svårigheter 
visade resultaten på ett behov av arbetsterapeutiska kompensatoriska 
åtgärder för att minska klienternas andfåddhet och fatigue för att 
underlätta förflyttning utomhus. Klienter med hjärtsvikt riskerar en 
inskränkning i sitt sociala liv och har en upplevelse av  isolering (Jeon et 
al., 2010), enligt Falk et al., (2007a) beskriven som en av de allvarligaste 
konsekvenserna av fatigue. Positivt i sammanhanget kan vara deltagarnas 
relativt låga skattningar för reducerad motivation och mental fatigue i 
delstudie II, vilket kan tolkas som att deltagarna fortfarande har 
motivation och vilja till aktivitet. Att en majoritet av de observerade 
deltagarna fick ett AMPS ADL processförmågemått över cutoff, det vill 
säga att klienten utför ADL-uppgiften med effektivitet, säkerhet och 
oberoende under aktiviteten, kan också vara en indikation på deltagarnas  
möjlighet att förändra sitt aktivitetsutförande. 

En faktor som påverkar ADL-förmåga är åldrande. Tidigare studier har 
funnit att ADL-förmåga förändrats från ungdomens utveckling till en 
generell försämring vid åldrande (Hayase et al., 2004; Dickerson och 
Fisher, 1993). Åldrandets process kan även ses i studier där man följt 
förändringar i AMPS ADL motoriska och ADL processförmågemått i 
åldersgruppen 3-93 år och visat en gradvis försämring efter medelåldern 
(Hayase et al., 2004; Dickerson och Fisher, 1993). En försämring av 
förmågan att genomföra tyngre hushållsaktiviteter och att förflytta sig 
utomhus efter 80 års ålder har även beskrivis (Holstein, Due, Almind och 
Avlund, 2007), den ålder som överensstämmer med många deltagare i 
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studie I-IV. Åldrande är därför en faktor som påverkar deltagarnas ADL-
förmåga men genomförda analyser med justeringar för ålder och 
jämförelse med en normalpopulation i samma ålder visade på ett 
kvarstående samband mellan deltagare med en mer allvarlig hjärtsvikt 
och både lägre AMPS ADL motoriska förmågemått, det vill säga en ökad 
ansträngning vid utförande av ADL-uppgifter och en högre skattad 
fatigue.  

Klientens process mot aktivitetsanpassning 

Deltagarna i studie III genomgick en förändringsprocess som påverkade 
deras aktivitetsutförande och deras uppfattning om sig själva. 
Aktivitetsförändringen grundades i en insikt om bristande kapacitet och 
effektivitet i aktivitetsutförandet och påverkades av en mängd fysiska, 
emotionella, sociala och miljörelaterade faktorer. Önskan att kunna 
genomföra för dem meningsfulla aktiviteter och att vara självständig 
motiverade och en mängd strategier utvecklades för att anpassa 
aktivitetsutförandet. Processen mot en aktivitetsanpassning beskrivs 
enligt Kielhofner (2012), som klientens ständiga anpassning till 
förändrade livsvillkor. En anpassning som uppnås när klienten kan skapa 
sig en positiv aktivitetsidentitet och uppnår den delaktighet i aktiviteter 
som han/hon eftersträvar. Sådana erfarenheter beskrevs även av 
deltagare som upplevde tillfredställelse med sitt aktivitetsutförande och 
en känsla av delaktighet trots behov av hjälp med delar av uppgiften. 
Sundin, Bruce och Barremo (2010) har beskrivit äldre hjärtsviktssjuka 
kvinnors önskan till ett  liknande stöd, en relation som stödjer själv-
ständighet och överbryggar kvinnornas känsla av att vara en börda så att 
de kan behålla sin värdighet. Deltagarnas aktivitetsanpassning och till-
fredställelse med sin situation i studie III och IV varierade och var högst 
individuell.  

Arbetsterapeuterna beskriver i studie IV att klienters motivation till 
förändring i sitt aktivitetsutförande och vilja att återta aktiviteter väcktes 
efterhand under interventionen. Klienters initiala önskan att med 
hjälpmedel och anpassning av miljö underlätta sitt aktivitetsutförande 
kunde utvecklas till en vilja att förändra sitt arbetssätt och utveckla egen 
förmåga till aktivitetsanpassning. Schkade och Schultz (1992, 2009) 
beskriver samspelet mellan personen, miljön och personens interna 
adaptiva processer och att arbetsterapeuten kan använda aktivitet som ett 
verktyg för att underlätta klientens förmåga till anpassning. Klienter i 
studie IV beskriver en liknande utveckling som den process som Schkade 
och Schultzs (1992, 2009) beskriver men några långtgående slutsatser om 
fenomenet går inte att dra.  

