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SAMMANFATTNING
Det övergripande syftet med denna studie var att studera kostnader och effekter
av en hjälpmedelsintervention som inkluderat tekniska hjälpmedel samt stöd och
strategier för personer med demenssjukdom och deras närstående. Studien
syftade även till att belysa kvaliteten på interventionen och hur den uppfattats av
deltagarna.
Denna utvärderingsstudie genomfördes inom projektet ”Teknik och Demens –
Försöksverksamhet, metodutveckling och kompetensspridning”. Projektet drevs
av Hjälpmedelsinstitutet i samarbete med Alzheimerföreningen i Sverige samt
av Demensförbundet och finansierades dels av Allmänna Arvsfonden, dels av
Landstinget i Östergötland samt Linköpings universitet. Projektet var förlagt till
två nationella resursenheter som utvecklat hjälpmedelsinterventionen.
Studien var upplagd som före/efterstudie och belyste situationen för såväl
personer med demens som närstående. Data samlades in vid tre olika mättillfällen: baseline (innan interventionen), första uppföljning (fyra veckor efter
intervention) samt andra uppföljning (tolv veckor efter intervention). Flera
utfallsmått användes för att studera effekterna av interventionen: hälsorelaterad
livskvalitet, vård/stödsituation, sömnkvalitet, förmåga att utföra komplexa
dagliga aktiviteter samt tidsuppfattning. Kostnader samlades in utifrån ett
samhällsperspektiv. För att studera kvaliteten på processen och hur interventionen upplevts av deltagarna i studien användes ett processutvärderingsinstrument.
Datainsamling skedde via intervjuer vid de två nationella resursenheterna, via
självskattningar samt via telefonintervjuer från forskargruppen. Totala antalet
deltagare som inkluderades i analyserna var 48 personer med demens och 47
närstående.
Effektmåtten påvisade inga signifikanta skillnader mellan baseline, första samt
andra uppföljningen, förutom i förmåga att utföra komplexa dagliga aktiviteter
där data indikerade en försämring under studiens gång. I en dimension avseende
livskvalitet hos närstående fanns även en signifikant skillnad; fler antal
närstående skattade större problem vid andra uppföljningen. Ingen signifikant
skillnad fanns i kognitiv förmåga under studiens gång, vilket användes som ett
mått på sjukdomens stabilitet. Ett större bortfall (15 %) i data angående kognitiv
förmåga fanns dock vid andra uppföljningen vilket innebär att resultatet ska
tolkas med försiktighet; personerna med demenssjukdom kan ha försämrats
under studiens gång, vilket eventuellt speglas i nedgången i effektmåttet
avseende förmågan att utföra komplexa dagliga aktiviteter.
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Personerna med demens skattade sin livskvalitet högre än närståendes
proxyskattningar (d.v.s. närståendes skattningar av livskvaliteten hos personerna
med demenssjukdom), skillnaderna mellan personernas egna skattningar samt
närståendes proxyskattningarna var signifikanta vid alla tre mättillfällen.
Närstående skattade sin egen livskvalitet något högre än personernas med
demenssjukdom skattning av sin egen livskvalitet. Inga skillnader fanns mellan
de tre mättillfällena.
Interventionen omfattade en stor mängd olika hjälpmedel. Kostnaderna för
interventionen var 16 000 kr/deltagarpar. Det fanns ingen signifikant skillnad i
formella vårdkostnader under studiens gång. Många närstående lade mycket tid
på att ge vård och stöd till personerna med demens. Även om skillnaderna
mellan baseline och andra uppföljningen inte var signifikanta fanns en tendens
till viss ökning i tid för att ge stöd och vård vad gäller vardagliga aktiviteter. Det
fanns också, om ej signifikant, en minskning på närmare en timma per dygn i tid
för övervakning av personerna med demens.
Parallellt med insamling av kostnads- och effektdata genomfördes även en
processutvärdering för att studera kvaliteten på interventionen. Närstående
upplevde till stor del att deras behov blev tillgodosedda under
interventionsprocessen. Några aspekter framkom där en förbättringspotential i
genomförandet av interventionen fanns. Sjuttiotvå procent av de närstående
uppgav att interventionen varit mycket betydelsefull, 28 procent uppgav att
interventionen haft viss betydelse eller ingen betydelse alls. Personerna med
demens hade högre förväntningar på interventionen än vad de närstående hade
och ansåg till största del att interventionen hade stor betydelse för dem.
Projektet har varit en försöksverksamhet där potentiell nytta och kostnader har
undersökts. Studien har varit explorativ och bidrar till att skapa en större
förståelse dels för användning av tekniska hjälpmedel vid demenssjukdom, dels
för utvärderingsmetod inom området. Svagheter i studien är den begränsade
studiepopulationen samt avsaknad av jämförelsegrupp; det senare medför
svårigheter att kompensera för sjukdomens progress.
Att utvärdera hjälpmedel för personer med demenssjukdom och deras
närstående utifrån ett samhällsperspektiv medför metodologiska utmaningar. En
modell för utvärdering av hjälpmedelsinterventioner vid demenssjukdom
utvecklades inom ramen för studien. Resultat och metod diskuteras i förhållande
till utvärderingsmodellen. Utifrån denna inledande studie har ett antal områden
identifierats inför fortsatta forskningsinsatser. Vidare analyser kommer göras
genom subgruppsanalyser för att studera för vilka interventionen är ett stöd samt
för vilka interventionen inte är ett stöd.
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ABSTRACT
The overall aim of this study was to study costs and effects of an assistive
technology intervention that included assistive technology, support and
strategies for persons with dementia and their relatives. Further, the aim was to
study the quality of the intervention process and how it was perceived by the
participants in the project.
This assessment study was performed within a project called “Technology and
Dementia – development work, create methods and increase competence”. This
project was coordinated by the Swedish Institute of Assistive Technology in
collaboration with the Alzheimer Society in Sweden and the Dementia
Association and was funded by the Swedish Inheritance Fund, Linköping
University and the County Council of Östergötland. Two national resource
centres were appointed within the project. These developed the assistive
technology intervention.
The study was designed as a pre/post study. Data was collected at three different
occasions of measurement: baseline, first follow-up (four weeks after the
intervention) and second follow-up (twelve weeks after the intervention).
Different outcome measures were used to study the effect of the intervention:
health related quality of life (HRQoL), support/caregiving situation, quality of
sleep, perception of time and ability to perform everyday life activities. The
costs in the study had a societal perspective. A process oriented instrument was
used to study the quality of the intervention process. Persons with dementia as
well as their relatives answered questionnaires and interviews in the study.
Data was collected via interviews at the resource centres, via self ratings and
through telephone interviews from the research team. The total population
included in the analyses was 48 persons with dementia and 47 relatives.
The results showed that there were no significant differences in effects between
baseline and the two follow-ups, except for ability to perform everyday activities
where data indicated deterioration during the study period. In one dimension of
HRQoL for the relatives there was also a significant difference; the relatives
rated greater difficulties at the second follow-up. Cognitive ability was used as a
measure for disease stability during the study, and showed no significant
differences. There was, however, a rather large drop-out at the second follow-up
(15 %) in data on cognitive ability, therefore this result should be interpreted
with caution; the persons with dementia may have deteriorated during the study
period. This could be reflected in the deterioration in the ability to perform
everyday life activities measure.
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The persons with dementia rated their HRQoL higher than the relatives’ proxy
ratings (i.e. relatives’ ratings of the HRQoL of the persons with dementia), the
differences between the proxy ratings and the persons’ own ratings were
significant at all three occasions of measurement. The relatives rated their own
HRQoL somewhat higher than the persons with dementia rated their own
HRQoL. There were no significant differences between baseline and the followups.
The intervention included many different types of assistive technologies. The
cost of the intervention was 16 000 SEK/person with dementia and relative.
There were no significant differences in costs of formal care during the study
period. Many relatives performed informal care many hours of the day. Even
though the differences in informal caregiving between baseline and the second
follow-up were not significant there was a tendency of a slight increase in
informal care time of everyday life activities and there was also a decrease in
time spent supervising, a little less than one hour per day.
An evaluation of the quality of the intervention process and how it was
perceived was performed. Most relatives perceived that their needs were well
fulfilled during the intervention process. Some aspects were brought forward
where the intervention process could be improved. Seventy-two percent of the
relatives rated the intervention as of great importance, 28 percent rated the
intervention as of some importance or of no importance. The persons with
dementia had higher expectations on the intervention than the relatives and most
persons with dementia perceived the intervention as of great importance.
Technology and Dementia was a trial project where potential effects and costs
were studied. The study was explorative and contributes to increasing the
knowledge on use of assistive technology in dementia and also on assessment
methodology within this field. There were limitations in the study regarding size
of the study population and lack of a comparison group.
Assessing assistive technology for persons with dementia and their relatives
from a socioeconomic perspective entails certain methodological challenges. A
model for assessment of assistive technology interventions was developed and
tried in this study. Results and methodology are discussed in relation to the
assessment model. From this assessment study, areas have been identified for
future studies. Future studies will be performed through subgroup analyses to
identify groups where the intervention was successful and groups where the
intervention was not successful.
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1. INTRODUKTION
1.1 Bakgrund
År 2004 startade Hjälpmedelsinstitutet projektet ”Teknik och Demens –
Försöksverksamhet, Metodutveckling och Kompetensspridning”. Projektet drevs
i samarbete med Alzheimerföreningen i Sverige samt Demensförbundet. Målet
med projektet var bland annat att öka användning och förskrivning av
hjälpmedel till personer med demenssjukdom [1]. Två resursenheter som drivit
utvecklingsfrågorna inom projektet skapades i Sverige på två befintliga
verksamheter: Arbetsterapeuterna Primärvården Gästrikland samt Stockholms
Sjukhem med tillhörande FoU-enheter. Vid dessa två resursenheter har en
förskrivningsprocess för hjälpmedel till personer med demens och deras
närstående utvecklats.
Projektet och interventionen utvärderades, speciellt med hänsyn till kostnader
och effekter av Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT) vid
Linköpings universitet. Arbetet med att utforma utvärderingsmodellen
påbörjades 2004, och data samlades in från hösten 2005 till våren 2007.
Teknik och hjälpmedel för personer med demenssjukdom är ett nytt och
outforskat område. En utvärderingsmodell utvecklades i arbetet med
utvärderingsstudien. Utvärderingsmodellen samt resultat från denna studie
kommer att belysas utifrån insamlad data, men också utifrån metodologiska
frågor. Rapporten kommer att avslutas med fortsatta frågeställningar inför
framtida forskningsinsatser på området.
I denna rapport har ”personerna med demens” förkortats med ”PMD” för att öka
läsbarheten i rapporten; båda formuleringarna kommer att användas. Ett vanligt
begrepp inom hjälpmedelsområdet är ”brukare”. Då vissa hjälpmedel i denna
studie endast riktas mot närstående kan begreppet brukare bli missvisande om
det enbart syftar på personerna med demenssjukdom. ”Informell vårdgivare”
refererar till närstående som ger vård och stöd till personen med demens utan
ersättning.
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1.2 Syfte och Frågeställningar
Det övergripande syftet med utvärderingsstudien var att undersöka kostnader
och effekter av en intervention som omfattade tekniska hjälpmedel, stöd och
strategier för personer med demenssjukdom/minnesnedsättning såväl som
närstående ur individ-, närstående- och samhällsperspektiv. Syftet var även att
undersöka process- och kvalitetsaspekter av interventionen.
Följande frågeställningar behandlas:
• Vilka är interventionens effekter för personen med
demenssjukdom/minnesnedsättning, närstående och samhället?
• Vilka är interventionens kostnader för individen, hälso- sjukvårdens aktörer
och samhället?
• Vilken kvalitet har interventionen och hur bedöms den av berörda personer?
Utvärderingen av Teknik och Demensprojektet har bestått av två delstudier. En
del var att studera kostnader och effekter av interventionen, en annan del bestod
av en processutvärdering för att studera hur interventionen uppfattats av PMD
och närstående.
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2. METOD OCH MATERIAL
2.1 Studiedesign
Studien var upplagd som före/efterdesign (se figur 1). I denna typ av design är
studiedeltagarna sina egna kontroller där data från baseline jämförs med data
från de två uppföljningarna. Interventionen var inte statisk, utan kunde ske vid
olika tillfällen, beroende på behov av hjälpmedel samt den arbetsterapeutiska
processen. Hjälpmedel kunde m.a.o. lämnas ut vid mer än ett tillfälle samt även
mellan första och andra uppföljningen.

