
  
 

 

 

SPECIALISERAD  

VATTENDANSINTERVENTION   

En pilotstudie för personer med flerfunktionsnedsättning,  
med Single case design 

ANDRÉ FRANK 

 

Huvudområde: Fysioterapi  
Nivå: Grundnivå 
Högskolepoäng: 15 h p 
Program: Fysioterapeutprogrammet 
Kursnamn: Fysioterapi: Examensarbete  
Kurskod: FYS 009 

Handledare: Ann-Christin Johansson 
Examinator: Petra von Heideken Wågert  
 
Seminariedatum:2018-02-08 
Betygsdatum: [år-månad-dag] 

 



1 

 

 

 

SAMMANFATTNING 

Personer med flerfunktionsnedsättning är en av målgrupperna inom svensk 

vuxenhabilitering. Bassängträning är en vanlig insats som dessa personer kan erbjudas. En 

annan, men inte lika vanlig insats, är liggande dans.  

Syftet med detta examensarbete är att beskriva hur fem personer med 

flerfunktionsnedsättning påverkades av en specialiserad vattendansintervention som var en 

ny och ej tidigare utvärderad gruppaktivitet. Vattendansen bygger på erfarenheter av 

bassängträning och liggande dans. Single case design valdes som metod. Datainsamlingen 

utgjordes av skattningar av psykiska funktioner, smärta och rörlighet. Dessa skattningar 

utfördes av vattendansdeltagarnas medföljande personal under sex interventionstillfällen en 

gång i veckan, samt före och efter varje intervention. Skattningarna redovisas visuellt i 

diagram. Även individuellt uppsatta mål formulerades och följdes upp för varje deltagare. 

Resultatet visar att endast en deltagare var vaken och aktiv i större utsträckning under 

vattendansinterventionen jämfört med skattning dagen före och efter, sett till medianvärdet. 

Humör och samspel/kontakt skattades positivt hos alla deltagarna under hela 

interventionsperioden. Rörlighet skattades positivt under hela interventionsperioden hos 

fyra deltagare, och smärta skattades positivt hos tre deltagare under hela 

interventionsperioden.     

Inga generella slutsatser kan dras av resultatet.  

 

Nyckelord: Funktionsnedsättning, hydroterapi, vakenhet, psykiska- och fysiska faktorer.  
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ABSTRACT 

Individuals with profound intellectual and multiple disabilities (PIMD) are one of the target 

groups within the Swedish rehabilitation clinics. Hydrotherapy is one common activity that 

these individuals can apply for from the physiotherapist working with disabilities. Another 

activity, less common, is floor dance. 

The objective of this paper was to describe how five individuals with PIMD were affected by a 

specialized water dance intervention, which was a new and not yet evaluated activity. Water 

dance is based upon the experiences of hydrotherapy and floor dance. Single case design was 

used as method. Data consisted of the scoring of mental functions, pain and mobility. The 

participants support persons performed the scoring during six interventions once a week 

including before and after each intervention. The result of the scoring is presented visually in 

diagrams. Individual goals were also set and were followed up later for each participant. 

The result shows that only one participant was alert and active in a higher degree during the 

water dance interventions compared with the scoring the day before and the day after 

considering the median. Mood and interaction/contact were scored positively from all 

participants during all interventions.  Mobility was scored positively during all interventions 

from four participants, and pain was scored positively from three participants during all 

interventions 

No generalization can be made from the result of this study.   

 

Keywords: Disability, hydrotherapy, alertness, mental and physical factors. 
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1 BAKGRUND 

1.1 Flerfunktionsnedsättning 

Begreppet flerfunktionsnedsättning används för att beskriva personer som har en 

utvecklingsstörning i kombination med ett rörelsehinder samt en eller flera andra 

begränsningar i form av nedsatt syn eller hörsel, nedsatt kommunikativ förmåga, smärta, 

eller andra medicinska hälsoproblem. Epilepsi förekommer ofta (Nakken & Vlaskamp, 2007) 

(Infoteket om funktionshinder, 2018).  Flerfunktionsnedsättning är ingen diagnos (Wilder & 

Granlund, 2011) utan en beskrivning av en person med omfattande funktionsnedsättningar 

inom flera områden. ”Funktionsnedsättningarna förstärker varandra, de inte bara adderas 

utan multipliceras även med varandra” enligt föreningen För barn, unga och vuxna med 

utvecklingsstörning (FUB) (FUB, 2018). 

Det finns inga säkra aktuella uppgifter på hur stor gruppen personer med 

flerfunktionsnedsättning är i Sverige. FUB gjorde 2008 en uppskattning av antalet personer 

med flerfunktionsnedsättning och kom fram till att det rör sig om cirka 7 000 personer i alla 

åldrar med en kombination av utvecklingsstörning och flera omfattande 

funktionsnedsättningar; uppskattningsvis ungefär 80 personer per 100 000 innevånare i 

Sverige (Borgström & Carlberg, 2010). I en studie baserad på en holländsk population 

beräknades förekomsten till ca 60 individer per 100 000 invånare (van Timmeren, van der 

Putten, van Schrojenstein Lantman-de Valk, van der Schans, & Waninge, 2016).  

Orsaken till flerfunktionsnedsättning kan vara skador i hjärnan efter syrebrist eller infektion 

under fosterstadiet eller i samband med förlossning. Tidigt förvärvad hjärnskada efter olycka 

eller progredierande hjärnsjukdom kan också vara en bakomliggande orsak, liksom 

kromosomavvikelser (Infoteket om funktionshinder, 2018). Cerebral pares (CP) är en vanlig 

diagnos bland personer med flerfunktionsnedsättning och karakteriseras av en nedsatt 

motorisk förmåga pga. skada i den omogna hjärnan, som skall ha uppstått före 2 års ålder.  

Nedsättningen kan vara i form av svaghet, koordinationssvårigheter eller spasticitet. Det 

varierar mycket hur de motoriska svårigheterna yttrar sig. Vid CP förekommer ofta andra 

funktionsnedsättningar också som drabbar kognition och kommunikation bland annat  

(Rosenbaum et al., 2007 ; Neuroförbundet, u.å.) 

1.2 Utvecklingsstörning 

Det är vanligt att beskriva utvecklingsstörningen som svår eller grav hos personer med 

flerfunktionsnedsättning och i internationella sammanhang används bland annat begreppet 

Profound Intellectual and Multiple Disabilities (Nakken & Vlaskamp, 2007; Ölund, 2012). I 
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en utredning från Socialstyrelsen så är däremot inte utvecklingsstörning angivet som ett 

kriterium: ”Målgruppen – personer med flerfunktionsnedsättning - avser barn, unga och 

vuxna, som har en kombination av flera och omfattande funktionsnedsättningar som får 

betydande konsekvenser i den dagliga livsföringen inom alla eller de flesta livsområden” 

(Socialstyrelsen, 2011, p. 10). Det förekommer således olikheter i definitionen av 

flerfunktionsnedsättning vad gäller graden av utvecklingsstörning. En låg utvecklingsnivå gör 

att personer med flerfunktionsnedsättning inte kan tänka abstrakt och inte förstå 

tidsbegrepp(Ölund, 2012). De blir helt beroende av att det finns människor i omgivningen 

som kan ge hjälpa dem och som försöker förstå och tolka dem för att de skall få en trygg och 

meningsfull tillvaro (Infoteket om funktionshinder, 2018).  

1.3 Förvärvad hjärnskada 

Begreppet förvärvad hjärnskada innebär skada som uppkommit efter de första barnaåren. 

Anledningen kan vara en traumatisk skada genom till exempel fallolycka. Andra anledningar 

kan vara stroke, syrebrist, tumörer, infektioner, missbruk, förgiftningar, whiplashtrauma, 

mm. Skadan kan orsaka fysiska problem, samt störning av tanke, språk, känsloliv och 

beteende.  Personer som drabbats av en förvärvad hjärnskada är i behov av en långsiktig 

rehabilitering, ibland livslång (Hjärnkraft, u.å.).  

1.4 Psykiska funktioner  

Allt som en människa upplever är beroende av förmågan att använda sina sinnen och för de 

flesta så sker detta omedvetet och automatiskt. Sinnesupplevelserna bidrar till att människan 

inte bara överlever utan att hon också utvecklas psykiskt och fysiskt. För personer med 

hjärnskador och andra tillstånd med sensoriska nedsättningar är det vanligt att 

sinnesintrycken inte registreras, att de feltolkas eller att de upplevs obehagliga. Personer med 

utvecklingsstörning riskera dessutom att drabbas av sinnesdeprivation (en stor förlust av 

sinnesintryck) (Pagliano, 2012).  