En mängd energibesparande strategier användes av deltagarna i studie III 
och IV för att möjliggöra aktivitetsutförande. Strategierna att följa sin 
dagsform, och att planera var frekvent använda av deltagarna i båda 
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studierna. Deltagarna planerade sina aktiviteter men en periodvis 
fluktuerande förmåga och dag- till dag variation medförde en påfrestande 
situation där medvetna strategier ständigt fick omprövas, vilket försvårar 
planering av aktiviteter över tid och utveckling av nya vanor. Vila och 
behovet av att utföra sina aktiviteter i ett lugnt tempo var tidskrävande 
och kunde på sikt utgöra ett hot mot deltagarnas aktivitetsbalans då 
dagen fylldes med aktiviteter som personlig vård och hushållsaktiviteter. 
Wagman, Håkansson och Björklund (2012) definierar begreppet 
aktivitetsbalans som individens upplevelse av att ha rätt mängd variation 
av aktiviteter i sin vardag. Situatuien kunde vara frustrerande men för 
några fylldes vilan med andra meningsfulla aktiviteter. Strategin att  
använda hjälpmedel och anpassa den närliggande miljön användes ofta av 
deltagarna i studie III-IV för att minska ansträngning vid  
aktivitetsutförande. De beskrev ett initialt motstånd till hjälpmedel men 
också att hjälpmedlet efter hand naturligt kunde integreras i deras dagliga 
aktiviteter. Löfquist, Nygren, Brant och Ivarsson (2009) som intervjuat 
äldre kvinnors användning av gånghjälpmedel beskriver en liknande 
process. Tidigare studier har beskrivit en mångfald strategier som 
personer med hjärtsvikt använder för att hantera sin vardag, därav 
planering och ett förändrat arbetssätt med vila som vanligt 
förekommande (Pihl et al., 2011b; Lundman, et al., 2009; Pattenden, 
Roberts och Lewin, 2007; Falk, Wahn och Lidell, 2007).   

Arbetsterapiprogram  med energibesparing, 
en möjlighet? 

Erfarenheter om deltagares behov av arbetsterapi från studie I-III och en 
intention att i avhandlingsarbetet stödja utveckling av arbetsterapeutiska 
interventioner ledde till utveckling av det specialiserade arbetsterapi-
program för personer med hjärtsvikt som inkluderade energibesparing 
med stöd av ESH. Ett generellt arbetsterapiprogram för alla diagnoser och 
typ av vårdnivå fanns tillgängligt. Men jag bedömde att en specialisering 
var önskvärd för att inkludera kunskap om utförande av dagliga 
aktiviteter vid hjärtsvikt och energibesparing exemplifierat från 
klientgruppen samt en komplettering av tillgängliga instrument för att 
stödja utredningen. Fördelar med ett specialiserat program jämfört med 
ett generellt bekräftades sedan i både arbetsterapeuternas och klienternas 
intervjuer då kunskap om hjärtsvikt och energibesparing lyftes fram som 
en viktig komponent. Programmet poängterade att arbetsterapeutens 
fokus är klientens perspektiv och situation för att underlätta klientens 
önskade aktivitetsutförande (Kielhofner, 2008). 

Interventionsmodellen OTIPM (Fisher, 2009) gav programmet struktur 
och resulterade i en omfattande utredning, målformulering, intervention 
och utvärdering från ett övergripande perspektiv. Arbetsterapeuterna 
utgick från en bred bild av klienten och de aktiviteter som var 
betydelsefulla för honom eller henne, genomförde sedan bedömningar 
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och identifierade bristande aktivitetsutförande, vilket kan beskrivas som 
ett top-down perspektiv.  Både arbetsterapeuter och klienter med tidigare 
erfarenheter av arbetsterapeutens interventioner beskrev fördelar med 
arbetssättet i  jämförelse med sedvanligt sätt att i primärvården arbeta 
med korta insatser fokuserade på aktuella enstaka problem beskrivna av 
klienten. Ett sådant arbetssätt har ett bottom-up perspektiv vilket ställer 
höga krav på klientens förmåga att förmedla sina förmågor och 
svårigheter i sitt aktivitetsutförande till arbetsterapeuten. Arbetssättet 
kan vara en svårighet med tanke på äldre personers tendens enligt Riegel 
et al., (2010) att underskatta till exempel andfåddhet vid utförande av 
ansträngande aktiviteter samt äldre klienters tendens att framhålla 
fatigue som naturlig dela av åldrandet (Ekman, och Ehrenberg, 2002; 
Friedman, 1997).  

Klienterna beskrev sig själva som aktiva parter i arbetsterapiprocessen, 
vilket bekräftas av arbetsterapeuternas erfarenheter. Jag tolkar det som 
en indikation på att arbetsterapeuten arbetade klientcentrerat, det vill 
säga att utifrån klientens perspektiv aktivt samarbete med klienten i alla 
beslut för att uppnå klientens mål (Fisher, 2009; Kielhofner, 2008; 
CAOT, 1997). Mycket talar för att OTIPM gav struktur till bedömning och 
interventioner och guidade arbetsterapeuternas professionella 
resonemang så att deras insatser från ett top-down perspektiv blev 
klientcentrerade. Men några långtgående slutsatser går inte att dra 
utifrån studiens design. OTIPM är tidigare använd i studier för att stärka 
arbetsterapeuters klientcentrerade och aktivitetsbaserade interventioner  
bland sköra äldre (Fisher, Atler och Potts, 2006).  