Figur 1: Studiedesign
Intervention
4 veckor

Baseline

12 veckor

En utvärderingsmodell [2] utvecklades som beskriver centrala delar av
utvärderingen, se figur 2.
Figur 2: Utvärderingsmodell [2]
Kostnads-effektanalys
Kostnader – Samhällsperspektiv

Bakgrundsvariabler
Patient & närståendedata
Förväntningar
Sjukdomens svårighetsgrad

Confounders

1

Intervention

Aktivitetsrelaterade utfall
Patient:
Närstående:

Processutvärdering

Referens: [2]
1
Confounders (engelska) = bakomliggande påverkansfaktorer
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IADL
Vård/
stödsituation

Preferensbaserade
utfall
Patient & närstående:
Livskvalitet

2.2 Interventionen
Interventionen utvecklades av arbetsterapeuter vid de två resursenheterna i
samarbete med enheternas FoU-avdelningar. Inom ramen för projektet har
arbetsterapeuterna haft möjligheten att gå utanför de existerande ramarna och
regelverk vad gäller förskrivning av hjälpmedel. I denna rapport har därför ordet
”förskrivning” fått en vidare betydelse och syftar till de hjälpmedel eller
produkter som deltagarna fått tillgång till i projektet, även om det ligger utanför
de normalt existerande förskrivningsmöjligheterna.
En individanpassad process för förskrivning av hjälpmedel som omfattade både
PMD samt närstående utvecklades. COPM [3], som är ett arbetsterapeutiskt
instrument, användes vid behovsbedömningen. Arbetsterapeuterna använde sig
även av egenutvecklade stödfrågor som komplement till COPM. Vilka
hjälpmedel som förskrevs berodde på vilka svårigheter som förelåg i varje
enskilt fall, varför interventionen anpassades för varje individ. Interventionen
bestod även av stödinsatser i form av råd om strategier för att bättre kunna
hantera svårigheter i vardagen.

2.3 Tillvägagångssätt
PMD och deras närstående tillfrågades om inklusion i studien via
resursenheterna. Tillvägagångssättet såg lite olika ut beroende på resursenhet. I
Gävle tillfrågades personerna om deltagande via arbetsterapeuter i primärvården. I Stockholm tillfrågades personerna om deltagande via Stockholmsgeriatriken på Sankt Görans sjukhus.
Inklusionskriterier [2]:
• Demensdiagnos, MCI – kognitiv svikt
• Ordinärt boende (hemmaboende)
• Önskvärt att ha en närstående som utför informella vårdinsatser och som ej
har någon större kognitiv funktionsnedsättning
• Aktivitetsproblem i vardagen
• Tala svenska språket
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Exklusionskriterier:
• Annan sjukdom än demenssjukdom som utgör huvudproblemet för
personen.
Data samlades in på resursenheterna i Gävle och i Stockholm, via
telefonintervjuer från forskargruppen samt via enkäter. Arbetsterapeuter på
resursenheterna samlade genom intervjuer med närstående in data angående de
närstående själva samt PMD utifrån den s.k. RUD-enkäten (resursanvändning,
vårdgivarens tid, mm.) [4].
Arbetsterapeuterna genomförde även i de fall det varit möjligt intervjuer utifrån
EQ-5D [5] (hälsorelaterad livskvalitet) med PMD, där de själva skattade sin
livskvalitet. Närstående skattade själva sin egen samt PMDs (proxyskattning)
hälsorelaterade livskvalitet utifrån EQ-5D.
Arbetsterapeuterna förde anteckningar över alla de kontakter som tagits mellan
dem och deltagarna, övriga kontakter samt anteckningar över de insatser som
gjordes inom ramen för projektet i ett formulär som går under benämningen Aformuläret.
Via forskargruppen genomfördes telefonintervjuer med närstående samt PMD, i
den mån det varit möjligt. Telefonintervjuer med närstående inkluderade frågor
angående processen, vilka förväntningar de hade, samt hur de uppfattat
processen utifrån instrumentet POCR [6]. Även frågor angående närståendes
situation utifrån COPE index [7] samt sömnkvalitet ställdes i telefonintervju.
Närstående skattade också PMDs IADL-förmåga [8] samt besvarade frågor
angående PMDs tidsuppfattning i telefonintervju (proxyskattningar). Telefonintervju med PMD inkluderade frågor kring hur de upplevde insatserna som
gjorts inom ramen för projektet.
Studien är godkänd som multicenterstudie av regionala etikprövningsnämnden i
Linköping.

2.4 Utfallsmått
Interventionen omfattade både PMD och närstående, vilket innebär att effektdata
samlades in för båda grupper. Utifrån syftet med studien gjordes ett urval av
utfallsmått.
Följande frågor och instrument användes vid datainsamlingen:
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Närstående
Hälsorelaterad
livskvalitet:

EQ-5D och EQ-VAS [5]
Instrumentet består av fem dimensioner samt en visuell
analog skala (VAS). EQ-VAS är en skala mellan 0 och
100, där 100 innebär ”bästa tänkbara tillstånd” och 0
innebär ”sämsta tänkbara tillstånd”. Resultatet i EQ-5D
redovisas i en framräknad indexsiffra mellan -0,594
och 1, där 1 innebär full hälsa. De fem dimensionerna
är: rörlighet, hygien, huvudsakliga aktiviteter,
smärtor/besvär och oro/nedstämdhet. EQ-5D är ett
instrument som kan användas för att generera QALYvikter, ”Quality Adjusted Life Years”, eller
”kvalitetsjusterade levnadsår”. QALY räknas fram
genom att multiplicera en QALY-vikt, som kan fås via
exempelvis EQ-5D, med levnadsår. QALYs är ett
viktigt utfallsmått vid hälsoekonomisk analys.

Vård/stödsituation:

COPE index [7]
COPE index är ett instrument som mäter belastning i
att ge stöd/vård (negativ påverkan), positiva aspekter
av att ge stöd/vård (positivt värde) samt kvaliteten på
det stöd som man får (stödkvalitet). COPE delas in i
dessa tre olika skalor. Utifrån valideringsstudie [9] har
skalindelningen på instrumentet ändrats från
ursprungsindelningen; den nya indelningen används i
denna studie. Ett högt värde på skalan ”Negativ
påverkan” (7-28 poäng) innebär en hög belastning i
respondentens situation. Högt värde på skalan ”Positiv
inverkan” (4-16 poäng) betyder stor positiv inverkan
av att ge stöd/vård. På skalan ”Stödkvalitet” (4-16
poäng) innebär ett högt värde bra kvalitet på stödet.

Sömnkvalitet:

Sömnkvalitet har utgått från frågan ”Hur bedömer du
din sömnkvalitet” som modifierats från en fråga i
Befolkningsenkäten i Östergötland [10]. Skalan
sträcker sig från 1-5, där 5 motsvarar mycket bra
sömnkvalitet.
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Person med demenssjukdom
Hälsorelaterad
livskvalitet:

EQ-5D och EQ-VAS [5]
Samma instrument som använts vid mätning av
hälsorelaterad livskvalitet hos närstående (se ovan).
PMD har själva skattat sin livskvalitet och närstående
har även skattat deras livskvalitet (s.k. proxyskattning).
Närstående har då besvarat frågan hur de bedömer
PMDs livskvalitet utifrån frågorna i EQ-5D samt EQVAS.

IADL:

Lawton and Brody scale [8]
Instrumentet består av åtta olika frågor inom
domänerna telefonanvändning, inköp/handling, matlagning, hushållsskötsel, tvätt, resor, medicinering samt
ekonomihantering. Instrumentet generar en poäng
mellan 8 och 31, där ett lågt värde innebär hög förmåga
att utföra dessa aktiviteter (8 motsvarar ungefär ”utför
helt på egen hand”) [11]. Lawton and Brody scale är ett
vanligt förekommande effektmått för personer med
demenssjukdom. Närstående skattade PMDs IADLförmåga (proxyskattning).

Tidsuppfattning:

Tidsuppfattning har mätts inom tre olika delskalor.
Den första är en bedömning av PMDs tidsuppfattning
vad gäller dagar, veckor, månader och år. Den andra är
en bedömning av PMDs förmåga att kunna skilja på
dag och natt. Den sista skalan är en bedömning av
PMDs förmåga att använda klocka. Resultatet är ett
värde mellan 1-5, där 1=helt orienterad och 5=helt
desorienterad. Frågorna angående tidsuppfattning är
utvecklade av forskargruppen. Närstående besvarade
frågorna (proxyskattning).