Att observera vakenheten hos personer med flerfunktionsnedsättning kan vara värdefullt för 

att förstå hur vakenheten varierar och för att kunna planera in aktiviteter som förutsätter en 

viss grad av vakenhet. Vakenhet beskrivs i en litteraturgenomgång som ett tillstånd som 

varierar hos personer med flerfunktionsnedsättning. Vakenhet kan observeras i det 

individuella beteendet och det kan också beskrivas genom att observera hur personen 

interagerar och engagerar sig i sin omgivning. Författarna drar slutsatsen att interaktion och 

rörelseaktiviteter har en positiv effekt på vakenhetsgraden. De förordar att observation och 

skattning av vakenhet beskrivs individuellt och att vakenheten skattas kontinuerligt(V. S. 

Munde, Vlaskamp, Ruijssenaars, & Nakken, 2009) .   

Personer med flerfunktionsnedsättning kommunicerar oftast med hjälp av kroppsspråk, 

mimik, ljud och gester. Kommunikationen kan vara svag och otydlig och i samspelet med 

dem behöver man vara uppmärksam på dessa kroppsliga signaler och på personernas egna 
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unika uttryck. Vi behöver utgå från personernas intresse, motivation och lust, samt prata 

med dem om det som de upplever i nuet (Infoteket om funktionshinder, 2018).  

Ragnar Furenhed lyfter i sin avhandling ”En gåtfull verklighet” (Furenhed, 1997) fram vikten 

av att personer med grav utvecklingsstörning får möjlighet att uppleva välbefinnande. En 

aspekt av välbefinnande är enligt Furenhed njutning dit han räknar ”angenäma upplevelser 

som är lokaliserade till kroppen” (sid 149) och exempel på det kan var att bada. Personer med 

grav utvecklingsstörning lever i nuet och behöver därför omedelbar positiv feed-back på sina 

upplevelser då de inte kan bli motiverade av att avvakta positiv feed-back i framtiden. De 

behöver hjälp av sitt nätverk att skapa tillfällen till njutningsfulla upplevelser och gärna på 

sätt som skapar struktur i vardagen och som ger dem en känsla av sammanhang.  

Forskning visar att psykisk ohälsa förekommer i större utsträckning hos personer med 

utvecklingsstörning jämfört med normalpopulationen, enligt en studie gjord i Storbritannien 

(Cooper, Smiley, Morrison, Williamson, & Allan, 2007). Psykisk ohälsa var vanligare hos 

gruppen personer med måttlig till grav utvecklingsstörning jämfört med gruppen personer 

med lindring utvecklingsstörning. Samtidigt visade det sig att detta inte gällde personer som 

också hade ett svårt rörelsehinder.  

1.5 Fysiska funktioner 

Ett vanligt sätt att klassificera den motoriska funktionsnedsättningen är att använda Gross 

Motor Function Classification System (GMFCS) (Palisano et al., 1997).  Hos personer med 

flerfunktionsnedsättning motsvarar den nivå 4-5 (Ölund, 2012). Denna klassifikation är 

utformad för personer med cerebral pares (CP) och beskriver den motoriska förmågan i olika 

nivåer på följande sätt: 

 Nivå 1 Går utan begränsningar 

 Nivå 2 Går med begränsningar 

 Nivå 3 Går med ett handhållet förflyttningshjälpmedel 

 Nivå 4 Begränsad självständig förflyttning; kan använda eldriven förflyttning 

 Nivå 5 Transporteras i manuell rullstol 

 

Ortopediska komplikationer och felställningar är vanliga och det är många som besväras av 

kraftig spasticitet. Felställning i en led beror främst på en obalans mellan musklerna som 

påverkar leden genom att vissa muskler är spastiska. I höfterna kan denna obalans leda till 

luxation vilket är vanligare hos personer med flerfunktionsnedsättning jämfört med 

normalpopulationen. (Infoteket om funktionshinder, 2018).   

I en studie av van Timmeren undersökte författarna via journaldokumentation förekomsten 

av vanliga fysiska hälsoproblem hos personer med flerfunktionsnedsättning. De kom fram till 

att de allra vanligaste (> 75 %) problemen var förstoppning, synnedsättning, epilepsi och 

spasticitet (van Timmeren m.fl., 2016). 
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1.6 Smärta 

Smärta hos personer med flerfunktionsnedsättning kan vara mycket svårtolkad. Orsakerna 

kan delvis vara en följd av de olika funktionsnedsättningarna såsom nedsatt rörlighet, 

ledproblem, spasticitet, och förstoppning. Spasticitet kan dessutom öka av smärta (Infoteket 

om funktionshinder, 2018). 

En studie från 2011 hade som syfte att bland annat undersöka förekomst av kronisk smärta 

bland vuxna irländska personer med intellektuell funktionsnedsättning av varierad grad. 

Bara 5,7 % tillhörde gruppen svår intellektuell funktionsnedsättning. Rapporteringen 

utfördes av personernas vårdgivare genom en enkät. Av de 753 svar som kom in fann man att 

15,4 % besvärades av kronisk smärta. I de flesta fall kunde personerna själva berätta att de 

upplevde smärta. När så inte var fallet rapporterade vårdgivarna att smärta förekom genom 

observation av förändringar i beteende och humör. Författarna visade på ett statistiskt 

signifikant samband mellan förekomsten av kronisk smärta och fysiska 

funktionsnedsättningar, förlamningar och problem med förflyttning. Bland personer med CP 

och intellektuell funktionsnedsättning hade 34 % besvär av smärta jämfört med 14,5 % bland 

den som inte hade CP (Walsh, Morrison, & McGuire, 2011).  

1.7 Habilitering och fysioterapi 

Personer med flerfunktionsnedsättning tillhör de personkretsar som beskrivs i Lag om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (LSS, SFS 1993:387), och de är en av de målgrupper 

som ingår i Vuxenhabiliteringarnas uppdrag att ge hjälp och stöd till (Wilder & Granlund, 

2011). Föreningen Sveriges habiliteringschefer beskriver habiliteringens uppgifter på följande 

sätt (Policy för specialistområdet habilitering i Sverige, 2014): 

Den specialiserade habiliteringen arbetar utredande och behandlande genom insatser 
som: 

 har sin utgångspunkt i funktionshinder med fokus på det friska 

 stärker och förbättrar funktioner 

 ger verktyg, strategier och kompenserar funktionsnedsättning 

 leder till aktivitet och förutsättningar för delaktighet 

 är framtidsinriktade 

Den specialiserade habiliteringen arbetar hälsofrämjande och förebygger ohälsa 

genom att: 

 stärka den enskilde i att utveckla egen förmåga och hantera sin situation 

 informera och ge stöd så att personen kan få tillgång till samhällsstöd för en 
god livskvalitet 

 ge riktat stöd till föräldrar och anhöriga genom utbildning och särskilda 
åtgärder 

 samverka och samarbeta med övrig hälso- och sjukvård, andra aktörer och 
nätverk utifrån den enskildes behov enligt SOSFS 2008:20, HSL, SOL. 
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Fysioterapeuten ingår i ett multiprofessionellt team på habiliteringen (Ölund, 2012). De 

fysioterapeutiska insatserna kan se olika ut. En del fysioterapeuter arbetar med 

behandlingsinsatser och andra arbetar mest konsultativt. Oberoende hur verksamheten är 

organiserad så jobbar man som fysioterapeut ofta med indirekta insatser där 

kunskapsförmedling är en viktig del. Det kan handla om att instruera personal på särskilda 

boenden, personliga assistenter och anhöriga i motoriska övningar och i användningen av 

träningshjälpmedel som de skall kunna utföra och använda i vardagen, kanske dagligen, på 

egen hand (Föreningen Sveriges Habiliteringschefer, 2014) 