Arbetsterapeuterna beskrev även nackdelar med att arbeta enligt  
program och ESH. Arbetssättet ansågs resurskrävande även om de på sikt 
trodde sig spara tid genom arbetssättet. Nedsatt kognition hos klienter 
försvårade utredning och information om hjärtsvikt kunde skapa oro hos 
dessa klienter. Förekomst av kognitiv svikt är vanligt förekommande 
bland klienter med hjärtsvikt (Dobson, et al., 2013; Gure, et al., 2012) och 
programmet bör därför utveckla ett kliniskt resonemang om bemötande 
av liknande svårigheter.  

Arbetsterapeuterna visade tveksamhet till användbarheten av  instru-
mentet MFI-20 (Fürst och Åhsberg, 2001), då det inte tillförde ny 
information. Däremot ansågs OGQ (Eriksson et al., 2006) användbart 
som komplement till ADL-taxonomin (Törnquist och Sonn, 2001) då det 
inkluderar sociala aktiviteter och fritidsaktiviteter. Instrumentet 
användes som ett underlag för att identifiera de aktiviterer som klienten 
ansåg meningsfulla och var ett stöd i arbetsterapeutens och klientens 
diskussion om prioriteringar och målformulering. Arbetsterapeuterna 
avstod dock från att använda instrumentet hos svårt sjuka klienter av oro 
för att ett synliggörande av klientens oförmåga till önskat aktivitets-
utförande skulle göra klienten nedstämd. Deltagarna i studien var få, 
varav en klient i ett palliativ skede, men det kliniska resonemanget är ett 
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observandum. Programmet bör därför utvecklas med ett kliniskt 
resonemang om instrumentets användbarhet för svårt sjuka klienter 
genom att ta stöd i forskning om arbetsterapi i palliativ vård som 
beskriver svårt sjuka klienters strävan att delta i dagliga aktiviteter utifrån 
sin förmåga (Svidén Andersson, Tham och Borell, 2010; La Cour, 
Johannessen och Josephsson, 2009).  

Arbetsterapeuten som en del av teamet 

Klienter med hjärtsvikt behöver tillgång till en långsiktig och 
mångfacetterad vård och rehabilitering inom primärvård. Interventioner i 
hemmiljö som presenteras i studier idag är ofta teambaserade med en stor 
variation på professioner (Jaarsma, Brons, Kraai, Luttik och Strömberg, 
2013). Även nya modeller med multiprofessionella team utvecklas där 
professioner som kardiolog, hjärtsjuksköterskor, arbetsterapeut och 
sjukgymnast ingår  (Brännström och Boman, 2013). Några få studier 
presenterar tidigare erfarenheter av arbetsterapeuters medverkan i 
multidisciplinära interventioner (Azard, Molnar och Byszewski,2008; 
Austin et al., 2005), en indikation på ett behov av en utveckling inom 
området.  

 

Metoddiskussion  

Design 

Avhandlingens fyra studier bygger på två tvärsnittsstudier, en kvalitativ 
studie och slutligen en fallstudie där både kvalitativa och kvantitativa data 
ingår.      

De två första studierna designades som tvärsnittsstudier vilka gav en 
ögonblicksbild av deltagarnas ADL-förmåga och fatigue då 
datainsamlingen genomfördes vid ett tillfälle. En fall-kontroll studie med 
en matchad grupp personer utan diagnosen hjärtsvikt hade varit ett 
alternativ. Resultaten skulle då med större säkerhet kunnat visa 
skillnader i aktivitetsutförande då störfaktorer hade kunnat kontrolleras 
bättre.  

Kvalitativ metod valdes till studie III och IV då det är en användbar 
design för att utforska personers erfarenhet av fenomen, i detta fall 
deltagarnas erfarenheter av ett program inklusive energibesparing 
(Malterud, 1998; Sandelowski, 1996). Intervjuer genomfördes individuellt 
vid båda studierna. Fokusgrupp hade varit ett alternativ för studie III men 
valdes bort då jag bedömde att deltagarnas svårigheter att resa till en 
gemensam lokal kunde påverka urval och bortfall.  
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Vid fallmetodik definieras fenomenet (caset) som en enfallsdesign eller 
flerfallsdesign och en eller flera analysenheter i samma kontext studeras 
(Yin, 2006, 2009, 2012). Vid studie IV valdes en deskriptiv enfallsdesign 
med arbetsterapiprogrammet som fall, med både klienter och 
arbetsterapeuter som analysenheter och analys på flera nivåer, för att få 
en första bild av programmets, inklusive ESH:s, användbarhet. Ett 
alternativ hade varit att välja en förklarande eller kausal flerfallsstudie 
där varje klient och arbetsterapeut istället definieras som ett case. Vid en 
sådan flerfallsstudie jämförs mönster mellan fallen och rivaliserande 
förklaringar konstrueras vilket stärker intern validitet. Deltagare 
rekryteras då med tanke på mångfald och variation (Yin, 2009, 2012) och 
inte konsekutivt som var fallet i studie IV. En flerfallsstudie kan i 
framtiden ge kunskap om klienters förändring i sitt aktivitetsutförande 
efter en intervention enligt ett justerat arbetsterapiprogram. Valet att 
börja med en enfallsdesign och sedan gå vidare till en flerfallsstudie vid 
utveckling av arbetsterapeutiska interventioner och klinisk forskning 
rekommenderas av Colborn (1996).  