Kognitiv förmåga:

MMSE [12]
MMSE står för Mini-Mental State Examination och är
ett instrument som används för mätning av kognitiv
förmåga. Instrumentet användes inte som ett effektmått i denna studie, utan för att mäta den kognitiva
förmågan under studiens gång för att studera om den
har förändrats under studietiden. Poängen sträcker sig
mellan 0 och 30 poäng, där 30 poäng innebär hög
kognitiv förmåga. Instrumentet ger förhållandevis
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grova skattningar av den kognitiva förmågan. MMSE
används ofta vid studier med personer med demenssjukdom.

2.5 Kostnader
Hälsoekonomiska analyser utgår alltid från ett definierat perspektiv. I denna
studie antogs ett samhällsperspektiv. Det innebär att alla kostnader som kan
tänkas påverkas av interventionen ska studeras. Ett antal kostnadsposter
identifierades. Kostnadsdata samlades in för både PMD samt närstående. Vid
insamling av kostnadsdata användes RUD-enkäten [4] som inkluderade
majoriteten av kostnadsposterna. RUD (Resource Utilization in Dementia) är en
enkät som är utvecklad att användas vid demenssjukdom och består av frågor
angående vårdkonsumtion, tid som närstående lägger på att hjälpa/stödja PMD
vid olika aktiviteter, arbetssituation, boendesituation samt läkemedelskonsumtion. Närstående besvarade RUD-enkäten angående vårdkonsumtion
mm. angående sig själva samt PMD.
Kostnadsposter:
Närstående
• Formella vårdkostnader (inläggning på sjukhus, läkarbesök mm.)
• Produktionsbortfall
• Kostnad för informell vård (vård utförd av närstående utan ersättning)
Personer med demenssjukdom
• Formella vårdkostnader
• Produktionsbortfall
Interventionskostnader (berör både PMD samt närstående)
• Kostnad för den tid som arbetsterapeuterna lagt ner vid interventionen
• Kostnad för de insatser som gjorts, dvs. hjälpmedels-/produktkostnader
Informell vård innebär den vård eller stöd som närstående ger utan ersättning.
Vid demenssjukdom är närstående ofta engagerade i omsorgen av PMD [13].
Den insats som närstående gör har ett värde för samhället [14], men informell
vård är en post som sällan inkluderas i hälsoekonomiska utvärderingar [15]. Att
inkludera informell vård i analyserna innebär metodologiska utmaningar som
både berör kvantifiering av den informella vårdtiden (insamling av data) samt
värdering av vårdtiden i pengar [16]. I denna studie inkluderades informell vård
i analysen. Data angående informell vård samlades in via RUD-enkäten.
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2.6 Processutvärdering
Inom ramen för projektet genomfördes också en processutvärdering. Denna
utvärdering utgick från instrumentet POCR: ”Patient perspective On Care and
Rehabilitation process” [6]. POCR är ett processinriktat instrument som syftar
till att studera kvaliteten på vård/interventionsprocesser utifrån patienters
perspektiv.
POCR består av två olika delskalor som mäter uppfattningar av en process i två
olika dimensioner. Den ena dimensionen i instrumentet handlar om betydelsen
av att ett visst behov blir tillgodosett och den andra dimensionen mäter hur väl
detta behov har tillgodosetts. Exempelvis besvaras frågan ”Har du själv fått
tillräckligt stöd av arbetsterapeuterna vid insatserna?” först med delskala med
svarsalternativen:
1.
2.
3.
4.

Nej, stämmer inte alls
Stämmer till viss del
Stämmer till stor del
Ja, stämmer precis

Därefter besvaras frågan angående betydelsen: ”Hur betydelsefullt är det för dig
som anhörig att arbetsterapeuten ger dig stöd?”. Betydelsefrågorna besvaras
enligt skalan:
1.
2.
3.
4.

Ingen betydelse alls
Av viss betydelse
Av stor betydelse
Av allra största betydelse

Svaren behandlades kvantitativt, förutom ett fåtal frågor som varit öppna
(två/uppföljningstillfälle). I analysen av frågorna beaktades medelvärde samt
median för bedömning av en viss aspekt. För att studera skillnader mellan de två
dimensionerna har Wilcoxon signed rank test använts.
Även andra frågor lades till processutvärderingen. Det rörde sig om frågor
angående förväntningar, frågor angående närståendes samt PMDs situation samt
sammanfattande frågor. De sammanfattande frågorna inkluderade frågor
angående nöjdhet med interventionen, betydelsen av interventionen samt oro för
PMDs situation. Till vissa av dessa frågor användes fem- eller sexgradiga
likertskalor som svarsskalor.
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Frågorna ställdes till närstående vid baseline, första samt andra uppföljningen
via telefonintervju från CMT. Vid baseline genomfördes en kortare intervju med
frågor angående förväntningar på interventionen, tidigare erfarenheter mm. Vid
första uppföljningen genomfördes den längre intervjun som inkluderade hela
POCR, kompletterande frågor om förväntningar och hur de uppfyllts samt
sammanfattande frågor. Vid den sista uppföljningen användes en förkortad
version med fokus på några frågor ur POCR, förväntningar och hur de uppfyllts
samt de sammanfattande frågorna.
PMD inkluderades i processutvärderingen så långt det var möjligt. Frågor
ställdes vid baseline samt vid första uppföljningen. Då PMD kan ha svårt att föra
längre samtal via telefon reducerades antalet frågor kraftigt. Första intervjun
bestod av sex frågor och uppföljningen bestod av nio frågor ur POCR. Specifika
inklusionskriterier ställdes upp till telefonintervjuerna (se Mason et al. [17]):
• Ha kognitiv förmåga och minne för att kunna bidraga verbalt i en
konversation och diskutera dagliga aktiviteter per telefon
• Själv kunna samtycka till att deltaga i telefonintervjuerna
Då interventionen som utvärderats i detta fall inte fullt ut kunde liknas vid en
vårdprocess, modifierades POCR för att bättre passa den interventionen som var
aktuell här. Interventionen riktades även mot både PMD och närstående varför
frågor lades till för att inkludera båda perspektiv.
Interventionen var individanpassad. Därför var inte alla frågor aktuella för alla
personer. I vissa fall riktade interventionen sig enbart mot PMD, och i andra fall
till närstående och ibland till båda. Närstående var inte alltid involverade i alla
steg i processen. Svarsalternativen ”Ej aktuellt”, ”Vet ej ” samt ”Minns ej” lades
därför till.

2.7 Statistisk analys
Statistiska jämförelser genomfördes på gruppnivå. En p-nivå på 0,05 eller under
betraktades som signifikant. Skalnivå samt fördelning togs i beaktande vid val
av metod. Vid jämförelser av två mättillfällen med parametrisk data användes
parvisa t-test.
För att genomföra jämförelser mellan baseline samt första och andra
uppföljningen användes variansanalys av typ GLM (General Linear Model)
Univariat ANOVA för parametriska data. I ANOVAN lades ”Tidpunkt” och
”Person” in som faktorer. Vid ANOVAN beräknades ett anpassat medelvärde.
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För icke-parametriska data användes Friedmans test för samma jämförelser. Vid
signifikanta skillnader användes Wilcoxon Signed Rank test för att utröna var
skillnaderna fanns, med p-nivån justerad för multipla mättillfällen.
Standardavvikelse förkortas med SD i rapporten.
SPSS 14.0 för Windows användes vid analyserna.
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3. RESULTAT
Inledningsvis redovisas i detta kapitel datainsamling, population, bortfall och
demografiska data. Därefter presenteras de olika effektmåtten var och en för sig.
I följande kapitel redovisas interventionen och de hjälpmedel som förskrivits
samt kostnadsposterna. Slutligen presenteras resultaten från processutvärderingen.

3.1 Datainsamling
Tidpunkterna för de olika momenten i datainsamlingsproceduren varierade för
olika deltagare och uppföljningarna försköts i vissa fall av olika skäl i tiden, som
exempelvis sjukdom, semestrar, svårighet med att hitta en tid som passade osv.
Trots förskjutningar i tiden inkluderades alla uppföljningar i analyserna. Första
uppföljningen (4 veckor) gjordes ca en vecka efter planerad tid av resursenheterna (d.v.s. fem veckor efter interventionen). Andra uppföljningen (12
veckor) gjordes i medel 1,6 veckor efter planerad tid av resursenheterna
(d.v.s.13,6 veckor efter interventionen). Telefonintervjuerna genomfördes efter
det att data samlats in av resursenheterna. Fullständig kännedom om tidpunkter
för datainsamlingen saknas. Redovisningen bygger på de fall där data fanns
tillgängliga.

3.2 Population
Totalt inkluderades 55 PMD och 54 närstående som också påbörjade deltagande
i studien. Sex deltagarpar (närstående och PMD) (11 %) som påbörjat
deltagande i studien avbröt sin medverkan. Ett deltagarpar exkluderades ur
analyserna då tiden mellan intervention och övrig datainsamling avvek mycket.
Antalet personer som tackade nej till att över huvudtaget deltaga i studien är inte
känt.
Efter bortfall var således studiepopulationen 48 PMD och 47 närstående. Därav
var 24 närstående och 24 PMD från resursenheten i Gävle, och 24 PMD och 23
närstående från resursenheten i Stockholm. En PMD hade inte med sig någon
närstående in i studien, och en av de 47 närstående var anställd personal.
Studiepopulationen är beskriven i figur 3.
Antalet personer som ingår i analyserna är olika. Populationen anges därför vid
varje analys.
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I analysen jämförs baseline mot övriga uppföljningar. Hänsyn har tagits till stora
förändringar som skett under tiden, d.v.s. om mätbetingelserna kraftigt
förändrats under tiden, och därmed gör det svårt att jämföra baseline och andra
uppföljningen. En sådan förändring var om personer förändrat sitt boende till
någon form av särskilt boende i 10 dagar eller mer till andra uppföljningen.
Resultaten delades upp i ”grupp A” som är personer med oförändrat boende
samt ”grupp B” som inkluderar alla deltagare i studien. Personer som hade
någon form av särskilt boende vid inklusion i studien ingår i grupp A. Det rör
sig om 3 deltagare som förändrat sitt boende till någon form av särskilt boende i
10 dagar eller mer som inte inkluderas i grupp A.

Figur 3: Studiepopulationen och bortfall
P = PMD
N = Närstående

Inklusion
55 P

54 N

48 P

47 N

”Grupp B”

6 deltagarpar avbryter
deltagande
1 deltagarpar exkluderas
1 anställd personal

Samtliga personer,
även de som ändrade
sitt boende under
studien

48 P

”Grupp A”

45 P

46 N
3 har förändrat sitt boende
i mer än 10 dagar
43 N

Personer som ej
ändrade sitt boende
under studien.
”Särskilt boende”
förekom

I analyserna har de två olika studiegrupperna ingått. Analys av effekt- och
kostnadsdata baserades på grupp A, medan processutvärderingen utgick från
grupp B och inkluderade även de som förändrat sitt boende under studiens tid.
Dessa inkluderades då deltagarnas upplevelser och erfarenheter av
interventionen är intressanta, trots att PMD flyttat till särskilt boende.
Studiepopulation anges vid varje analys.
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3.3 Demografiska data
Demografiska data är uppdelade på PMD och närstående. Demografiska data
baseras på grupp B.