Att arbeta hälsobefrämjande ligger både i habiliteringens uppdrag enligt beskrivningen ovan, 

samt i rollen som fysioterapeut (http://www.fysioterapeuterna.se). Hälsobefrämjande arbete 

med personer med flerfunktionsnedsättning förutsätter att de får tillgång till fysisk aktivitet 

och positiva upplevelser anpassade efter deras behov (Ölund, 2012). Den fysiska aktiviteten 

blir automatiskt mycket begränsad och dessa personer skulle därför kunna anses ingå i den 

riskgrupp som Socialstyrelsen skriver om vad gäller otillräcklig fysisk aktivitet, i ett 

dokument om levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2017). I en amerikansk artikel menar 

författarna att vi befinner oss i ett paradigmskifte vad gäller personer med 

funktionsnedsättning och synen på hälsa. De rekommenderar fysioterapeuter att gå mot ett 

mer hälsobefrämjande synsätt vilket innebär bland annat mer fokus på att förebygga 

sekundära problem såsom övervikt, trycksår och högt blodtryck. De påtalar också vikten av 

lustfylld träning som inte bara bör erbjudas hos fysioterapeuter utan också på gym och andra 

träningsanläggningar. Fysioterapeuter och träningsinstruktörer behöver samarbeta mera för 

att lyckas erbjuda en sådan typ av anpassad träning (Rimmer, 1999)  

 

1.8 Bassängträning 

Träning i vatten kan beskrivas i termer av bland annat bassängträning, vattengymnastik och 

hydroterapi. I en artikel i Journal of Human Kinetics beskrivs vattnets olika egenskaper och 

hur de kan utnyttjas i träning och rehabilitering (Torres-Ronda & Del Alcazar, 2014). En av 

egenskaperna är den flytkraft som påverkar en kropp i vatten på grund av att vatten har 

högre densitet än den mänskliga kroppen. Detta medför att kroppen blir avlastad och att 

påverkan på leder minskar. Ju mer en kropp är nedsänkt i vatten desto större blir denna 

minskade ledpåverkan. En annan egenskap som vattnet har är det motstånd det ger vid 

rörelse. Ju snabbare en människa rör sig i vatten desto större motstånd. Detta motstånd i 

kombination med flytkraften ger möjlighet att träna styrka och kondition under avlastade 

former. Vattnets temperatur kan variera beroende på syfte med träningen. Träning i kallt 

vatten är studerat i större omfattning än träning i varmt vatten bland idrottare och där tycks 

kallt vatten ha en positiv effekt på återhämtningsförmågan efter träning. De vinster som 

varmt vatten anses ha på en människa är ökad blodcirkulation, minskad muskelspänning 

samt att det kan ge smärtlindring men varmvattenbad rekommenderas inte som en metod 

för återhämtning inom idrotten.   
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Det finns en lång tradition av positiva hälsoeffekter av varma bad genom historien. 

Balneoterapi är det begrepp som beskriver varma medicinska bad, ofta berikade med 

mineraler och salter. En litteraturgenomgång av studier där den typen av varma bad 

användes visade att baden hade en positiv effekt på framför allt reumatiska sjukdomar och 

att smärta kunde förbättras hos patienter med reumatiska sjukdomar och patienter med 

kronisk ländryggsmärta jämfört med kontrollgrupper. (Falagas, Zarkadoulia, & Rafailidis, 

2009) 

En systematisk review av Geytenbeek avseende evidens för effektiv hydroterapi drar 

slutsatsen att hydroterapi är en behandling som är värd att överväga. Evidens ansågs finnas 

utifrån studier med måttlig till hög kvalité för att hydroterapi kan vara effektivt för 

behandling av smärta, funktion, ledrörlighet, styrka, balans och selfefficacy (Geytenbeek, 

2002). I en rapport av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) från 

2015 jämfördes bassängträning med landbaserad träning. De artiklar som granskades hade 

studerat personer med muskuloskeletala sjukdomar, neurologiska sjukdomar, och sjukdomar 

i andningsorganen. Liknande förbättringar noterades i de olika sjukdomsgrupperna men 

utifrån denna granskning kan bassängträning betraktas som vare sig bättre eller sämre än 

annan träning (SBU, 2015). 

Bassängträning är en insats som erbjuds av fysioterapeuter på de flesta vuxenhabiliteringar 

och det är då varma behandlingsbassänger som används. Det kan vara bassänger i 

habiliteringens lokaler eller på närliggande sjukhus. Syftet med bassängträningen kan vara 

att stimulera rörelseförmågan, att minska spasticitet och att ge avslappning och 

smärtlindring(Ölund, 2012). Personer med flerfunktionsnedsättning får bättre 

förutsättningar att röra på kroppen i vattnet på grund av den lyftkraft och avlastning som 

vattnet ger. Att dessa personer är en grupp som prioriteras till olika interventioner i bassäng 

bekräftas av en kartläggning som gjorts inom Vuxenhabiliteringen i Skåne (Habilitering & 

Hjälpmedel, 2015). Samtidigt finns det otillräckligt med evidens för att styrka effekten av 

bassängträning för personer med olika neurologiska tillstånd (Geytenbeek, 2002). Detta kan 

betraktas som en kunskapslucka inom habiliteringen.  

Personer med cerebral pares som får träning i bassäng har studerats och utvärderats av flera 

författare. I en reviewartikel av Gorter och Currie så var det mestadels barn och ungdomar 

med högfungerande cerebral pares motsvarande GMFCS 1-3 som ingick i de granskade 

studierna som också visade på förbättringar på kroppsfunktion. Alla sex studierna använde 

sig av case series design. Författarna diskuterade behovet av ytterligare studier som 

inkluderar personer på en lägre funktionsnivå motsvarande GMFCS 4 till 5 då de bedömde 

att de personerna skulle kunna ha fler fördelar av bassängträning eftersom de har svårare att 

röra sig på land (Gorter & Currie, 2011).  

Halliwickkonceptet är en simmetod som härstammar från England och som används för att 

lära personer med funktionsnedsättning att flyta och förflytta sig själva i vatten 

(https://halliwick.org). Flythjälpmedel används i princip inte utan det är i första hand en 

personlig instruktör som hjälper till och ger stöd. Halliwickkonceptet betonar det lustfyllda 

med aktiviteter i vatten och träning sker ofta i grupp. I en litteraturgenomgång av Getz, 

Hutzler och Vermeer avseende bassänginterventioner för barn med neuromuskulära 
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funktionsnedsättningar så var Halliwickkonceptet och annan anpassad simundervisning de 

vanligaste metoderna som användes (Getz, Hutzler, & Vermeer, 2006). 

I en nyligen genomförd undersökning utfrågades 69 fysioterapeuter som arbetar med barn 

med funktionsnedsättning och bassängbehandling vilka de mest relevanta områdena var när 

det gäller interventioner i bassäng, och vilka funktionsnedsättningar som ingår i målgruppen 

som får bassängbehandling. Syftet var att identifiera olika kategorier med hjälp av 

International Classification of Functioning, Disability, and Health - Children and Youth (ICF-

CY). Resultatet visade på en hög konsensus bland fysioterapeuterna angående vilka olika 

problemområden som är vanliga vid bassängbehandling. Den ICF kategori där flest 

fysioterapeuter var eniga i sina svar handlade om rörlighet. På andra plats betonades 

kategorier som handlade om mentala funktioner och dess påverkan på inlärning(Gueita-

Rodriguez et al., 2017).  

1.9 Liggande dans 

Liggande dans är en rörelseaktivitet till musik i grupp för personer med 

flerfunktionsnedsättning (Hagström, Benkovic, Eriksson, & Håkansson, 2011). Initiativet till 

liggande dans har tagits av en grupp fysioterapeuter på ett habiliteringscenter i Sverige 2005, 

där en av fysioterapeuterna har en bakgrund som dansare och danspedagog. Metoden har 

sedan utvecklats, dokumenterats och spridits till fler habiliteringar. Ingen vetenskaplig 

utvärdering av metoden har genomförts. Liggande dans kan i sin utformning beskrivas som 

en pardans då den leds och utförs av en personal eller assistent per deltagare vilket innebär 

att dansrörelserna hos deltagaren med funktionsnedsättning främst blir passiva. I dansen får 

deltagarna hjälp att röra på kroppen utifrån sina egna förutsättningar. Syftet är att deltagarna 

ska få uppleva rörelseglädje, utveckla samspel och kontakt med sin danspartner/personal. 

Andra effekter som kan uppnås med liggande dans är att den kan stimulera till lekfullhet och 

ge möjlighet att uttrycka känslor. Liggande dans förutsätter stor lyhördhet och närvaro i 

stunden av den personal eller assistent som utför rörelserna. (Hagström et al., 2011). 