 

Deltagarna  

Samtliga deltagare hade en verifierad hjärtsviktsdiagnos, vilket är en 
styrka då graden av säkerhet i diagnosen inom primärvård kan variera 
(Olofsson, Edebro och Boman 2007). Multisjuklighet var omfattande 
bland deltagarna vilket kan ha påverkat aktivitetsutförandet men 
förekomsten är inte förvånande med tanke på deltagarnas höga ålder. 
Presumtiva deltagare med en demensdiagnos exkluderades. Inget 
deltagande avbröts dock under interventionen på grund av kognitiva 
svårigheter vilket påverkade delar av datainsamlingens kvalitet i studie 
IV. Problemet är inte förvånande med tanke på att kognitiv nedsättning är 
vanligt hos personer med hjärtsvikt (Vogels, Scheltens, Schroeder-Tanka 
och Weinstein, 2007). Att inkludera även dessa personer gav därför en 
ytterligare värdefull dimension av deltagarnas aktivitetsproblem och 
arbetsterapeutens kliniska resonemang kring klienternas svårigheter vid 
bedömning och intervention. 

I studie I-III deltog en övervägande andel kvinnor, vilket var förväntat då 
fler kvinnor än män med hjärtsvikt tenderar att leva till en högre ålder 
(Strömberg och Mårtensson, 2003). Detta inverkade  sannolikt på 
deltagarnas beskrivning av önskat aktivitetsutförande och strategier i 
studie III och kan ha påverkat studien generaliserbarhet. Andra 
miljöaspekter som bostad i stadsbebyggelse och att datainsamling 
genomfördes under höst- och vinterhalvåret kan ha påverkat resultaten. 
Till studie III exkluderades två personer som flyttat till ett kommunalt 
boenden då deras omvårdnadsbehov utifrån klinisk erfarenhet bedömdes 
stort och en renodlad primärvårdskontext eftersträvades. Hur stort 
omvårdnadsbehov personerna hade kan inte bedömas då ingen 
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bortfallsanalys gjordes. Deltagare till studie IV valdes konsekutivt från 
arbetsterapeuternas väntelista oavsett ålder vilket resulterade i en 
variation av deltagarnas kontaktorsak, ålder och svårighetsgrad av 
hjärtsvikt, något som vi eftersträvade.  

Gruppen kliniskt verksamma arbetsterapeuter som ingick i studie IV 
valdes med tanke på deras aktuella erfarenhet av arbete i primärvård. 
Ingen arbetsterapeut från referensgruppen som varit med och utvecklat 
programmet inbjöds att delta i interventionen för att minska risken för 
bias genom en alltför positiv förförståelse. De deltagande arbets-
terapeuter som genomförde interventionen var dock medvetna om att 
både nuvarande kollegor och jag, en före detta kollega, varit med och 
utvecklat programmet och ESH vilket kan ha påverkat resultaten i positiv 
riktning. För att motverka denna typ av potentiella effekter bör materialet 
vid kommande studier presenteras av någon utomstående och studien 
genomföras på annan ort. 

Kvantitativ metod 

Datainsamling för instrumenten MFI-20, GDS och NYHA-klass 
underlättades med tanke på deltagarnas ålder och eventuella 
synnedsättning. Instrumentens påståenden och alternativ lästes upp för 
deltagarna och de skattade sedan utifrån ett papper med förstorad text. 
Samma stöd gavs till alla deltagare. Ett kort för varje strategi användes 
vid deltagarnas val och rangordning av strategier. Tillvägagångssättet 
underlättade datainsamlingen då flera deltagare hade en synsättning.   

Skattning av NYHA-klass och ADL-trappan genomförd i studie I-II i 
telefon några dagar före ett hembesök för AMPS-bedömning. Proceduren 
valdes för att minska datainsamlingens omfattning under hembesöket och 
att deltagarens  skattning med ADL-trappan  gav en grundläggande 
information inför deltagarens val av observationens AMPS-uppgifter. 
Proceduren med datainsamling vid olika tillfällen kan vara en felkälla, 
påverkad av deltagarnas fluktuerande förmåga men bedöms liten då 
definitionen av NYHA-klass inte är så känslig.   

En redovisning av deltagarnas NYHA-klass används i de flesta studier 
som omfattar personer med hjärtsvikt. Deltagarna i våra studier 
självskattade NYHA-klass enligt skriftliga definitioner, för att öka 
validiteten. Att garantera att skattningen sker enbart utifrån hjärtsvikt är 
inte möjligt, då andra faktorer som multisjuklighet, åldrande  och 
kondition kan påverka deltagarnas upplevelse av att utföra aktiviteter. 
Instrumentet MFI-20 användes i datainsamlingen för att beskriva 
deltagarnas självskattade fatigue. Skattningen är uppbyggd av påståenden 
och motsatta påståenden vilket försvårade deltagarnas skattning och  
minskade datainsamlingens validitet. Instrumentets känslighet kan också 
ifrågasättas då många deltagare skattade högst möjliga värden på till 
exempel fysisk fatigue.  
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I studierna valdes flera valida och reliabla ADL-instrument för bedöm-
ning av ADL: ADL-trappan, AMPS och ADL-taxonomin. ADL-trappan och 
ADL-taxonomin användes för självskattning medan en AMPS-bedömning 
genomfördes av mig som en observation under två valda aktiviteter. 
Endast en deltagare tackade nej till studien utifrån känslan av obehag av 
att bli observerad under en AMPS-bedömning. Deltagarna valde AMPS-
uppgifter utifrån sin förmåga att utföra dagliga aktiviteter och vilka 
aktiviteter som var relevanta för dem. Lämpliga valmöjligheter fanns och 
varierande svårighetsgrad av AMPS-uppgifter valdes, allt från att ta ett 
glas dryck från ett kylskåp och äta en måltid till att dammsuga bilen och 
laga lunch. Bedömningen resulterade i en nyanserad bild av deltagarnas 
kvalitet i sitt aktivitetsutförande. AMPS ingick som ett rekommenderat 
instrument vid bedömning enligt arbetsterapiprogrammet i studie IV. 
Begränsningar av AMPS användning i kliniskt arbete, det vill säga behov 
av utbildning och kalibrering, medförde att ingen arbetsterapeut i studie 
IV använde instrumentet.    