3.3.1 Personer med demenssjukdom (PMD)
Antalet PMD i grupp B var 48. Könsfördelningen i populationen var jämn med
cirka 48 % män och 52 % kvinnor. Medelåldern var ungefär 75 år och
medianåldern 74 år.
Tabell 1: Könsfördelning och ålder
Personer med demenssjukdom (n=48)
Antal Procent
Kön
Man
Kvinna
Ålder

23
25

47,9
52,1

Medel 74,7
Median 74,0

Majoriteten av PMD bodde hemma i eget boende, se tabell 2. Detta var i
enlighet med studiens inklusionskriterier. ”Annat boende” i detta fall
inkluderade exempelvis växelboende samt någon annan form av särskilt boende.
Cirka 60 % bodde tillsammans med någon annan person, och ungefär 40 %
bodde ensamma.
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Tabell 2: Civilstånd och boende
Bakgrundsuppgifter - Personer med demenssjukdom (PMD)
Antal

Procent

Civilstånd (n=48)
Gift/Sambo
Aldrig gift/Skild/Separerad
Änka/Änkeman
Boendeform (n=48)
Eget boende
Annat boende

28
10
10

58,3
20,9
20,8

45
3

93,8
6,3

19
28

40,4
59,5

Sammanboende eller ej (n=47)
Ensam
Make/Maka/Sambo/Annan

Diagnos
Tabell 3 visar diagnoser vid baselinemätningen. Information om diagnos har
även samlats in vid andra uppföljningen, dessa data visas ej här. 57 % av alla
PMD i projektet hade diagnosen Alzheimers sjukdom (AD), vilket också är den
mest förekommande demenssjukdomen. Övriga demensdiagnoser i detta fall var
exempelvis vaskulär demens, blanddemens eller ospecificerad demenssjukdom.
Åtta personer var vid baselinemätningen under utredning eller hade inte någon
demensdiagnos.

Tabell 3: Diagnos vid baseline
Diagnos (n=47)
Diagnos vid baseline
Alzheimers sjukdom
Övriga
Under utredning
Ingen diagnos

19

Antal

Procent

27
12
4
4

57,4
25,5
8,5
8,5

Mini-Mental State Examination (MMSE)
MMSE-mätningarna genomfördes vid baseline samt vid andra uppföljningen.
Vid baseline inhämtades cirka 48 procent av MMSE-data från journaler och vid
andra uppföljningen kom cirka 27 procent av redovisad MMSE-data från
journaler. Övriga data angående MMSE kom från egna mätningar. Parvisa t-test
genomfördes för att studera om det skett förändringar i sjukdomsbilden under
studiens tid. Inga signifikanta skillnader fanns mellan baseline och andra
uppföljningen.
Värt att notera är dock att bortfallet vid andra uppföljningen vad gäller MMSEpoäng var 7 fall, varför MMSE-mätningarna baseras på 41 personer där
skattningar fanns vid båda tillfällen. Med tanke på bortfallet bör MMSEresultatet tolkas med försiktighet.

Tabell 4: Kognitiv förmåga
Kognitiv förmåga (n=41)

MMSE

Baseline
(medel)

SD

2: a uppföljningen
(medel)

SD

p-värde

21,12

5,64

20,66

5,71

0,253
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3.3.2 Närstående
Följande deskriptiva data baseras på grupp B, dvs. 46 närstående. De flesta
närstående var kvinnor, 65,2 %, mot 34,8 % män. Medelåldern i gruppen var
61,7 år och medianåldern var 63,5 år.
Drygt hälften av alla närstående var make eller maka, och cirka en tredjedel var
barn. Gruppen ”Annat” bestod bland annat av sambo och släkting.

Tabell 5: Relationen mellan närstående och PMD
Relation till personen med demens (n=46)
Make
Maka
Annat
Barn
Son
Dotter

Antal

Procent

6
18
8
14
8
6

13,0
39,1
17,4
30,4
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Tiden som närstående givit stöd eller vård var mer än tre år i 37 % av fallen. Det
var endast 6,5 % som givit stöd eller vård i mindre än sex månader.
60 % av alla närstående bodde tillsammans med den PMD som de gav stöd/vård
och majoriteten av de övriga bodde någorlunda nära. Ungefär 7 % av de
närstående bodde på ett avstånd med över en timmas körväg, med bil eller buss,
från PMD.
.
Tabell 6: Tid som vård/stödgivare samt boende
Bakgrundsuppgifter - Närstående
Antal

Procent

3
7
9
10
17

6,5
15,2
19,6
21,7
37,0

Boende i relation till PMD (n=45)
Samma hushåll
27
På gångavstånd
4
Inom 1 h körväg
11
Över 1 h körväg
3

60,0
8,9
24,4
6,7

Tid som vård/stöd-givare (n=46)
< 6 månader
6 månader - 1 år
1 - 2 år
2 - 3 år
> 3 år
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3.4 Effekter
Olika effektmått användes vid utvärderingen av interventionen, se kapitel 2.4.
De olika effektmåtten kommer i detta kapitel att presenteras vart och ett för sig.
Alla analyserna angående effekter baseras på grupp A.

3.4.1 Hälsorelaterad livskvalitet
Hälsorelaterad livskvalitet, mätt med instrumenten EQ-5D respektive EQ-VAS,
redovisas i tabell 7 och i tabell 8.
PMDs egna skattningar av sin livskvalitet var högre än närståendes
proxyskattningar vid alla tre tillfällen. Inga signifikanta skillnader fanns i EQ5D mellan baseline och uppföljningarna.
Tabell 7: Hälsorelaterad livskvalitet med EQ-5D (skala 0-1)
Hälsorelaterad Livskvalitet: EQ-5D

PMD (självskattning) N=30
Närstående (självskattning)
N=42
Proxy (närståendes skattning av
PMD) N=43

Baseline

1:a
uppföljningen

2: a
uppföljningen

p-värde

Medel
0,72

Medel
0,74

Medel
0,69

variansanalys
0,391

0,75

0,77

0,72

0,285

0,44

0,45

0,46

0,935

Inga signifikanta skillnader fanns i EQ-VAS mellan baseline och de två
uppföljningarna i någon av grupperna.
Tabell 8: Hälsorelaterad livskvalitet med EQ-VAS (skala 0-100)
Hälsorelaterad Livskvalitet: EQ-VAS

PMD (självskattning) N=29
Närstående (självskattning)
N=42
Proxy (närståendes skattning
av PMD) N=43

Baseline
Medel
62,46

1:a
uppföljningen
Medel
63,47

2: a
uppföljningen
Medel
63,67

p-värde
variansanalys
0,947

68,04

70,41

69,48

0,523

45,56

48,25

48,14

0,575
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Hälsorelaterad livskvalitet – Närstående
I figur 4 visas närståendes skattningar av sin egen livskvalitet uppdelat på de
fem dimensionerna i EQ-5D. Skattningarna baseras på grupp A. Endast personer
som skattat vid alla tre tillfällen, dvs. baseline, första samt andra uppföljningen,
inkluderades.

Hygien

n=40

n=40

Huvudsakliga
aktiviteter
n=40

Smärtor/
besvär
n=40

2:a uppf.

1:a uppf.

Baseline

2:a uppf.

1:a uppf.

Baseline

2:a uppf.

1:a uppf.

2:a uppf.

1:a uppf.

Baseline

2:a uppf.

1:a uppf.

Rörlighet

Baseline

Inga problem
Måttliga problem
Svåra problem

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Baseline

Antal skattningar

Figur 4: Närståendes livskvalitet i de fem dimensionerna

Oro/
nedstämdhet
n=39

Inom dimensionerna rörlighet samt hygien skattade man huvudsakligen ”inga
problem” och en mindre andel ”måttliga problem”. Det fanns ingen som hade
”svåra problem” inom de första två dimensionerna. Andelen med någon grad av
problem var betydligt större vad gäller smärtor/besvär och oro/nedstämdhet.
Analysen, testad med Friedmans test, visade att det fanns signifikant skillnad
över tid i dimensionen oro/nedstämdhet (p-värde: 0,022). Denna skillnad kunde
dock inte härledas till något par av tidpunkter. Fler antal närstående skattade
större problem vid andra uppföljningen. I övriga dimensioner fanns ingen
signifikant skillnad över tid.
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Hälsorelaterad livskvalitet – PMD
Nedan visas PMDs egna skattningar av hälsorelaterad livskvalitet i de fem
dimensionerna. Svaren baseras på grupp A. Endast personer som genomfört
skattningar vid alla tre tillfällena inom en dimension, dvs. baseline, första samt
andra uppföljningen, inkluderades.

Rörlighet

Hygien

n=30

n=30

Huvudsakliga
aktiviteter
n=28

Smärtor/
besvär
n=30

2:a uppf.

1:a uppf.

Baseline

2:a uppf.

1:a uppf.

Baseline

2:a uppf.

1:a uppf.

2:a uppf.
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Svåra problem
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Antal skattningar

Figur 5: PMDs livskvalitet i de fem dimensionerna

Oro/
nedstämdhet
n=29

Inom dimensionerna smärtor/besvär samt oro/nedstämdhet skattade något fler än
hälften att de hade problem. Inom de första tre dimensionerna (rörlighet, hygien
samt huvudsakliga aktiviteter) skattade majoriteten av PMD att de inte hade
några problem. Inga signifikanta skillnader fanns mellan baseline, första samt
andra uppföljningen i någon av de fem dimensionerna.
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Hälsorelaterad livskvalitet – proxyskattning
Proxyskattningar av PMDs livskvalitet visas i figur 6 uppdelat på de fem
dimensionerna i EQ-5D. Svaren baserades på grupp A. Endast personer som
skattade vid alla tre tillfällen, dvs. baseline, första samt andra uppföljningen
inkluderades.
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n=39

n=39

Huvudsakliga
aktiviteter
n=38

Smärtor/
besvär
n=37

2:a uppf.

1:a uppf.

Baseline
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1:a uppf.

Baseline

2:a uppf.

1:a uppf.

2:a uppf.

1:a uppf.

Baseline

2:a uppf.

1:a uppf.