1.10 Vattendans 

På Vuxenhabiliteringen på ett mellansvenskt habiliteringscenter har under flera års tid 

genomförts grupper med liggande dans för personer med flerfunktionsnedsättning. En 

etablerad bassängverksamhet finns också inom samma habilitering som i stor utsträckning 

riktar sig till personer med svåra motoriska funktionsnedsättningar. Fysioterapeuter har varit 

ansvariga för dessa behandlingsinsatser och responsen från deltagare och medföljare har 

varit positiv. En idé växte fram om att dans skulle kunna genomföras i bassäng i form av en 

vattendansgrupp för att kombinera fördelarna med bassängträning och liggande dans. Ett 

begrepp som vattendans skulle kunna skapa associationer till något lustfyllt och något som 

främjar samspel i likhet med syftet med liggande dans (Hagström et al., 2011). Ölund säger 

att ”Lust att göra saker är den drivkraft som måste utnyttjas” (Ölund, 2012, sid 21).  

Vattendans är en ny metod som inte har utvärderats vetenskapligt. 
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1.11 Problemformulering 

Personer med flerfunktionsnedsättning har på grund av sin utvecklingsstörning och sina 

stora motoriska begränsningar mycket svårt att själva förmedla vad de vill och att aktivera sig 

fysiskt. Den motoriska förmågan innebär att dessa personer sitter i rullstol. Litteraturen 

beskriver andra kännetecken i form brist på sinnesintryck, svårigheter att tolka 

vakenhetsgraden, och vikten av välbefinnande. Spasticitet och smärta är vanligt 

förekommande. Fysioterapeuter arbetar både behandlande och hälsobefrämjande med 

personer med flerfunktionsnedsättning. Bassängträning är en insats som ofta erbjuds på 

habiliteringarna i Sverige trots att det vetenskapliga stödet är svagt. Liggande dans är en 

annan insats som några habiliteringar kan erbjuda men som inte är utvärderad vetenskapligt. 

Författarens erfarenhet är att dessa insatser är uppskattade och att det kan vara ett sätt att 

arbeta hälsobefrämjande men att mer kunskap behövs. Att kombinera föredelarna med 

bassängträning och liggande dans har skapat förutsättningar att prova en ny metod och 

gruppaktivitet som författaren har kallat vattendans.  

På grund av att vattendans inte tidigare är testad och utvärderad systematiskt så finns det 

anledning att undersöka om, och iså fall hur, interventionen påverkar personer med 

flerfunktionsnedsättning.  

2 SYFTE 

Att beskriva om och i så fall hur personer med flerfunktionsnedsättning påverkas under en 6-

veckors specialiserad vattendansintervention avseende psykiska funktioner, rörlighet och 

smärta. Ytterligare ett syfte är att beskriva om och i så fall hur vattendans påverkar 

deltagarnas individuella måluppfyllelse. 

2.1 Frågeställningar  

Hur påverkar vattendans deltagarnas vakenhet? 

Hur påverkar vattendans deltagarnas humör? 

Hur påverkar vattendans deltagarnas förmåga till samspel/kontakt? 

Hur påverkar vattendans deltagarnas rörlighet? 

Hur påverkar vattendans deltagarnas eventuella upplevelse av smärta? 

Hur påverkar vattendans deltagarnas individuella måluppfyllelse?   
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3 METOD 

3.1  Studiedesign 

Single case design valdes till denna studie, i form av A och B-faser i multipla cykler (Carter, 

Lubinsky, & Domholdt, 2011). Varje ABA-cykel motsvarar ett interventionstillfälle (B) samt 

baslinjemätning före (A1,1 och A1,2) och mätning efter (A2,1 och A2,2). A mätningarna 

motsvarar de faser där deltagarna inte får någon intervention och där de fungerar som sina 

egna kontroller.  

Anledningen till val av denna design är att det handlar om att prova en ny behandlingsform 

samt utvärdera om och iså fall hur den påverkar personer med flerfunktionsnedsättning. 

Intentionen är också att samla in detaljerad information utifrån målgruppens funktionsnivå 

som kan bidra till ökad kunskap i det fortsatta arbetet med interventionen. Denna 

information kan lättare bearbetas med en liten grupp studiedeltagare. 

3.2 Urval 

Deltagarna i interventionen består av en kvinna och tre män med flerfunktionsnedsättning, 

samt en kvinna med förvärvad hjärnskada. Ålderspannet var mellan 22 och 38 år. Alla har 

fått fysioterapeutiska insatser under flera år på den aktuella vuxenhabiliteringen i form av 

bland annat rörelseträning och hjälpmedelsutprovning. Ett ändamålsenligt urval gjordes 

genom att den interventionsansvarige fysioterapeuten hade kännedom om dessa personer 

och ansåg att de var lämpliga att delta i gruppen utifrån de gällande inklusionskriterierna 

samt utifrån att fysioterapeuten bedömde att det fanns intresse och motivation hos 

personernas personal och anhöriga att prova vattendansen. Alla fem personer som deltog i 

vattendansen deltog även i denna studie.  

Den kortfattade bakgrundsfakta om varje deltagare som presenteras här har fysioterapeuten 

inhämtat dels genom öppna frågor i samband med det första individuella besöket och dels 

genom att läsa i deltagarnas journaler. Författaren var i detta skede av studien även 

deltagarnas fysioterapeut och hade således tillgång till deras journaler. 

3.2.1 Inklusionskriterier 

Personer med flerfunktionsnedsättning och/eller förvärvad hjärnskada med 

funktionsnedsättning som liknar den som personer med flerfunktionsnedsättning har. 

Deltagarna är i vuxen ålder (18-64 år) och är vana vid aktiviteter i vatten, d.v.s. har tidigare 

deltagit i bassängbehandling. Både män och kvinnor kan inkluderas. Deltagarna bör ha 

tillgång till två medföljande personal till bassängen. 
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3.2.2 Exklusionkriterium  

Personer med flerfunktionsnedsättning som har svår hörselnedsättning eller dövhet. 

Exklusionen beror på att musiken är en mycket viktig del i interventionen, och om personens 

företrädare skulle bedöma att personen inte kunde höra musiken så skulle det leda till 

exkludering. Annan pågående bassängbehandling utgör också ett exklusionskriterium då en 

sådan parallell intervention skulle göra det omöjligt att utvärdera vad som egentligen 

påverkar deltagaren i vattendansinterventionen.  

3.2.3 Deltagare 1 

Kvinna med traumatisk hjärnskada med nedsatt kognitiv förmåga. GMFCS nivå 5. Sitter i 

rullstol. Har mycket begränsad aktiv rörlighet. Den passiva rörligheten är också begränsad 

men ändå relativt god med tanke på tonusökningen. Deltagare 1 är oftast vaken dagtid. 

Slumrar till ibland när hon sitter i sin rullstol eller när hon blir uttråkad. Hon vaknar till när 

man pratar med henne och kan lätt lockas till ett leende. Hon pratar inte men visar med 

mimik och kroppsspråk hur hon mår. Gör ljud ibland när hon är glad. Är annars känslig för 

höga ljud. Deltagare 1 har inga kända problem med smärta. Har PEG (Perkutan Endoskopisk 

Gastrostomi) 

3.2.4 Deltagare 2 

Kvinna med svår utvecklingsstörning och cerebral pares, samt epilepsi. GMFCS nivå 5. Sitter 

i rullstol. Begränsad passiv rörlighet. Kan använda sina händer till viss del i aktiva rörelser, 

men inte benen. Deltagare 2 har ingen känd smärtproblematik men kan få ont i vänster knä 

när personalen sträcker på det. Deltagare 2 sover dåligt nattetid och är mycket trött på 

morgnarna. Blir piggare på eftermiddagarna och kvällarna. Pratar inte men visar med mimik 

och kroppsspråk hur hon mår.  

3.2.5 Deltagare 3 

Man med cerebral pares. Har ingen diagnosticerad utvecklingsstörning. GMFCS nivå 5. Sitter 

i rullstol. Mycket begränsad aktiv rörlighet och begränsad passiv rörlighet. Hög muskeltonus. 

Har en kronisk andningsinsufficiens. Deltagare 3 är vaken när han sitter i sin rullstol på 

dagarna men vilar en stund i liggande. Kan ibland slumra till i rullstolen. Är oftast glad. Kan 

inte prata men har lätt för att visa hur han mår. Ingen känd smärtproblematik.  

3.2.6 Deltagare 4 

Man med grav utvecklingsstörning, cerebral pares, nedsatt syn och epilepsi. GMFCS nivå 5. 

Sitter i rullstol. Har ingen aktiv rörelseförmåga och mycket begränsad passiv rörlighet. 