ADL-trappan gav en grov bild av deltagarnas förmåga och beroende av 
hjälp vid dagliga aktiviteter. Antalet aktiviteter framför allt IADL-
aktiviteter är begränsade och fler aktiviteter är önskvärda  för att bredda 
bilden av klienternas förmåga vid till exempel sociala aktiviteter. 
Validiteten för aktiviteten transport, det vill säga att använda allmänna 
kommunikationer som buss och tåg, kan ifrågasättas. Många deltagare 
valde alternativet utför ej av annan orsak, då de inte hade tillgång till 
buss eller provat åka buss på många år. En definition av aktiviteten 
utifrån möjligheten att transportera sig själv med hjälp av bil skulle 
utifrån deltagarnas kontext varit mer användbar. ADL-taxonomin, som 
användes i studie IV ger en mer nyanserad bild av klienten då den 
innehåller fler ADL-aktiviteter, som kommunikation och resor. Alla 
aktiviteter specificeras även i delaktiviteter som gör instrumentet mer 
informativt. 

Statistiska metoder valdes utifrån en bedömning om skalornas beskaffen-
het. Fatiguevärden från MFI-20 betraktades som ordinalskala och inte 
intervallskala vilket ibland förekommer i andra studier. Metoder valdes 
också för att underlätta läsares förståelse av data, till exempel 
kompletterades kvartilvärden med procentuppgifter på deltagare som 
skattat maximalt för fatiguevärden. I studie II utfördes en omfattande 
analys utifrån alla delar av ADL-taxonomin, AMPS och användning av 
hjälpmedel, hemtjänst och färdtjänst. Förfarandet innebära en risk för 
massignifikans och en sänkning av p= ≤0.05 till p= ≤0.01 minskar 
slumpens effekt, men ett sådant val ökar risken för att samband inte 
uppmärksammas. I analyserna finns även en risk för att störfaktorer, till 
exempel ålder, kan påverka utfallet. En logistisk regressionsanalys 
användes därför och visade att ålder har en inverkan på flera utfall där 
signifikanta samband föll bort vid justering för ålder. Odds ratiovärden 
med vida konfidensintervall beror sannolikt mest på det begränsade 
antalet deltagare vilket minskar generaliserbarheten. De vida 
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konfidensintervall indikerar att precisionen är låg vilket sammantaget kan 
göra det svårt att generalisera resultaten från studie I-II.   

 

Kvalitativ metod 

Intervjuer genomfördes i studie III vid ett tillfälle i deltagarnas hem. En 
bred öppningsfråga följdes av utvecklande frågor för förtydligande och 
fördjupning. Tekniken att uppmana deltagarna att förmedla berättelser 
om egna erfarenheter av konkreta händelser till exempel att hitta nya 
vägar att utföra aktiviteter var användbar (Malterud, 1998). Alla deltagare 
tackade ja till en eventuell ny kontakt med kompletterade frågor. 
Deltagarnas långa erfarenhet av att leva med hjärtsvikt berikade dock 
intervjuerna och de bedömdes vara tillräckligt innehållsrika utifrån syftet. 
Ingen ytterligare kontakt med klienterna togs. En svaghet i studie III kan 
vara att personer med stora problem att utföra sina aktiviteter avböjde 
medverkan. Intervjuerna innehöll dock många beskrivna svårigheter och 
tillkortakommanden vilket kan ses som en indikation på att så inte var 
fallet.  

Klienterna i studie IV besöktes i sina hem både vid baseline och efter 
arbetsterapeuternas avslutade interventioner vilket underlättade 
kommunikationen då en relation redan var etablerad. Intervjun var mer 
strukturerad och underlättades av min förförståelse om programmet och 
den självskattning med ADL-taxonomin som genomfördes före intervjun.  
Inspelning av samtalet fortsatte även under skattning av strategier vilket 
gav ytterligare information. Deltagarna informerades inte om att jag 
deltagit i utveckling av programmet eftersom det skulle kunna påverka 
deras inställning. Intervjuerna var innehållsrika och klienterna 
intresserade av att dela med sig av erfarenheter, vilket var en fördel då en 
intervju valdes bort och datainsamling från en intervju bestod av 
sammanfattande anteckningar. Spontana reflektioner och jämförelser 
med tidigare kontakt med arbetsterapeuter var vanliga.  