45
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35
30
25
20
15
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5
0
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Inga problem
Måttliga problem
Svåra problem

Baseline

Antal skattningar

Figur 6: Proxyskattning i de fem dimensionerna

Oro/
nedstämdhet
n=39

Inte i någon dimension fanns signifikant skillnad över tid.
PMDs egna skattningar av sin livskvalitet skilde sig kraftigt från närståendes
proxyskattning, se tabell 9. Detta är speciellt tydligt vad gäller dimensionen
”huvudsakliga aktiviteter”, där närstående skattade att majoriteten av PMD hade
måttliga eller svåra problem, medan majoriteten av PMD själva skattade att de
inte hade några problem (jämför figur 5 och 6). Dessa skillnader var signifikanta
vid baseline, första samt andra uppföljningen. I de andra fyra dimensionerna
fanns även signifikanta skillnader mellan PMDs skattningar samt
proxyskattningarna, dock ej vid alla mättillfällen.
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PMDs livskvalitet – PMD och proxy
Både PMD och närstående (proxy) skattade PMDs livskvalitet med EQ-5D, och
resultaten i de olika dimensionerna presenteras i kapitlet innan. Statistiska
jämförelser mellan PMD- och proxyskattningar visade det fanns signifikanta
skillnader mellan PMD och proxyskattningar vid alla tre tillfällen. PMD
skattade sin livskvalitet högre än närståendes skattningar vid alla tre tillfällen, se
tabell 9.
Analysen nedan bygger på de data där både närstående och PMD har genomfört
skattningar vid alla tre tillfällen. Bortfallet var därför något större i denna analys
än vid övriga. Analysen bygger på skattningar från 21 PMD och närstående.
Parvisa t-test användes. Följande analys är rapporterad i Alwin och Persson [18].
Tabell 9: PMDs egenskattningar och proxyskattningar

Baseline
1: a uppföljningen
2: a uppföljningen

PMD- och Proxyskattningar (n=21)
PMD
Proxy
Skillnad
Medel SD Medel
SD
Medel
SD
0,772 0,223 0,506 0,268 0,265 0,314
0,790 0,224 0,508 0,302 0,282 0,329
0,734 0,273 0,535 0,299 0,199 0,355

Referens: [18]
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p-värde
0,001
0,001
0,018

3.4.2 COPE Index - Närstående
COPE index består av tre olika skalor som analyserats var för sig. Skalorna är:
1. Positiva värden, poäng: 4-16. Hög poäng innebär högt positivt värde
2. Negativ inverkan, poäng: 7-28. Hög poäng innebär hög belastning
3. Stödkvalitet, poäng: 4-16. Hög poäng innebär bra stödkvalitet
I tabell 10 visas resultat från grupp A i form av anpassade medelvärden.

Tabell 10: Närståendes vård/stödsituation
Närståendes vård/stödsituation utifrån COPE index (N=42)
Baseline
(medel)

1:a uppföljningen 2: a uppföljningen
(medel)
(medel)

pvärde

Positiva värden

12,19

11,96

11,74

0,121

Negativ inverkan

14,26

14,60

14,05

0,224

Stödkvalitet

9,93

9,98

10,24

0,499

Inga signifikanta skillnader fanns i de tre olika delskalorna. Samma analys
utförd på grupp B visar att skillnaderna är nästan signifikanta vad gäller negativ
inverkan av att ge stöd/vård (p-värde=0,066), samt i positiva värden av att ge
stöd/vård (p-värde=0,062).
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3.4.3 Sömnkvalitet – Närstående
Svarsalternativen angående sömnkvalitet sträcker sig mellan 1 och 5, där 1
innebär ”mycket dålig sömnkvalitet” och 5 innebär ”mycket bra sömnkvalitet”,
se tabell 11. Analysen har utgått från grupp A. Överlag skattade närstående att
de hade en god sömnkvalitet (median: 4,00). Inga skillnader fanns i
sömnkvalitet mellan de tre tillfällena.
Tabell 11: Närståendes sömnkvalitet
Närståendes sömnkvalitet
pBaseline
1:a uppföljningen
2: a uppföljningen värde*
Percentiler
Percentiler
Percentiler
25: e Median 75: e 25: e Median 75: e 25: e Median 75: e
Sömnkvalitet 2,00
4,00
4,00 2,00
4,00
4,00 2,00
4,00
4,00 0,896
*Friedmans test

n=43

3.4.4 Tidsuppfattning – PMD
Proxyskattning av tidsuppfattningen hos PMD gjordes med tre olika frågor vid
de tre datainsamlingstillfällena, se tabell 12.
1 innebär ”helt orienterad” och 5 innebär ”helt desorienterad”. Analysen byggde
på grupp A. Inga signifikanta skillnader fanns vad gäller tidsuppfattningen på de
tre frågorna.
Tabell 12: Tidsuppfattning hos PMD
Tidsuppfattning
n=45

Baseline
Percentiler
25: e Median 75: e

1:a uppföljningen
Percentiler
25: e Median 75: e

p2: a uppföljningen värde*
Percentiler
25: e Median 75: e

Dagar, veckor,
månader, år
3,00
3,00
4,00 2,00
3,00
4,00
3,00
3,00
4,00
Dag och Natt
1,00
1,00
3,00 1,00
2,00
2,00
1,00
1,00
3,00
Klockan
2,00
3,00
4,00 2,00
3,00
4,00
2,00
3,00
4,00
*Friedmans test. En skattning utförd av anställd personal och en egenskattning av PMD

29

0,558
0,892
0,496

3.4.5 IADL – PMD
IADL (Instrumentella dagliga aktiviteter) har mätts med instrumentet ”Lawton
and Brody”-skalan. Poängen sträcker sig mellan 8 – 31, där en låg poäng
motsvarar hög IADL-förmåga. Närstående har besvarat (proxyskattat) frågorna
angående IADL-förmåga hos PMD.
Tabell 13: Instrumentella dagliga aktiviteter (IADL)
Instrumentella Dagliga Aktiviteter
n=42

Baseline
Percentiler
25: e Median 75: e

1:a uppföljningen
Percentiler
25: e Median 75: e

p2: a uppföljningen
värde*
Percentiler
25:e Median 75: e

IADL 16,00 19,00 27,00 16,00 20,50 26,50 16,00 22,00 27,25 0,054
*Friedmans test. En skattning utförd av anställd personal samt en egenskattning av PMD

Resultaten från Friedmans test visade att det fanns en nästan signifikant skillnad
vad gäller IADL-förmåga (p-värde 0,054), där data indikerade en försämring
över tid. En signifikant skillnad fanns mellan baseline samt andra uppföljningen,
samt nästan signifikant skillnad mellan första och andra uppföljningen.
Resultaten baserades på grupp A. Motsvarande test på grupp B visar signifikant
skillnad (p-värde=0,045).
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3.5 Kostnader
Data angående kostnader samlades in vid baseline samt vid andra uppföljningen.
Information angående interventionskostnader samlades in löpande under
studiens gång. Kostnadsdata sammanställdes för grupp A och gäller i stort 2007
års prisnivå. Det fåtal kostnadsuppgifter som gäller tidigare år användes
oförändrade då prisindex förändrats försumbart.
De poster som analyserats är interventionskostnader, formella vårdkostnader,
produktionsbortfall, samt tid för informell vård.
I några fall förekom brister i redovisad vårdkonsumtion. Skattningar gjordes då
utifrån rimlighetsbedömningar. Fel av detta slag anses vara försumbara i de
totala sammanräkningarna.
Vid skattningen av informell vård fanns en osäkerhet vad gäller tolkningen av
frågorna. Justeringar gjordes i fall där den totala vårdtiden översteg 24 timmar
per dygn. Då osäkerheten i denna variabel ansågs vara stor värderades ej den
informella vårdtiden i monetära termer.

3.5.1 Interventionen
Interventionen anpassades efter de problem och svårigheter som förelåg i varje
specifikt fall, vilket gör att interventionen skilde sig mellan individer. Vilka
hjälpmedel och produkter samt antal som förskrivits i interventionen visas i
tabell 14 på nästa sida.
Det hjälpmedel som förskrevs i störst utsträckning är den elektroniska kalendern
Förgätmigej, där 19 st förskrivits. Olika typer av whiteboards förskrevs även i
stor utsträckning. Därefter kom olika typer av timers, exempelvis till
kaffekokare.
Många hjälpmedel och produkter förskrevs i ett fåtal exemplar, vilket gör att
variationen på hjälpmedel inom ramen för projektet var mycket stor. I tabell 14
visas de hjälpmedel som det förskrivits minst två av.
I medel lämnades 3,4 hjälpmedel ut per PMD- och närståendepar. I vissa fall
plockades hjälpmedel bort under studiens gång om de inte användes eller inte
fungerade.
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Tabell 14: Hjälpmedel förskrivna inom projektet
Hjälpmedel förskrivna inom projektet
Sorterade efter antal förskrivningar
Företag
Hjälpmedel
(producent/inköpsställe)
Förgätmigej, Elektronisk kalender
Falck Vital
Whiteboards, olika varianter
Olika företag
Timers, olika varianter
Olika företag
Sigvart Dygnstavla
Falck Vital
Caredo larm
Athena Nordic
Finn igen, sakletare
Enklere liv
Careousel Medicindosett
Pharmacell
Handi Handdator
Gewa
Bildtelefon, Comsys
Clas Ohlsson
Komihågklocka
Falck Vital
Natt och dagkalender, Elektronisk kalender Falck Vital
Nödsändare
Athena Nordic
Philophone Easy 4
Bertland & Pihl
Talking symbols notepad
Rehabcenter AB
Skrivalmanacka
Olika företag
Voisec, multi- samt singelmodell
Rehabmodul
Badbräda
Etac
Stödhandtag
Ej känt
Fjärrkontroll Universal
Falck Vital
One Talker
Rehabmodul
Påminnare
Falck Vital
Armbandsklocka – talande
Iris Hadar
Cadex armbandsklocka
Falck Vital
Nattbelysning
Clas Ohlsson
Post-it-lappar
Clas Ohlsson
Recordning Key-chain
Rehabmodul
Spisvakt
Athena Nordic
Sängvakt
Athena Nordic
Telefon Soneco
Frölunda Data
Time Timer
Komikapp Rehatek
Toalettsits (röd)
KAN
Vaktfalk telelarm
Falck Vital
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Antal
19 st
9 st
7 st
6 st
5 st
5 st
5 st
5 st
4 st
4 st
4 st
4 st
4 st
4 st
4 st
4 st
3 st
3 st
3 st
3 st
3 st
2 st
2 st
2 st
2 st
2 st
2 st
2 st
2 st
2 st
2 st
2 st