Luxation i vänster höft. Den stela vänstra höften gör det svårt för personalen i 

omvårdnadsituationer men de tycker att det går bra ändå. Deltagare 4 sover flera gånger 

under dagen, både när han ligger och vilar och när han sitter i sin rullstol. Brukar vakna till 
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när han deltar i olika aktiviteter. Är oftast glad och nöjd. Pratar inte. Deltagare 4 har ingen 

känd smärtproblematik. Har PEG. 

3.2.7 Deltagare 5 

Man med grav utvecklingsstörning och cerebral pares. GMFCS nivå 5. Han sitter i rullstol. 

Sitter inte tillfredsställande pga. hög muskeltonus med ofrivilliga rörelser. Mycket begränsad 

rörlighet, både aktivt och passivt, med luxation i vänster höft. Nedsatt andningsfunktion med 

slembildning. Ingen känd smärtproblematik. Deltagare 5 pratar inte men visar med sitt 

kroppsspråk hur han mår. Känslig för höga ljud. Ingen uppgift om vakenheten. Har PEG. 

3.3 Rekrytering av deltagare 

Interventionsansvarig fysioterapeut diskuterade med fysioterapiassistent och andra 

fysioterapeuter som hade behandlingsansvar för de personer med flerfunktionsnedsättning 

som skulle erbjudas att delta i vattendansen.  Syftet var att stämma av om de också bedömde 

att de föreslagna deltagarna var lämpliga att delta i interventionen och om det var någon 

annan planerad behandlingsinsats i bassäng som eventuellt skulle prioriteras framför 

vattendansen. Fysioterapeuterna på den aktuella habiliteringen brukar som regel inte 

erbjuda mer än en bassängtid i veckan då det inte finns tillräckligt många tillgängliga tider.    

Fysioterapeuten kontaktade anhöriga, personal eller assistenter som kunde företräda de 

föreslagna deltagarna. Kontakten togs per telefon. Information med förfrågan om att delta i 

vattendansgruppen gavs då muntligen till företrädarna. Alla personer tillfrågades och dessa 

tackade ja till att medverka i interventionen. Vid ett första individuellt besök då den 

ansvarige fysioterapeuten träffade deltagarna en i taget fick deltagarnas företrädare ett brev 

med information om vattendansen, om upplägget och om företrädarnas förväntade 

medverkan med att utvärdera aktiviteten. Fysioterapeuten kontrollerade en sista gång att 

deltagarna uppfyllde kriterierna för att delta i interventionen. Se bilaga A. 

 Vid ett senare tillfälle, efter avslutad intervention, inhämtades samtycke på nytt med 

förfrågan om att ingå i denna studie. Se bilaga E. Samtliga gav sitt samtycke och godkände 

deltagande i studien. 

3.4 Vattendans 

Vattendansen genomfördes i en 33-34 grader varm behandlingsbassäng på habiliteringen en 

gång i veckan vid 6 tillfällen under perioden februari - april 2017. Aktiviteten utfördes 

förmiddagstid och pågick cirka 40 minuter per tillfälle. Vattendanspasset bestod av varierade 

dansrörelser till 9 olika låtar i syfte att stimulera till rörelse, samspel och vakenhet. Se bilaga 

D. Deltagarna fick möjlighet att röra på hela kroppen, eller delar av kroppen. Deltagarna var i 

ryggläge utom under två av låtarna då deltagarna var i stående position. Två av deltagarna 

klarade inte vara i stående position och fick därför ligga på rygg hela tiden. Som är fallet med 
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vanlig dans så uppmanades medföljarna att jobba rytmiskt till musiken så långt det var 

möjligt. 

 Varje deltagare hade två medföljare. I de flesta fall var medföljarna samma personer som 

deltagarnas företrädare. En av medföljarna var med i vattnet och utförde dansrörelserna med 

sin deltagare. Den andra var på land och genomförde skattningarna och dokumenterade 

dessa, i vissa fall med stöd av vattendansledarna.  Minst en av de två medföljarna hade god 

kännedom om sina respektive deltagare och kunde ge individuellt anpassat stöd i vattnet, 

men även i omklädningsrummet före och efter själva vattendansen och vid förflyttning i och 

ur bassängen.  

Varje pass leddes av en fysioterapeut och en fysioterapiassistent. En ledde passet från land 

med verbala och visuella instruktioner om hur dansrörelserna skulle genomföras samt 

förmedlade en känsla i samstämmighet med musikens rytm och karaktär. Inför varje ny låt 

gav ledaren som var på land instruktioner om vilken sorts dansrörelse som skulle utföras 

under nästföljande låt och om deltagarna skulle byta läge, till exempel från ryggläge till 

stående. Vid behov fick dansledaren gör en paus mellan låtarna för att alla deltagare skulle 

hinna bli redo för nästa låt. Den andra vattendansledaren deltog i vattnet för att ge 

individuella instruktioner och hjälpa till praktiskt, samt för att bistå medföljarna med att 

bedöma studiedeltagarnas vakenhet enligt skalan AOL.  

3.5 Datainsamling 

Två olika mätinstrument användes.  De bedömdes och dokumenterades på pappersformulär 

av medföljarna. Det var Alertness Observation List (AOL) samt ett skattningsformulär där 

humör, samspel/kontakt, rörlighet och smärta skattades. Dessa fylldes i varje vecka och 

samlades in kontinuerligt av fysioterapeuten och fysioterapiassistenten. Individuella mål 

sattes också upp av fysioterapeuten med hjälp av deltagarnas företrädare  före vattendansens 

start och följdes upp efter avslutad interventionsperiod av fysioterapeuten.   
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Figur 1. Illustration av studiedesignen, ABA cykeln och skattningarna. ABA-cyklerna 

upprepades veckovis under sex veckor.   

 

3.5.1 Alertness Observation List (AOL) 

AOL är ett instrument framtaget för personer med flerfunktionsnedsättning för att förstå när 

personen är som mest vaken/alert och mottaglig för stimuli. Skattning görs via observation 

som sedan ligger till grund för en individuell vakenhetsprofil (V. Munde & Vlaskamp, 2015). 

AOL är testat för reliabilitet i en separat studie och författarna kom fram till att instrumentet 

var reliabelt (Munde, Vlaskamp, Ruijssenaars & Nakken, 2011).  

 Skattning utförs genom att markera med olika färger i ett formulär. Grön färg innebär att 

personen är aktiv och fokuserad på omgivningen. Orange färg innebär att personen är 

inaktiv, tillbakadragen och inåtvänd. Röd färg innebär att personen är dåsig eller sovande. 

Blå färg innebär att personen är upprörd eller missnöjd. Se bilaga B för en mer utförlig 

beskrivning av de olika vakenhetsnivåerna.  Skattning kan utföras med olika tidsintervall 

beroende på syftet och det är då mängden eller antalet av de olika färgerna som beskrivs 

(Munde et al., 2011) Författaren har med hjälp av sina kliniska handledare anpassat 

instrumentet genom att låta medföljarna skatta deltagarnas vakenhet under 

interventionsperioden utan att i förväg ha gjort en vakenhetsprofil för varje deltagare då 

tiden för vattendansen valdes av praktiska skäl mer än av hänsyn till hur deltagarnas 

vakenhetsgrad varierar under en vanlig dag 

A 1,1 

 

Dagen före 
interventione: 
Skattning av 

vakenhet 

   A 1,2                                          
Direkt innan 

interventionen: 
Skattning av 

humör, 
samspel/kontakt 

rörlighet och 
smärta.  

B                           
Interventionen: 

Skattning av 
vakenhet, humör, 

samspel/kontakt 
rörlighet och 

smärta.  

    A 2,1                                           
Direkt efter 

interventionen: 
Skattning av 

humör, 
samspel/kontakt, 

rörlighet och 
smärta.  

A 2,2                                       

 

Dagen efter 
interventionen: 

Skattning av 
vakenhet. 
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Mätning gjordes med AOL enligt följande (Figur 1): 

1. Dagen innan interventionen: 4 skattningar var 15:e minut någon gång mellan klockan 

10.00–12.00.  

2. I bassängen under vattendanspasset, en gång per låt (= 9 gånger). 

3. Dagen efter interventionen: 4 skattningar var 15:e minut någon gång mellan klockan 

10.00–12.00. 

Medföljarna skattade genom att markera i ett schema med den färg som bäst motsvarade 

deltagarens aktuella vakenhetsnivå. Se bilaga B. Vakenhetsnivån skattades enligt A-faserna 

dagen före och dagen efter vattendansinterventionen för att få baslinjevärden som 

tidsmässigt skulle motsvara den tid på dagen som vattendansen genomfördes. Dessa faser 

kallade författaren för A1,1 och A2,2 (Figur 1). Det bedömdes också vara lämpligt att skatta A- 

faserna hemma eftersom skattningarna skulle utföras 4 gånger i en normal och vardaglig 

situation.  