Arbetsterapeuterna i studie IV intervjuades av en oberoende arbets-
terapeut för att inte påverka respondenternas uppriktighet, vilket kunde 
varit fallet om jag som introducerat dem i programmet genomfört 
intervjuerna. Intervjuaren informerades om programmet och en 
detaljerad intervjuguide följdes vilket hade sina brister då upprepningar 
av frågor blev omfattande. Kvaliteten på en intervju kan också har 
påverkats då den utfördes två gånger på grund av tekniska problem. En 
lärdom från datainsamlingen är vikten av tillräcklig information till en 
oberoende intervjuare för att uppnå god förförståelse och god teknik vid 
inspelning av intervjuer. 

Trovärdighet för kvalitativa studier stärks genom medvetna val 
(Graneheim och Lundman, 2004). Vi ökade därför resultatens giltighet 
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genom val av deltagare som hade den erfarenhet som vi efterfrågade, att 
vi genomförde en innehållsrik datainsamling och stärkte resultaten 
genom en redovisning kompletterad med citat i presentationen. Antalet 
deltagare i studie IV skulle gärna varit fler, vilket får tas med i 
bedömningen av dess giltighet. Tillförlitlighet i analysen stärktes genom 
att analysarbetet grundades i intervjuerna under processens gång med 
koder, subteman och teman. Vidare genom att kodning av en intervju 
genomfördes separat av två forskare och jämfördes för att nå en 
samstämmighet samt att ett konsensusförfarande från forskargruppens 
medlemmar angående subteman och teman eftersträvandes (Graneheim 
och Lundman, 2004). Sandelowski (1998) menar att upplevelsen av 
verkligheten är subjektiv och innehåller grader av tolkning utifrån 
forskarens förförståelse. Forskargruppens breda och skiftande 
förförståelse som sjuksköterska, läkare och arbetsterapeut har påverkat 
tolkningsprocessen på ett positivt sätt då det berikat diskussionen och 
förstärkt trovärdigheten. Huruvida resultaten är överförbara till andra 
grupper eller situationer måste avgöras av läsaren utifrån en tydlig 
presentation av både urval, deltagare, datainsamling, analys och kontext 
(Polit och Beck 2006; Graneheim och Lundman, 2004). Samma 
resonemang presenteras av Salminen et al., (2006) för en trovärdig 
presentation av fallstudien. Mycket material, både kvantitativt och 
kvalitativt i studie IV medförde svårigheter att begränsa analysen och 
göra en tydlig presentation av resultaten. Manuset behöver därför vidare 
process innan det publiceras och fallstudiens resultat kan ses som en 
beskrivning av fallet och deltagarnas erfarenhetet men kan inte 
generaliseras till primärvårdskontexten i helhet. 

Kliniska implikationer  

Deltagare och klienter i studie I-IV vittnar om en vilja till aktivitet och 
strävan mot självständighet i sitt dagliga liv. Arbetsterapeuter inom 
primärvård, men även specialistvård och kommunal äldreomsorg har 
goda förutsättningar för att stödja klienter i denna önskan att utföra de 
aktiviteter som de värdesätter i sin vardag. En förutsättning för att uppnå 
detta är en omfattande klientcentrerad utredning som grund för 
kommande intervention. Äldre personer med hjärtsvikt kan underskatta 
sina besvär till exempel med andfåddhet (Riegel et al., 2010) och en 
bedömning under observation är därför att föredra, gärna i klientens 
aktuella miljö då arbetsterapeutisk litteratur miljön beskrivs som en viktig 
faktor för klienternas aktivitetsutförande (Kielhofner, 2008). Vilken typ 
av instrument eller observation som används väljer arbetsterapeuten 
utifrån sin arbetssituation och klientens behov. AMPS är en känslig 
bedömning som är värdefull även för att mäta förändring i klienternas 
aktivitetsutförande efter en arbetsterapeutiska interventioner (Fisher, 
2003a, 2003b).  
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Deltagarnas och klienternas användning av energibesparande strategier 
var omfattande i studie III-IV, men med stor individuell variation. 
Arbetsterapeuten kan genom interventioner målinriktat stödja klientens 
egen förmåga till anpassning genom att ge kunskap om energibesparande 
strategier och i aktivitet tillsammans med klienten praktiskt prova 
lösningar, för att befästa kunskap. Att starta med kompensatoriska 
åtgärder som hjälpmedel och anpassning av miljö kan vara en början för 
att sedan gå vidare till att använda fler energibesparande strategier. 
Klienterna beskrevs i studie III användning av vardagsteknik som en 
viktig energibesparande strategi, till exempel  användning av telefon och 
SKYPE  för att upprätthålla sociala kontakter. Arbetsterapeuten bör 
därför i sin dialog om energibesparing tillsammans med  klienten även 
diskutera möjligheter med vardagsteknik och inte enbart tekniska 
hjälpmedel. Förekomst av fysisk fatigue var omfattande bland deltagarna 
i studie III-IV och det påverkade deras aktivitetsutförande. Att stödja 
klientens aktivitetsbalans och förmåga att prioritera för honom/henne 
även fritidsaktiviteter och sociala aktiviteter  är viktigt, då det föreligger 
en risk att vila och aktivitetsutförande i lugnt tempo upptar klientens hela 
dag. En rekommendation som kan stärkas av resultat från Falk et al., 
(2007a) som fann att engagerande aktiviteter som upptog klientens 
koncentration och social interaktion, till exempel sociala aktiviteter och 
naturupplevelser kunde ge personer med hjärtsvikt lindring och bryta en 
ond cirkel av fatigue.  