Hjälpmedel och produkter som förskrevs i enstaka exemplar:
Anteckningsblock (Clas Ohlson), väggkrokar, vårdarbälte (Romedic), telefonvisaren (Gewa), talande fotoalbum (rehabmodul), tejp i olika färger, supporter
med armstöd (Etac), sängförhöjning (Snickarboa), rörelsesensor (Conrad),
nyckelbandshållare (Teknikmagasinet), Milestone fickminne (Iris Hadar),
Microdial 2 (Komikapp rehatek), larm med trygghetssändare (Falck Vital), Kari
styrbox (Falck Vital), Jätteknappen (Falck Vital), Go talk one (rehabmodul),
förstärkt dörrsignal (Clas Ohlson), dörrlarm (Athena nordic), duschpall samt
Bordstablett.
Därtill har olika tillbehör inköpts, exempelvis pennor till Sigvart dygnstavla
samt skarvsladdar.
Prisuppgifter för varje produkt som förskrevs eller inhandlades till projektet
insamlades från arbetsterapeuter i projektet, direkt från företagens prislistor eller
från produktens inköpsställe. Prisuppgifterna insamlades under 2007.
De totala kostnaderna för hjälpmedlen och vissa stödinsatser i projektet uppgick
till 419 000 kr exklusive moms. Detta innebär en medelkostnad på 9300
kr/deltagarpar (SD 7355 kr).
Kontakterna mellan arbetsterapeuter och deltagare i projektet bestod till största
delen av hembesök eller telefonkontakter. Antalet hembesök inom ramen för
interventionen var ca 200, vilket innebär att 4,4 hembesök gjordes per
deltagarpar i medel. Ett hembesök värderades till 1510 kr. Totala kostnaden för
hembesöken var 300 000 kr. Kostnaden för telefonkontakt eller mottagningsbesök inkluderades ej i beräkningarna, vilket skulle innebära en viss ökning av
kostnaderna.
Medelkostnad för interventionen (hjälpmedel/produkter samt hembesök)
uppgick till 16 000 kr/deltagarpar.

3.5.2 Vårdkonsumtion
Data angående PMDs samt närståendes vårdkonsumtion samlades in vid första
samt sista datainsamlingstillfället utifrån RUD-enkäten. Frågorna angående
vårdkonsumtion sträcker sig en månad tillbaka i tiden. Närstående besvarade
frågor om vårdkonsumtionen för sig själva samt PMD. Varje enskild
kostnadspost värderades. Pris för formell vård inhämtades från olika prislistor
inom landsting, från kommuner samt från litteraturen (se bilaga 1). Kostnader
för vårdtillfällen inom slutenvården prissattes via DRG-koder när så var möjligt,
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annars utgick priset från vårddygn på klinik. Rimlighetsbedömningar för de
olika kostnadsposterna gjordes. Kostnadsposterna finns redovisade i bilaga 1.
Figur 7 visar medelkostnaderna för formell vård för PMD och närstående. I
begreppet ”Formell vård” inkluderas slutenvård, öppenvård samt tjänster.
”Tjänster” i sin tur inkluderar distriktssköterska, dagvård, hemtjänst, fotvård,
utdelade måltider samt färdtjänst (uppdelning enligt RUD-enkäten [4]).
Medelkostnaden för PMD var vid baseline 8184 kr (SD 8678 kr) och vid andra
uppföljningen 8789 kr (SD 10933 kr); stor spridning fanns mellan individer. För
närstående var medelkostnaderna vid baseline 3502 kr (SD 9565 kr) och vid
andra uppföljningen 3149 kr (SD 10214 kr). Även här fanns en stor spridning
mellan individer. Inga signifikanta skillnader fanns mellan baseline och andra
uppföljningen varken för PMD eller närstående.
Posten ”Annat” är för PMD inte inkluderad i medelkostnaden. Denna inkluderar
personlig assistans, ledsagare, nattpatrull samt avlösning. Posten ”Annat” finns
redovisad i figur 8. För närstående är posten ”Annat” ej inkluderad då den
ansågs försumbar i de totala sammanräkningarna.
Figur 7: Formella vårdkostnader med konfidensintervall
Formella vårdkostnader (95% ci)
14 000 kr
baseline

2:a uppföljningen

12 000 kr

medelkostnad

10 000 kr
8 000 kr
6 000 kr
4 000 kr
2 000 kr
0 kr
baseline

2:a uppföljningen
PMD

baseline

2:a uppföljningen
närstående

mättillfälle

Figur 8 visar fördelning av de totala kostnaderna vid baseline samt andra
uppföljningen mellan olika områden. Den i särklass största posten för personer
med demens är ”Tjänster” (hemtjänst, dagvård, distriktssköterska, fotvård,
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utdelade måltider samt färdtjänst). Närstående däremot har ett lågt användande
av tjänster.

Figur 8: Fördelning av de totala vårdkostnaderna
Fördelning av Totala Kostnader
Baseline

2: a uppföljningen

350 000,00 kr
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0,00 kr

Närstående

3.5.3 Informell vård
Närstående besvarade frågor angående hur mycket tid de lägger på att ge stöd
eller vård vid baseline samt andra uppföljningen utifrån tre frågor i RUDenkäten [4]. De tre frågorna är uppdelade på hur mycket stöd eller vård man ger
vad gäller PADL, IADL samt övervakning.
Tiden baseras på närståendes uppfattning om hur mycket tid de lade på att ge
stöd eller vård under en typisk dag under den senaste månaden.
För många närstående var vård- och stödinsatserna stora. Att närstående gör
stora insatser vad gäller vård och stöd är konstaterat i tidigare studier (se
exempelvis Socialstyrelsen [14]). Tiden sträckte sig för olika individer från 0 till
24 timmar varje dygn. Närstående använde mest tid åt övervakning av PMD,
därefter med att ge stöd eller hjälp med IADL och minst tid gick till hjälp eller
stöd med PADL.
Tabell 15 visar antal timmar per månad i medel som närstående gav stöd och
vård. Även om skillnaderna inte var signifikanta mellan baseline och andra
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uppföljningen så fanns det en tendens att närstående minskat sin tid av
övervakning med ca 24 timmar/månad. Hjälp med IADL hade ökat något, ca 5
timmar/månad i medel. Uträknat som tid i medel/dygn så hade närstående ökat
sin IADL-tid med ca 0,2 timmar/dygn och minskat sin tid med att övervaka med
ca 0,80 timmar/dygn.
Tabell 15: Informell vård
Informella vårdtimmar (medel/person)
timmar/månad
2:a
Baseline uppföljningen
PADL
N=42
IADL
N=42
Övervakning
N=41

Dif.

timmar/dygn
2:a
Baseline uppföljningen

Dif.

pvärde

27,4

28,6

1,2

0,91

0,95

0,04

0,77

60,8

65,8

5,0

2,0

2,2

0,20

0,49

112,6

88,7

-24,0

3,75

2,96

-0,79

0,24

Om man endast räknar på tid för de närstående som gav någon vård (d.v.s.
exkluderar de personer som inte gav någon vård alls) så ökade tiden markant.
Medeltid för PADL var då vid baseline 68 timmar/månad (17 personer) och vid
andra uppföljningen 63 timmar/månad (19 personer). För IADL var vårdtiden i
medel 69 timmar/månad (37 personer) vid baseline och 73 timmar/månad (38
personer) vid andra uppföljningen. Tid för övervakning var i medel vid baseline
178 timmar/månad (26 personer) och 130 timmar/månad (28 personer) vid andra
uppföljningen. Det område där flest närstående gav stöd eller vård var IADL.

3.5.4 Produktionsbortfall
Ingen av PMD var förvärvsarbetande vid baseline eller andra uppföljningen. Av
de närstående var 19 personer förvärvsarbetande vid baseline och 24 personer
förvärvsarbetade inte. Vid andra uppföljningen hade en person börjat arbeta
igen; arbetande personer var således 20. Produktionsbortfallet beräknades för en
månad vid baseline samt en månad vid andra uppföljningen.
Vid baseline hade tolv närstående reducerat sin arbetstid för att ge vård och vid
andra uppföljningen hade sju närstående reducerat sin arbetstid. Det var således
färre personer som reducerat sin arbetstid vid andra uppföljningen.
Produktionsbortfallet ökade dock från 154 timmar vid baseline till 253 timmar
vid andra uppföljningen. Totalkostnaden för produktionsbortfallet var vid
baseline 42 500 kr och vid andra uppföljningen 69 500 kr. Vid närmare analys
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av resultatet framkom att ökningen i produktionsbortfallet vid andra
uppföljningen kan tillskrivas en person.
En arbetstimma värderades till 275 kr, inklusive lön, arbetsgivaravgifter mm
(SCB: Labour cost survey).

3.6 Processutvärderingen
En processutvärdering genomfördes parallellt med insamling av kostnader och
effekter. Processutvärderingen utgick från instrumentet POCR (Patient´s
perspective On Care and Rehabilitation process) [6], se kap. 2.6.
Samtliga närstående tillfrågades om deltagande, även närstående till personer
som flyttat till särskilt boende, grupp B, samt anställd personal (en person).
Antalet närstående som deltog i processutvärderingen var 47 personer. Av olika
anledningar deltog dock inte alla närstående i hela processutvärderingen utan
ibland genomfördes endast delar av den. Antalet PMD som medverkade i
telefonintervjuerna var 18 vid baseline och 17 vid uppföljningen.
Delskalan angående uppfyllelse i POCR av en viss aspekt går från 1 till 4, där 4
motsvarar hög uppfyllelse. Delskalan angående betydelsen av en viss aspekt har
samma poängindelning, se kap 2.6 för mer detaljerad redovisning.
Medelvärde samt median beräknades för varje fråga och beaktades vid analys
av frågorna.
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3.6.1 Närstående
Vid baseline besvarade närstående frågor angående sina förväntningar på
interventionen. Närstående hade måttliga förväntningar på att interventionen
skulle förbättra deras eller PMDs situation. Samma fråga har därefter besvarats
vid uppföljningarna samt hur de anser att förväntningarna är uppnådda, se tabell
16.
Tabell 16: Närståendes förväntningar
Utsträckning
Förväntningar

n
Baseline
I vilken utsträckning förväntar du dig att
stödinsatserna ska förbättra din
45
situation?
I vilken utsträckning förväntar du dig att
insatserna ska förbättra din närståendes 46
situation?
Första uppföljningen
I vilken utsträckning förväntade du dig
innan stödinsatserna att insatserna
skulle förbättra din situation?