 

3.5.2 Skattning av humör, samspel/kontakt, rörlighet och smärta 

Medföljarna genomförde skattningar avseende sina observationer och tolkningar av 

studiedeltagarens humör, samspel/kontakt, rörlighet, och smärta i samband med varje 

interventionstillfälle. Formuläret är framtaget av författaren och dennes kliniska handledare 

på kliniken och anpassat för personer med flerfunktionsnedsättning och till den aktuella 

interventionen. Författaren och dennes kliniska handledare lät valet av dessa variabler styras 

av sin samlade erfarenhet av habilitering och personer med flerfunktionsnedsättning. Att inte 

bara skatta motoriska variabler ligger också i linje med den inventering som Güeita-

Rodriguez m.fl. (2017) gjorde vad gäller relevanta syften med bassängbehandling. Formuläret 

bestod av tre frågor för varje variabel där medföljarna skulle skatta sina observationer och 

tolkningar direkt före, under och direkt efter varje interventionstillfälle för att kunna beskriva 

en eventuell omedelbar effekt av vattendansen. Före- och efterskattningen innebar i 

praktiken att medföljarna skattade när de var i omklädningsrummet.  Dessa faser av före- 

och efterskattningar kallade författaren A1,2 och A2,1 (Figur 1). Varje fråga skattades genom 

att medföljarna markerade med kryss på en linje där orden enbart negativ, mest negativ, 

neutral, mest positiv och enbart positiv angavs under linjen. Se bilaga C.  

Detta skattningsinstrument är inte testat för reliabilitet och validitet.  

 

3.5.3 Individuell måluppfyllelse 

För att utvärdera studiedeltagarnas måluppfyllelse upprättades för varje deltagare ett 

individuellt mål som deltagarnas företrädare fick hjälpa till att formulera innan 

interventionen startade, i samband med att fysioterapeuten träffade dem första gången.  

Målen följdes upp efter avslutad intervention genom att ansvarig fysioterapeut pratade med 

deltagarnas företrädare per telefon. 
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3.6 Tillvägagångssätt  

Innan själva vattendansinterventionen startade träffade fysioterapeuten varje deltagare vid 

två tillfällen på habiliteringen, först individuellt och sedan i grupp med de andra deltagarna. 

Vid det individuella besöket gavs information om vattendansen både muntligt och skriftligt 

av fysioterapeuten. Fysioterapeuten pratade med företrädarna om hjälpmedel i bassängens 

omklädningsrum och andra praktiska frågor. Fysioterapeuten gjorde en bedömning av passiv 

rörlighet genom att uppskatta rörelseomfånget i armar, ben och i bål, samt notera eventuella 

felställningar.  Syftet var i första hand att få en uppfattning om rörligheten generellt inför 

deltagandet i vattendansen och för att ta ställning till eventuella anpassningar av 

vattendansprogrammet. Ingen mätning av rörligheten gjordes. Diskussion och upprättande 

av individuella mål gjordes också utifrån varje deltagares behov. Bedömningen av rörligheten 

kunde då även utgöra en grund för den individuella målsättningen.  

Första tillfället när gruppen var samlad användes för att informera och instruera medföljarna 

i Alertness Observation List (AOL) skattningen och i de övriga skattningsskalor som skulle 

användas och fyllas i av medföljarna. Deltagarna fick också vara i bassängen för att prova ut 

flythjälpmedel med hjälp av fysioterapeuten och för att prova hur vattendansen går till.  

Det var planerat att vattendansen skulle omfatta totalt 12 tillfällen, en gång i veckan, men på 

grund av problem med bassängvattnet fick interventionen avbrytas efter 6 tillfällen med 

vattendans.  Fysioterapeuten förde sedvanliga journalanteckningar under interventionen för 

 Funktionsdiagnos Individuellt mål 

Deltagare 1 -Generellt ökad muskeltonus. Ingen viljemässig 
rörelseförmåga förutom i nacken. 

Att rörligheten generellt upplevs oförändrad 

Deltagare 2 -Inskränkt rörlighet med ökad muskeltonus. 
Personalen kan inte sträcka ut vänster knä fullt när 
kvinnan skall ståträna på tippbräda. 
 

Att det går att sträcka ut vänster knä i samband 

med stående på tippbräda 

Deltagare 3 -Generellt ökad muskeltonus och 
 Inskränkt rörlighet. 

Att rörligheten upplevs generellt oförändrad. 

Deltagare 4 -Generellt ökad muskeltonus med 
Inskränkt rörlighet i framför allt vänster höft. 

Att rörligheten i höfterna upplevs oförändrad. 

Deltagare 5 -Generellt ökad muskeltonus och nedsatt rörlighet 
med ofrivilliga rörelser vilket gör att mannen rör sig 
nästan hela tiden när han sitter i rullstolen och har 
svårt att slappna av. 

Att kunna sitta stilla i rullstolen minst 1 minut.  
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att dokumentera deltagandet i vattendansen som en behandlingsinsats. 

Interventionsansvarige fysioterapeut är också författare av detta examensarbete 

 

3.7 Dataanalys   

Alla skattningar bearbetades i programmet SPSS och diagrammen gjordes i Microsoft Excel. 

Författaren fick hjälp med detta av en forskare som arbetar inom samma region som 

författaren. Skattningarna redovisades per deltagare i diagram och analyserades visuellt 

genom att avläsa diagrammens kurvor. Syftet var att visualisera eventuella skillnader mellan 

A och B faserna och att åskådliggöra samband mellan de olika variablernas kurvor som kan 

vara av intresse.   

Ett diagram visade skattning av den gröna AOL nivån där y-axelns värden angavs i procent. 

Det innebär att om mätpunkten låg på 100 procent så hade all skattad tid varit grön. Den 

gröna färgen är den färg som symboliserar det tillstånd då deltagaren var mest vaken och 

aktiv. Endast skattningen av grön AOL redovisades i diagrammen på grund av att den 

bedömdes vara mest intressant då en högre grad av vakenhet har ett samband med aktivitet 

och interaktion (Munde, 2009) En annan orsak att bara redovisa den gröna AOL nivån var 

att underlätta den visuella analysen av diagrammen. Medianvärde räknades på de olika 

skattningstillfällena (Ullberg, 2016) av den gröna vakenhetsnivån så att författaren lättare 

skulle kunna jämföra den skattade tiden av den aktiva vakenhetsnivån mellan de olika A- och 

B-faserna. De fyra variablerna humör, samspel/kontakt, rörlighet och smärta redovisades 

gemensamt i ett och samma diagram där varje variabel fick en egen kurva med egen färg. Y-

axelns värden fick i detta diagram en siffer-skala från 1- 5 motsvarande de skalsteg som var 

angivna på de skattningsskalor som medföljarna fyllde i: 1 = enbart negativ, 2= mest negativ, 

3= neutral, 4= mest positiv, och 5= enbart positiv.  

I de båda diagrammen för varje deltagare så visade x-axelns mätpunkter de för varje vecka 

återkommande ABA cyklerna. Författaren kallade mätpunkterna gällande AOL-skattningen 

för A1,1 B A2,2, samt mätpunkterna gällande de andra variablerna för A1,2 B A2,1. Heldragna 

vertikala linjer ritades in i diagrammen för att markera varje ABA cykel.  

3.8 Etiska överväganden 

Ett informationsbrev(bilaga A) lämnades till deltagarna och till deras företrädare innan 

interventionen startade angående deltagande i pilotgruppen våren 2017. Muntligt samtycke 

gavs.  En förfrågan lämnades ut på nytt efter avslutad intervention om att delta i denna 

studie (bilaga E). Där försäkrades att medverkan i studien var frivilligt och att personerna när 
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som helst skulle ha rätt att avbryta sin medverkan utan att ange något skäl. Skriftligt 

samtycke inhämtades från samtliga deltagare.  