Deltagare och klienter beskrev i studie III-IV hur de avstod från 
aktiviteter då de inte kunde genomföra hela aktiviteter självständigt eller 
då aktivitetens utformning hindrade dem från att dela upp aktiviteten i 
moment med möjliga att vila emellan. Andra hittade vägar att känna  
delaktighet i aktiviteter och till viss del upprätthålla roller genom att 
tillsammans med andra genomföra aktiviteter. Arbetsterapeuten kan 
därför stödja en sådan process genom att tillsammans med klienten 
analysera aktiviteter och möjliggöra delaktighet i  aktivitetsutförande 
även om det inte innebär ökad självständighet för klienten.  

Avhandlingens studier och tidigare forskning (McMurrey, 2012) beskriver 
en omfattande multisjuklighet bland äldre personer med hjärtsvikt. 
Nedsatt kognition är vanligt förekommande (Dobson, et al., 2013; Gure, 
et al., 2012) vilket inverkar på arbetsterapeutens utredning och 
interventioner. Aktuell forskning visar att en kognitiv nedsättning hos 
äldre personer med hjärtsvikt är associerad med självrapporterad 
svårighet att köra bil (Alosco, et al., 2012), och att spatiala problem och 
nedsatt episodiskt minne kan minska förmåga till bilkörning (Hjelm, et. 
al., 2012). Möjligheten att själv kunna förflytta sig med bil beskrevs av 
deltagarna i studie III som värdefull. En sammantagen teambedömning 
kan vara värdefull för ett bedöma klientens risk för minskad förmåga att 
hantera bilkörning.  
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Erfarenheter från studie IV indikerade att arbetsterapeuten genom ett 
specialiserat program med OTIPM som grund fick stöd till ett 
övergripande klientcentrerat sätt att arbeta. Dock tvivlade de på sina 
möjligheter att fortsätta arbeta på ett liknande sätt i sin kliniska vardag 
och var osäkra på sin möjlighet att välja arbetssätt. Hur arbetsterapeuten 
skall organisera sitt arbete är inte bara den individuella arbetsterapeutens 
ansvar utan även arbetsledningens och arbetsgivares. Det är därför viktigt 
att innehåll och kvalitet i arbetsterapeuters arbete tas upp till diskussion 
med ansvariga arbetsgivare och i förlängningen våra politiker. 

Fortsatt forskning 

Kunskap om äldre personers med hjärtsvikt och deras svårigheter att 
utföra aktiviteter i vardagen är omfattande, men ytterligare kunskap från 
ett arbetsterapeutiskt perspektiv är önskvärt. En naturlig fortsättning för 
mig på detta avhandlingsarbete är att utveckla arbetsterapiprogrammet 
och ESH för att sedan utvärdera deras effekt på klienternas önskade 
aktivitetsutförande. En randomiserad kontrollerad studie där en 
interventionsgrupp erhåller arbetsterapeutiska interventioner  enligt 
programmet inklusive ESH och en kontrollgrupp där arbetsterapeuten 
med likvärdiga resurser genomför sina interventioner utan stöd av 
program och ESH vore intressant.  

Deltagare i studie III och IV beskriver en förändringsprocess mot 
aktivitetsanpassning. En djupare förståelse av fenomenet skulle kunna 
bidra till en utveckling av arbetsterapeutiska interventioner. Faktorer som 
påverkan av mental fatigue och motivation vore intressanta att 
undersöka.  

Att i framtiden  öka kunskapen genom att följa ADL-förmåga och fatigue 
hos personer med hjärtsvikt över tid i en longitudinell studie skulle också 
vara intressant. Deltagarna i avhandlingen  beskriver en fluktuerande 
aktivitetsförmåga och upplevelse av fatigue, som också finns beskrivna i 
tidigare studier (Welstand et al., 2009; Hägglund et al., 2008). 
Fenomenet bör studeras och en observation med ett känsligt instrument 
som AMPS skulle ge en tydligare bild av eventuell variation i kvalitet på 
aktivitetsutförande av ADL-uppgifter.  

Mina kliniska erfarenheter från konceptet HOPP, Hjärtsvikt och Palliativa 
Programmet (Brännström och Boman, 2013) har väckt intresse för 
teamarbete. Att genomföra en multiprofessionell studie i primärvård 
baserad på ett liknande koncept som HOPP skulle vara intressant även 
om inriktningen inte är palliativ vård. 
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SLUTSATS 

Denna avhandling beskrev en grupp äldre, ofta multisjuka personer med 
hjärtsvikt och deras svårigheter och möjligheter att utföra dagliga 
aktiviteter. Avhandlingens resultat har bidragit till en fördjupad kunskap 
om ADL-förmåga, förekomst av fatigue och den anpassning av 
aktivitetsutförande som används av dessa äldre personer med hjärtsvikt.  