Medel [Median]

4,16 [4]

4,09 [4]

47

3,79 [4]

41

4,39 [5]

I vilken utsträckning förväntade du dig
innan stödinsatserna att insatserna
skulle förbättra din situation?

46

3,96 [4]

Har dina förväntningar på
stödinsatserna uppnåtts?

41

4,46 [5]

Har dina förväntningar på
stödinsatserna uppnåtts?
Andra uppföljningen

1="Ingen utsträckning alls"
2="Mycket liten utsträckning"
3="Liten utsträckning"
4="Viss utsträckning"
5="Stor utsträckning"
6="Mycket stor utsträckning"

De flesta närstående (41 personer) hade inga tidigare erfarenheter eller
kunskaper om resursenheterna eller om liknande insatser. Närstående deltog till
stor del i stödet eller vården av PMD.
Närstående upplevde till stor del att deras behov blev tillgodosedda under
interventionsprocessen. Det var en hög grad av uppfyllelse (medelvärde samt
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median över 3, max: 4) på majoriteten av frågorna. Det fanns dock några
aspekter som framkom som betydelsefulla som inte blev tillgodosedda fullt ut.
Sociala aspekter av interventionsprocessen, såsom närståendes kontakt med
arbetsterapeuten (medel: 3,48, median: 4, max: 4) arbetsterapeuternas tid för att
samtala och lyssna (medel: 3,67, median: 4, max: 4) samt respektfullt
bemötande (medel: 3,93, median: 4, max: 4) bedömdes av närstående som
betydelsefulla behov som tillgodosetts i stor utsträckning.
En aspekt som lyftes fram som betydelsefullt behov var att bli tillfrågad om
stöd och hjälp till sig själv som närstående. Denna aspekt tillgodosågs ej fullt ut.
En annan aspekt var huruvida kunskap och information om omfattningen av
interventionen vid planeringen hade förmedlats. Detta ansågs vara
betydelsefullt och uppfylldes inte fullt ut.
Närstående upplevde i hög utsträckning att de fått tillräckligt stöd vid de
insatser som gjorts, både vid första samt andra uppföljningen. Bemötande och
stöd gentemot PMD tillgodosågs i hög grad enligt närstående. Ett fåtal personer
kände någon gång oro eller bekymmer på grund av insatserna. Förbättring av
PMD:s situation skattades av närstående som betydelsefullt behov som inte
uppfylldes fullt ut (första uppföljningen: medel: 2,43, median: 2, max: 4; andra
uppföljningen: medel: 2,36, median: 2, max: 4).
I processutvärderingen ingick specifika sammanfattande frågor. Enligt
närståendes sammanfattning så ökade deras nöjdhet med interventionen över
tid. Majoriteten av de närstående värderade betydelsen av insatserna högt och
detta förändrades ej över tid. Vid andra uppföljningen svarade 23 personer att
insatserna haft stor betydelse och 10 personer att interventionen haft allra
största betydelse. Tretton personer ansåg att interventionen haft viss betydelse
eller ingen betydelse alls.
En sammanfattande fråga handlade om oro för PMDs situation. Närstående
kände oro för PMDs situation, vilket inte förändrades signifikant över tid.
Processutvärderingen inkluderade även en öppen kvalitativ fråga: ”Hur skulle
du i egna ord beskriva vad stödinsatserna betytt för dig respektive din
närstående”. Utifrån svaren kan olika grupper urskiljas. Kommentarerna visar
att flertalet av de närstående uttrycker att insatserna haft positiv betydelse
antingen för dem själva eller för PMD. En mindre grupp uttrycker att insatserna
inte haft någon betydelse.
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3.6.2 Personer med demenssjukdom
PMDs förväntningar på att insatserna skulle förbättra deras situation var högre
än närståendes förväntningar, se tabell 17.
Tabell 17: PMDs förväntningar vid baseline
Utsträckning
Förväntningar
I vilken utsträckning förväntar
du dig att stödinsatserna ska
förbättra din situation?

N

Medel [Median]

16

4,50 [5]
1="Ingen utsträckning alls"
2="Mycket liten utsträckning"
3="Liten utsträckning"
4="Viss utsträckning"
5="Stor utsträckning"
6="Mycket stor utsträckning"

Fem personer hade kännedom om resursenheterna sedan tidigare och 13
personer hade inte någon tidigare kunskap om dem. PMD kände sig före
interventionen i hög grad motiverad att använda hjälpmedel (medel: 3,29,
median: 4, max: 4).
PMD ansåg att arbetsterapeuterna i mycket hög grad hade tid att lyssna och
samtala med dem (medel: 3,93, median: 4, max: 4) och de ansåg att insatserna
fungerat bra för dem i vardagen (medel: 4,35, median: 4, max: 5).
Tolv personer ansåg att insatserna haft stor betydelse för dem, två personer att
insatserna haft allra största betydelse och tre personer att insatserna haft låg
eller ingen betydelse alls.
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4. SLUTSATSER OCH DISKUSSION
4.1 Slutsatser
Hjälpmedel för personer med demenssjukdom och deras närstående har vunnit
ökat intresse de senaste åren. I Teknik och Demensprojektet har ett stort antal
olika hjälpmedel testats av personer med demens och deras närstående.
Närstående upplevde till stor del att deras behov blev tillgodosedda under
interventionsprocessen. Några aspekter framkom dock som inte var
tillgodosedda fullt ut. Närståendes förväntningar före interventionen på att denna
skulle förbättra situationen var måttliga. Personerna med demens själva hade
något högre förväntningar på interventionen. Sjuttiotvå procent av de närstående
ansåg att interventionen varit mycket betydelsefull, 28 procent av de närstående
ansåg att interventionen haft viss eller ingen betydelse alls. Personerna med
demenssjukdom ansåg överlag att interventionen haft stor betydelse för dem.
Närståendes egna skattningar av sin livskvalitet med hjälp av EQ-5D låg på 0,75
i medel över baseline, första samt andra uppföljningen. PMD skattade sin
livskvalitet till ca 0,72 i medel på EQ-5D över de tre mättillfällena. Dessa
skattningar kan jämföras med den svenska normalpopulationen som vid samma
ålder som de närstående i studien (60- till 69 år) har en livskvalitet i medel på ca
0,80, och vid samma ålder som PMD (70-79 år) en livskvalitet på 0,79 skattat
med EQ-5D [19]. Närståendes skattningar av PMDs livskvalitet, s.k.
proxyskattningar, var lägre än PMDs egna skattningar av sin livskvalitet vid de
tre mättillfällena, skillnaderna mellan PMD- och proxyskattningarna var
signifikanta. Proxyskattningarna var 0,45 i medel över de tre mättillfällena.
Proxyskattningarna förändrades ej signifikant, liksom övriga livskvalitetsskattningar under studiens gång.
Inga resultat visade några signifikanta skillnader i effekter (livskvalitet
sammantaget, vård/stödsituation, tidsuppfattning samt sömnkvalitet) mellan de
olika mättillfällena, förutom IADL-förmågan där data indikerade en försämring
över tid. I studien användes MMSE för att studera om sjukdomen var stabil
under studieperioden. Enligt MMSE skedde ingen signifikant förändring under
studiens tid. Det fanns dock bortfall (7 personer) i MMSE-data vid andra
uppföljningen som kan ha påverkat resultatet. PMD kan ha försämrats mer i sin
sjukdomsbild under studiens gång än förväntat, vilket eventuellt speglas i IADLmåttet. Ett stabilt resultat, dvs. inga förändringar, med avseende på de olika
effektmåtten skulle möjligen kunna vara ett positivt resultat vid en
progredierande sjukdom, även om någon signifikant skillnad ej kunde slås fast
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med MMSE. En signifikant skillnad kunde ses i en dimension av livskvalitet
mätt med EQ-5D, nämligen oro/ångest-dimensionen för närstående, där fler
antal närstående skattade större problem vid andra uppföljningen. En förklaring
skulle kunna vara eventuell försämring hos PMD eller på att problem och
svårigheter i närståendes situation uppmärksammats under studiens tid.
Inom interventionen har många olika hjälpmedel förskrivits. Det rör sig dels om
hjälpmedel som riktar sig direkt till personer med demens, dels om hjälpmedel
som mer riktar sig till närstående, som exempelvis larm av olika slag. Det
hjälpmedel som förskrivits i störst omfattning (19 st) är den elektroniska
kalendern Förgätmigej. Därefter kommer hjälpmedel såsom whiteboard och
timer. I medeltal har 3,4 hjälpmedel förskrivits per PMD- och närståendepar.
Hjälpmedel som inte fungerade eller som inte användes plockades bort under
studiens gång.
Medelkostnaden för interventionen (hembesök samt hjälpmedel/produkter) per
PMD- och närståendepar var 16 000 kr. Kostnaderna för interventionen speglar
denna försöksverksamhet, och behöver inte nödvändigtvis spegla kostnaderna
om interventionen skulle implementeras på permanent basis.
Sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv har tidigare forskning visat att
närståendes insatser för vården och omsorgen av personer med demenssjukdom
är av stor betydelse [14]. Närståendes insatser vad gäller informell vård sträckte
sig mellan 0 och 24 timmar/dygn i denna studie. Närstående skattade att de
minskat sin tid av övervakning mellan baseline och andra uppföljningen med ca
24 timmar/månad. Hjälp med IADL hade ökat något, ca 5 timmar/månad i
genomsnitt. Skillnaderna är dock inte signifikanta, en stor spridning finns mellan
olika individer. En osäkerhet fanns vad gällde tolkningen av frågorna angående
tidsåtgång, varför tiden inte värderats i monetära termer.
Kostnaderna för vård och tjänster före samt efter interventionen skilde sig inte
signifikant mellan mättillfällena. PMD hade en högre konsumtion av tjänster än
närstående.
Med hänsyn till PMDs sjukdomsförlopp så har kostnadseffektiviteten av
interventionen inte bedömts i en sedvanlig kostnadseffektanalys.
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4.2 Metodologiska aspekter
Att utvärdera hjälpmedel för personer med demenssjukdom medför specifika
utmaningar vad gäller etiska samt metodologiska aspekter.

4.2.1 Etiska aspekter
På grund av kognitiv funktionsnedsättning kan personer med demenssjukdom
inte alltid på egen hand samtycka till deltagande i studier. Informerat samtycke
är en förutsättning för att forskning ska kunna genomföras. Närstående
tillfrågades om samtycke till deltagande i studien både för sig själva samt för
personen med demens. PMDs tillfrågades så långt det varit möjligt om samtycke
till deltagande. Etisk ansökan av studien har godkänts av Regionala
Etikprövningsnämnden i Linköping.