Deltagarna har inget talat språk och kunde därför inte föra sin egen talan. På grund av 

nedsatt kognitiv förmåga i varierad grad så blev deltagarna även begränsade i sin förmåga att 

förstå instruktioner och att ta till sig information. Ansvarig fysioterapeut bedömde därför att 

deltagarna själva inte kunde ge sitt godkännande till att delta i pilotgruppen och i studien 

förutom den deltagare som inte hade någon diagnosticerad utvecklingsstörning. Ingen av 

deltagarna kunde skriva. Fysioterapeuten gjorde övervägandet att  i första hand tala med 

deltagarnas företrädare och lita på att de kunde tolka deltagarna rätt, och låta företrädarna ge 

sitt skriftliga samtycke. Detta stämmer överens med principerna i Helsingforsdeklarationen 

(World Medical Association [WMA], 2017) som också skriver att forskning på individer som 

inte själva kan ge sitt samtycke kan genomföras bara om den nedsatta fysiska och mentala 

funktionen är en ofrånkomlig egenskap hos gruppen, och så var fallet med denna studie. 

Eftersom alla deltagare tidigare hade tränat i samma behandlingsbassäng med positiva 

erfarenheter, ibland under långa perioder, så skulle det kunna bidra till bedömningen att 

deltagarna var positiva till att delta i vattendansen. Om någon deltagare skulle komma att 

uppvisa ett tydligt obehag på grund av vattendansen så skulle ledarna och medföljarna ha 

möjlighet att avbryta deltagandet när som helst, även efter påbörjad intervention.  

All data förvarades på ett säkert sätt hos den ansvarige fysioterapeuten/författaren och hos 

den kliniska handledaren som hjälpte till att sammanställa aktuell data i diagram. Inga data 

som presenteras i examensarbetet kommer att kunna härledas tillbaka till den enskilde 

deltagaren i interventionen och all data behandlas konfidentiellt (WMA, 2017). 
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4 RESULTAT 

Alla fem deltagare fullföljde studien men endast deltagare 1 har kompletta skattningar från 

samtliga sex vattendanstillfällen att redovisa från de båda mätmetoderna AOL och det 

särskilt framtagna skattningsformuläret (skattning av humör, samspel/kontakt, rörlighet och 

smärta). Deltagare 3 har kompletta AOL-skattningar men inte av de övriga variablerna. 

Deltagare 4 har flest uteblivna skattningar med bara en skattad ABA cykel för humör, 

samspel/kontakt, rörlighet och smärta.  

 

4.1 Deltagare 1 

Deltog vid alla sex interventionstillfällen 

4.1.1 Skattning 

Diagrammet i Figur 2 visar att deltagare 1 ’s skattade aktiva vakenhetsnivå varierade mellan 

50 % och 100 % över hela interventionsperioden. Vid tre tillfällen visar deltagare 1 en lägre 

procent av skattad aktiv vakenhetsnivå mätt dagen efter vattendansen (A2,2 ) jämfört med 

under vattendansen (B ).  Medianvärdet av alla skattade mättillfällen av vakenheten: F-

skattningarna 100 %, U-skattningarna 94,5 % och E-skattningarna 75 %.   

Smärta skattades till ”enbart positiv” förutom första vattendanstillfället (figur 3). 

Rörligheten hade förbättrats under vattendansen (B) vid interventionstillfälle ett och tre, i 

jämförelse med skattningen strax innan (A1,2) (figur 3).  

Humör och samspel/ kontakt skattades till ”mest positiv” alla vattendanstillfällen utom 

tillfälle 2 då humöret förbättrades till ”enbart positiv” (figur 3). 

Det undre diagrammet (figur 3) visar att deltagare 1 hade mindre variation bland sina 

skattningar av samtliga variabler under vattendansen, jämfört med före- och 

efterskattningarna sett över hela interventionsperioden. 
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Figur 2: Skattning av grön AOL nivå (aktiv vakenhet) dagen före intervention (A1,1), under pågående                                

intervention (B), och dagen efter interventionen (A2,2) .  

             

Figur 3: Skattning av humör, samspel, rörlighet och smärta direkt innan  intervention (A1,2), under 

pågående  intervention (B), och direkt efter interventionen (A2,1) . 

4.1.2 Individuell måluppfyllelse 

Målsättning som formulerades innan interventionen: Att rörligheten generellt upplevs 

oförändrad. Vid uppföljning efter avslutad intervention visade det sig att målet var nått och 

att rörligheten hos deltagare 1 upplevdes generellt oförändrad.  
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4.2 Deltagare 2  

Deltog vid fem av sex interventionstillfällen 

4.2.1 Skattning 

Bara två hela ABA cykler blev skattade vad gäller vakenhet. Generellt visar diagrammet i 

Figur 4 att deltagare 2 hade en hög procent av skattad aktiv vakenhetsnivå. Skattningarna 

ligger mellan 75 % och 100 % över hela interventionsperioden. En ökning av den mest vakna 

och aktiva tiden i procent kan ses dagen efter interventionen vid ABA cykel 2,3 och 4. 

Medianvärdet av alla skattade mättillfällen av vakenheten: A1,1-skattningarna 100 %, B-

skattningarna 89 %, och A2,2-skattningarna 100 %. 

Vid interventionstillfälle fyra och sex förbättrades smärtan hos deltagare 2 sett från A1,2-

skattningen till B-skattningen och vid tillfälle två och tre förbättras den från B-skattningen 

till A2,1-skattningen. Alla dessa förbättringar skattades däremot bara med ett halvt steg: från 

4 till 4,5. Rörligheten förbättrades vid alla sex interventionstillfällen från A1,2-skattningen till 

B-skattningen. Samspel/kontakt och humör varierade mellan skattningstillfällena men låg 

oftast på ”mest positiv”(figur 5).  

Det undre diagrammet (figur 5) visar att deltagare 2 hade mindre variation bland sina 

skattningar av samtliga variabler under vattendansen, jämfört med före- och 

efterskattningarna sett över hela interventionsperioden.    
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 Figur 4: : Skattning av grön AOL nivå (aktiv vakenhet) dagen före intervention (A1,1), under        

pågående  intervention (B), och dagen efter interventionen (A2,2) .                         

              

Figur 5:   Skattning av humör, samspel, rörlighet och smärta direkt innan  intervention (A1,2), under 

pågående  intervention (B), och direkt efter interventionen (A2,1) . 

 

4.2.2 Individuell måluppfyllelse 

Målsättning som formulerades innan interventionen: Att det går att sträcka ut vänster knä i 

samband med stående på tippbräda. Vid uppföljning av målet efter avslutad intervention 

visade det sig att det går att sträcka ut vänster knä med viss svårighet när deltagare 2 skall stå 

på tippbrädan hemma, men all personal klarar av det. 
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4.3 Deltagare 3 

Deltog vid samtliga sex interventionstillfällen. 

4.3.1 Skattning 

Diagrammet i Figur 6 visar en generellt hög procent av skattade tillfällen när deltagaren var 

vaken och aktiv enligt den gröna AOL nivån. Skattningarna ligger mellan 60% och 100%. Den 

aktiva vakenhetsnivån hos deltagare 3 skattades i samma utsträckning eller oftare dagen efter 

(A2,2) jämfört med skattningen under vattendansen (B). Medianvärdet av alla skattade 

mättillfällen av vakenheten är 100 % för A1,1-skattningarna, B-skattningarna och A2,2-

skattningarna.  

Skattningen av rörlighet och av humör hos deltagare 3 varierar mellan ”neutral” och ”enbart 

positiv”. Smärta och samspel/kontakt skattades till ”enbart positiv” alla 

interventionstillfällen utom det fjärde (figur 7). 
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Figur 6: : Skattning av grön AOL nivå (aktiv vakenhet)  dagen före intervention (A1,1), under pågående                

intervention (B), och dagen efter interventionen (A2,2)                                                                                                                                                                         

 

Figur 7: Skattning av humör, samspel, rörlighet och smärta direkt innan intervention (A1,2), under 

pågående intervention (B), och direkt efter interventionen (A2,1). 

4.3.2 Individuell måluppfyllelse 

Målsättning som formulerades innan interventionen startade: Rörligheten upplevs generellt 

oförändrad. Vid uppföljning efter avslutad intervention visade det sig att målet var uppnått 

och att rörligheten hos deltagare 3 upplevdes generellt oförändrad. 
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4.4 Deltagare 4 

Deltog vid fyra av sex interventionstillfällen. 

4.4.1 Skattning 

I diagrammet i figur 8 fattas flera skattningstillfällen när det gäller skattad aktiv 

vakenhetsnivå. Bara två hela ABA cykler skattades: det fjärde och det femte.  Av de fyra 

vattendanstillfällen då deltagare 4 var närvarande visar diagrammet att deltagarens aktiva 

vakenhetsnivå var 100 % vid tre tillfällen.  Det var bara under det fjärde vattendanstillfället 

som skattningen blev lägre. Annars varierar samtliga skattningar mellan 0 % och 100 %. 