Vidare beskrivs några kliniskt verksamma arbetsterapeuter och klienters 
erfarenheter av att använda ett arbetsterapiprogram med energibesparing 
i en primärvårdskontext.  

 Resultaten beskrev deltagarnas omfattande beroende av hjälp vid 
IADL-aktiviteter och upplevd påfrestning när de utförde ADL-
aktiviteter självständigt. En observerad ökad ansträngning vid 
aktivitetsutförandet och ett samband för deltagare från NYHA-
klass III/IV och lägre AMPS ADL motoriska förmågemått, även 
justerade efter ålder framkom. 

 Omfattande fatigue framför allt från en fysisk dimension 
beskrevs. Fatigue associerades med beroende i aktiviteter som 
transport, städning och AMPS ADL motoriska förmågemått 
under cutoff men saknade samband med matinköp. Inget 
samband mellan fatigue och bruk av hjälpmedel, hemtjänst och 
färdtjänst kvarstod efter justering för ålder. 

 Deltagarna använde en mångfald strategier för att hantera sina 
dagliga aktiviteter. En process med en pågående anpassning av 
aktivitetsutförande mot periodisk försämrad förmåga och dag till 
dag variation beskrevs.  

 Arbetsterapeuter och klienter beskrev att ett specialiserat 
arbetsterapiprogram och ESH gav kunskap om hjärtsvikt och 
energibesparing samt gav arbetsterapeuten struktur under sitt 
arbete. 

 Arbetsterapeuter och klienters erfarenheter i studie IV indikerade 
att arbetsterapeuten genom ett specialiserat program fick stöd till 
ett mer övergripande klientcentrerat sätt att arbeta. Programmet 
bör dock utvärderas ytterligare.   
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TACK 

Först vill jag tacka er alla deltagare i de olika studierna som delat med er 
av er breda erfarenhet. Tack för er tid och att ni låtit mig observera er 
under dammsugning och kaffekokning och alla de andra aktiviteter som 
ni villigt genomfört. Ett särskilt tack också till er arbetsterapeuter som 
deltog i referensgruppen, utförde interventioner och intervjuer. Jag 
skickar också en varm tanke till Ullis, vi saknar dig. 

Britta Löfgren, min huvudhandledare. Tack för din kunskap, klokhet och 
att du varit ett uthålligt stöd under alla mina år som masterstudent, 
deltidsdoktorand och nu fram till en färdig avhandling. Du är verkligen 
värd en skön pensionärstillvaro.   

Kurt Boman, min bihandledare och trygghet på forskningsenheten i 
Skellefteå. Du brinner för forskning och möjligheten att utveckla det 
kliniska arbetet. Utan din entusiasm hade inte det här arbetet kunnat 
genomföras.  

Patrik Wennberg, min bihandledare. Du kom in sent i arbetet men har 
redan varit till stor hjälp med uppmuntran, ansökningar och språk. 

Margareta Brännström, medförfattare och mentor. Tack för din vänskap, 
kunskap och ditt tålamod, kvalitativ forskning tar tid. Tänk att våra planer 
under HeartNet-tiden slog in, vi har verkligen skrivit artiklar tillsammans.  

Och så mina doktorandkollegor och kunniga forskare på institutionen. Ni 
står stadigt med djupa rötter ner i den arbetsterapeutiska teorimyllan. 
Tack för att ni delat med er av det.    

Alla kollegor i Skellefteå, ingen nämnd och ingen glömd, som varit ett 
stort stöd under den här tiden. Tack för er vänskap och att ni påmint mig 
om att även en deltidsdoktorand behöver en balans mellan aktivitet och 
vila i sitt liv.  

Mina arbetskamrater i projektet HOPP, Hjärtsvikt och Palliativa 
Programmet. Tack för inspirerande diskussioner om team och utveckling 
av vård och rehabilitering. Ett särskilt tack till dig Claes Lundgren för att 
jag fick låna din stjärnprofil. Tack också projektledare Anna Forssell för 
möjligheten att få delta både i den vetenskapliga datainsamlingen och det  
kliniska teamarbetet kring projektets hjärtsviktspatienter. 

Tack även mina förstående chefer på Rehabcentrum och i primärvården 
som gett mig stöd trots det extraarbete som mina tjänstledigheter 
förorsakat er. 

Sist men inte minst tack mina vänner och min familj. Tack mina kära barn 
Johannes, Matilda och Jakob och våra älskade Ida och Siri, Joel och 
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Anna, ni ger mig energi bara genom att vara de ni är – och så Anders – 
utan dig hade inte något varit möjligt… 

 

Ett stort tack även till alla de finansiärer som möjliggjort detta 
avhandlingsarbete:  

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund och Västerbotten lokalkrets   

Stiftelsen för medicinsk forskning i Skellefteå 

Västerbottens läns landsting genom FoU-medel, Bas-ALF och 
Primärvårdens utvecklingsmedel  

Nationella forskarskolan i allmänmedicin /Vetenskapsrådet  

Institutionen för Samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi, Umeå 
universitet 

Äldrecentrum Västerbotten 

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters stipendiefond 

Detlofs stiftelse 

Lisa och Johan Grönbergs stiftelse  

Inga-Britt och Jan-Axel Brännholms Minnesfond  

EU-projektet HeartNet 

och så mig själv 
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