4.2.2 Studiedesign
Vid demenssjukdom försämras personerna med demens successivt i sin
sjukdomsbild. Inom ramen för denna studie fanns inte möjligheten att använda
en jämförelsegrupp, vilket innebär en begränsning i studiedesignen. Denna
studie var upplagd med före/efter-design. Med denna typ av design jämförs
baselinemätningar (före interventionen) med uppföljningar, och kan fånga
förändringar i effekter och kostnader. Utan jämförelsegrupp är det mer
komplicerat att mäta effekter i fall där hjälpmedel sätts in i förebyggande syfte
eller för att en person ska kunna bibehålla en förmåga.
I denna studie har uppföljningstiden varit kort; andra uppföljningen
genomfördes 12 veckor efter interventionen. Anledningen till det var att PMD
inte skulle förändras i sin sjukdomsbild under studiens gång. I studien har vi
använt MMSE för att studera eventuella förändringar i den kognitiva förmågan.
MMSE, som är ett relativt grovt mått, visade inga signifikanta skillnader, men
det kan inte uteslutas att smärre förändringar i sjukdomsbilden har påverkat
såväl IADL-förmåga som livskvalitet.
Syftet med studien har varit att studera en individanpassad intervention vilket
medför att många olika typer av insatser beroende på individ och situation har
gjorts. Då interventionen bestått av en kombination av flera olika insatser kan
effekten av enskilda hjälpmedel ej urskiljas.
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Vid studiens planering gjordes en s.k. powerberäkning för att få vägledning om
hur stort stickprov som skulle behövas för att upptäcka förväntad effekt av
interventionen. Denna beräkning baserades på tidigare studier där valda
instrument användes, inklusive tillämpning på personer med demenssjukdom. I
studien lyckades vi inte uppnå denna stickprovsstorlek. Resultaten tyder dock på
att avsaknad av påvisad effekt i utfallsmåtten kan bero på andra faktorer, såsom
exempelvis sjukdomsprogress, som diskuterats ovan.

4.2.3 Instrument
Olika instrument har använts i studien för att studera effekter. Val av vilka
effekter som skulle studeras samt val av instrument baserades på studiens syfte,
tidigare erfarenheter (litteratur) samt på diskussioner i projektgruppen. Att mäta
effekten av en hjälpmedelsintervention medför frågeställningar kring vad som
ska mätas samt på vilket sätt. När det gäller mätning av livskvalitet valdes
instrumenten EQ-5D samt EQ-VAS. Detta val baseras på tidigare studier där
instrumenten använts vid demenssjukdom [20] samt instrumentets viktiga
egenskaper vid hälsoekonomiska utvärderingar. Dock har ett generellt
livskvalitetsinstrument som EQ-5D begränsad känslighet för interventioners
effekter. Det finns även livskvalitetsinstrument som är speciellt utvecklade för
personer med demens, s.k. sjukdomsspecifika instrument. Vid utveckling av
hjälpmedelsinterventioner kan dessa typer av instrument vara vikt. Vid
jämförelser mellan olika hjälpmedels- och behandlingsinterventioner för olika
sjukdomsgrupper krävs dock generella livskvalitetsmått.
IADL-instrumentet, Lawton and Brody scale [8], fanns inte översatt till svenska.
En ”translation – back translation”-procedur genomfördes från engelska till
svenska och tillbaka till engelska. Vad gäller effektmåtten sömnkvalitet samt
tidsuppfattning fann vi inte några instrument som passade syftet. Frågor har då
modifierats eller utvecklats av forskargruppen.

4.2.4 Proxyskattning av hälsorelaterad livskvalitet
Livskvalitet är ett vanligt förekommande effektmått vid hälsoekonomiska
studier. Val av mätmetod och skattare är av stor vikt då olika skattare (PMD,
närstående eller någon annan proxyskattare) renderar olika resultat vad gäller
bedömningen av livskvaliteten. Vi har i denna studie valt att samla in data såväl
från PMD själva och från närstående som proxyskattare [21] samt att presentera
resultaten av båda mätningarna. Skattningarna i denna studie skiljer sig i nivå,
men de skiljer sig inte vad gäller utfallet av studien.
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En metodologisk utmaning finns i att mäta livskvalitet hos personer med
demenssjukdom. Tidigare studier, liksom denna studie, visar att personer med
demens och deras närstående gör olika bedömningar av PMDs livskvalitet;
PMDs skattningar av sin egen livskvalitet är högre än närståendes
proxyskattningar [20, 22]. Detta kan ha olika förklaringar. Olikheterna i
skattningarna kan exempelvis bero på närståendes situation [22]. Enligt Pickard
et al. [23] kan skillnaderna också bero på hur proxyskattningsfrågorna är
formulerade. Pickard et al. [23] har identifierat två olika perspektiv som en
proxyskattare kan anta: ”proxy-proxy”-perspektivet samt ”proxy-patient”perspektivet. I proxy-proxy-perspektivet gör proxyskattaren bedömning av en
patients livskvalitet utifrån sitt eget perspektiv, d.v.s. besvarar frågan hur
hon/han bedömer PMDs livskvalitet. I patient-proxy-perspektivet gör
proxyskattaren i stället en bedömning utifrån hur han/hon tror att PMD uppfattar
sin livskvalitet. I denna studie har närstående fått instruktionen att göra
bedömningen av PMDs livskvalitet utifrån sitt eget perspektiv, d.v.s. utifrån
proxy-proxy-perspektivet.

4.2.5 Processutvärderingen
Processutvärderingen har utgått från instrumentet POCR. POCR är utvecklat och
validerat för en äldre population [6]. Syftet med POCR är att studera kvaliteten
på vårdprocesser utifrån patientperspektiv. I denna studie har frågorna i POCR
modifierats för att passa interventionsprocessen som var aktuell i detta fall, samt
för att omfatta både PMD- samt närståendeperspektiv. POCR har även
kompletterats med frågor om förväntningar, informationsfrågor angående
deltagarnas situation samt sammanfattande frågor om upplevd kvalitet.
Data har samlats in via telefonintervjuer med närstående och personer med
demenssjukdom. I denna studie inkluderades 18 personer med demens till
telefonintervjuerna vid baseline, och 17 personer besvarade uppföljningen. Att
göra telefonintervjuer med personer med demenssjukdom ställer särskilda krav
på utformning av frågor samt tillvägagångssätt. För att vara säker på att
personerna förstod frågorna omformulerades de när intervjuaren fann det
nödvändigt. För att konkretisera vilka insatser som gjorts nämndes hjälpmedlen
eller produkterna vid namn. I några fall lästes svarsalternativen till frågorna upp
och personen med demens svarade enligt alternativen, i andra fall var svaren
mer öppna och intervjuaren tolkade svaren till något av de givna svarsalternativen. Särskilda inklusionskriterier ställdes upp inför telefonintervjuerna
med personerna med demens. Antalet frågor i telefonintervjuerna var sex
stycken vid baseline och nio stycken vid uppföljningen. Detta var ett lämpligt
antal frågor och intervjuerna var av lagom längd för att personerna skulle kunna
upprätthålla koncentrationen. Att inkludera personer med demenssjukdom i
forskning via telefonintervjuer har studerats tidigare (se Mason et al. [17]).
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Enligt Mason et al. (2002) så kan deltagande i telefonintervjuer vara stärkande
för personen med demens. Mason et al. (2002) påpekar även vikten av
noggranna förberedelser inför telefonintervjuerna vad gäller exempelvis etiska
aspekter, förhållningssätt mm.

4.3 Rekommendationer
Sammanfattningsvis har i Teknik och Demensprojektet en nyutvecklad
utvärderingsmodell testats som inkluderat applikationen av hälsoekonomiska
utvärderingsmetoder på området samt processutvärdering (se Alwin et al. [2]).
Utvärderingsmodellen inkluderade kostnader, effekter samt processutvärdering.
För att få en heltäckande bild av en intervention är denna kombination av
utvärderingar att rekommendera. Att studera kostnads-effektiviteten av
hjälpmedel för personer med demens är mycket viktigt då denna typ av underlag
är väsentligt för prioriteringsbeslut och för beslut om vidare spridning av
interventioner. För att statistiskt säkerställa resultat behövs stora studiegrupper,
vilket är en utmaning på hjälpmedelsområdet. Rekommendation inför framtida
forskning inkluderar större studiegrupper, användning av sjukdomsspecifika
livskvalitetsinstrument samt användning av jämförelsegrupp, eller motsvarande
typ av studiedesign.

4.4 Fortsatt forskning
Hjälpmedel för personer med demenssjukdom är ett relativt nytt och outforskat
område. Utifrån de inledande analyserna i denna studie har nya forskningsfrågor
genererats inför fortsatta forskningsinsatser på området:
• Vem har störst respektive minst nytta av interventionen?
• Vad är av betydelse vid förskrivning av hjälpmedel till personer med demens
och deras närstående?
• Finns det någon skillnad i effekter av hjälpmedel som riktas direkt mot
närstående och hjälpmedel som riktas direkt mot personen med demens?
• Utveckling av specifika utfallsmått för hjälpmedelsintervention för personer
med demenssjukdom.
Svar på dessa frågor bör kunna ge viktig information vid förskrivning av
hjälpmedel till personer med demens och deras närstående.
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BILAGA 1

Priser för Öppenvård samt Tjänster
Öppenvård
Allmänläkare
Geriatriker
Psykiater
Specialist (annan)
Sjukgymnast
Arbetsterapeut
Psykolog
Socialarbetare

Pris
1655
2525
2357
3500
663
755
1701
550

*
*
*
Socialstyrelsen, 2005 [14]
*
*
*
*

Referens

Distriktssköterska
Hemtjänst (kr/timma)
Dagvård (kr/besök)
Fotvård (kr/besök)
Utdelade måltider
Färdtjänst (kr/resa)

550
278
645
457
84
160

*
Gävle kommun, 2007
Socialstyrelsen, 2005 [14]
Landstinget i Dalarna, 2007
Jönsson et al, 2006
Linköpings kommun, 2007

LSS - personlig assistans
(kr/timma)

237

Försäkringskassan, 2008

Tjänster

*="Priser och ersättningar för sydöstra
sjukvårdsregionen 2007": Landstinget i
Östergötland, Landstinget i Kalmar län,
Landstinget i Jönköpings län
Jönsson L, Jönhagen M, Kilander L,
Soininen H, Hallikainen M, Waldemar G,
Nygaard H, Andreasen N, Winblad B,
Wimo A . (2006). Determinants of costs
of care for patients with Alzheimer’s
disease. International journal of geriatric
psychiatry. 21 p: 449-459.
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