Medianvärdet av alla skattade mättillfällen av vakenheten: A1,1-skattningarna 50 %, B-

skattningarna 100 %, och A2,2-skattningarna 0 %. 

Skattningen av smärta, rörlighet, samspel/kontakt och humör hos deltagare 4 utfördes bara 

vid interventionstillfälle fyra och den sammantagna skattningen vid det tillfället ligger mellan 

”mest positiv” och ”enbart positiv”(figur 9).  Smärta skattades däremot enbart vid mättillfälle 

B 3, och därför syns inte den blå linjen i figuren. Författaren har ingen förklaring till att 

medföljarna inte skattade alternativt inte lämnade in skattningar från fler 

interventionstillfällen. 
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Figur 8: Skattning av grön AOL nivå (aktiv vakenhet) dagen före intervention (A1,1), under pågående 

intervention (B), och dagen efter interventionen (A2,2) . 

               

Figur 9: Skattning av humör, samspel, rörlighet och smärta direkt innan  intervention (A1,2), under 

pågående  intervention (B), och direkt efter interventionen (A2,1) . 

 

4.4.2 Individuell måluppfyllelse 

Målsättning som formulerades innan interventionen startade: Rörligheten i höfterna upplevs 

oförändrad. Vid uppföljning efter avslutad intervention visade det sig att målet var uppnått 

och att rörligheten i höfterna hos deltagare 4 upplevdes oförändrad.  
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4.5 Deltagare 5 

Deltog vid fyra av sex interventionstillfällen. 

4.5.1 Skattning 

Diagrammet i figur 10 visar att den skattade aktiva vakenhetsnivån hos deltagare 5 varierade 

kraftigt mellan 0 % och 100 % under de fyra ABA cykler som skattning gjordes. A2,2-

skattningar utfördes däremot bara under ABA cykel fyra och fem och då låg vakenhetsnivån 

på 0 %. Medianvärdet av alla skattade mättillfällen av vakenheten: A1,1-skattningarna 66,5 

%, B-skattningarna 61,5 %, A2,2-skattningarna 0 %. 

Smärtan försämrades från B-skattningen till A2,1-skattningen vid tillfälle tre och fyra. 

Rörligheten förbättrades vid alla tre interventionstillfällen från A1,2-skattningen till B-

skattningen.  Skattningen av humör och samspel/kontakt varierar. Vid vattendanstillfälle 

fem så förbättrades alla variabler från A1,2-skattningen till B-skattningen.  Skattningar av 

dessa variabler gjordes vid tre tillfällen (figur 11).  

Båda diagrammen visar på en mindre variation inom alla skattningar under själva 

vattendansen jämfört med före och efter-skattningarna.  
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Figur 10: : Skattning av grön AOL nivå (aktiv vakenhet) dagen före intervention (A1,1), under    

pågående  intervention (B), och dagen efter interventionen (A2,2) . 

                                           

 

Figur 11: Skattning av humör, samspel, rörlighet och smärta direkt innan  intervention (A1,2), under 

pågående  intervention (B), och direkt efter interventionen (A2,1) . 

4.5.2 Individuell måluppfyllelse 

Målsättning som formulerades innan interventionen startade: Att kunna sitta stilla i 

rullstolen minst 1 minut. Vid uppföljning av målet efter avslutad intervention visade det sig 

att deltagare 5 kunde sitta stilla flera minuter i rullstolen 
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5 DISKUSSION 

Resultatet speglar de fem deltagarnas fysiska och psykiska reaktioner på vattendansen och 

kan inte generaliseras till andra personer med flerfunktionsnedsättning. Endast deltagare 1 

och 3 var närvarande vid alla interventionstillfällen.  Förutom frånvaro hos de andra 

deltagarna förekom även uteblivna rapporterade skattningar hos fyra av deltagarna. 

Resultatet visar att endast deltagare 4 var vaken och aktiv i större utsträckning under 

vattendansinterventionen jämfört med skattning dagen före och dagen efter sett till 

medianvärdet. Den tolkningen får anses som mycket osäker då det bara var två hela ABA-

cykler som redovisades. Humör och samspel/kontakt skattades från ”mest positiv” till 

”enbart positiv” hos samtliga deltagare under alla vattendanstillfällen. Rörlighet skattades till 

mellan ”mest positiv” och ”enbart positiv” under alla vattendanstillfällen hos deltagare 1,2,4 

och 5. Smärta skattades till mellan ”mest positiv” och ”enbart positiv” under alla 

vattendanstillfällen hos deltagare 2,4 och 5, det vill säga ingen trolig smärtpåverkan. 

Vid uppföljning av den individuella målsättningen efter interventionens slut visade det sig att 

samtliga deltagare hade uppnått sina mål.  

 5.1 Resultatdiskussion 

Författarens antagande var att interventionen skulle kunna öka den aktiva vakenhetsnivån på 

grund av rörelserna som ingick i programmet och musiken bland annat (V. S. Munde et al., 

2009), men det visade sig att det bara var hos deltagare 4 som det gick att se en ökning av 

den aktiva vakenhetsnivån under själva vattendansen när medianvärdet av A- faserna och B-

fasen jämfördes. Men det är inte rimligt att ta hänsyn till denna jämförelse av medianvärden 

då det bara var fyra interventionstillfällen som skattades och av de fyra var det bara två hela 

ABA-cykler som skattades. Hos deltagare 1 och 5 minskade den aktivt vakna tiden vid 

mätning dagen efter jämfört med under vattendansen sett till medianvärdet. Kan en möjlig 

förklaring vara att deltagarna blev trötta av vattendansen och att det hade en kvarstående 

effekt på vakenheten dagen efter? Författaren har sökt studier som skulle kunna styrka detta 

antagande men inte hittat någon. Deltagare 1 och 2 var i mindre utsträckning aktiva och 

vakna under vattendansen vilket skulle kunna bero på att de blev mer avslappnade.  Det var i 

och för sig positivt om vakenheten sjönk under t.ex. den sista lugna låten i vattendanspasset 

då det blev ett tillfälle som inbjöd till avslappning och vila. Om författaren hade redovisat alla 

AOL-färger så hade det framgått tydligare hur vakenhetsnivåerna varierade hos deltagarna. 

Eftersom rörligheten hos deltagare 1 och 2 skattades till ”mest positiv” under nästan samtliga 

vattendanstillfällen så skulle det kunna tolkas som ett troligt samband mellan vakenhet och 

rörlighet genom att deltagarna slappnade av så bra att den skattade tid som de var aktiva och 

vakna minskade.  En annan infallsvinkel på skattning av vakenheten skulle kunna vara att 

undersöka om vakenheten ökade eller bibehölls efter interventionen. Att effekten av en 

intervention kvarstår i den efterföljande A-fasen beskrivs av Carter et al. Hos deltagare 2 och 

3 syns vid några tillfällen en ökad tid av den aktiva vakenhetsnivån vid mätning dagen efter.  

En studie som omfattade åtta personer med grav utvecklingsstörning undersökte fyra olika 
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interventioners eventuella påverkan på koncentration. Resultatet antydde att vistelse i 

Snoezelenrum (http://www.snoezelen-professional.com) samt avslappning kunde förbättra 

koncentrationsförmågan vid testning direkt efter (Lindsay et al., 1997). Att vara koncentrerad 

kräver sannolikt en hög nivå av vakenhet. Det är knappast möjligt att efter sex 

interventionstillfällen kunna se någon mer långsiktig effekt på vakenheten hos de enskilda 

deltagarna vid mätning dagen efter och det var heller inte syftet med denna studie. 

Vattendansen påverkade humöret hos samtliga deltagare i positiv riktning under själva 

interventionen men hos deltagare 5 skattades humöret ännu mer positivt vid två mättillfällen 

direkt före vattendansen jämfört med under vattendansen då skattningarna gick från ”enbart 

positiv” till ”mest positiv”. Kanske var deltagaren gladare innan vattendansen på grund av en 

positiv förväntan. Att deltagarna var på gott humör skulle också kunna förklaras av att de 

medföljare som var med i vattnet själva hade en positiv inställning till vattendansen. 

Förmågan till samspel/kontakt skattades positivt under vattendansen. Betydelsen av 

bemötandet som medföljarna hade gentemot deltagarna blev författaren mer och mer 

medveten om under interventionens gång. I många fall då deltagarna log eller skrattade så 

var det främst då medföljarna pratade och skojade med dem. Det gäller framför allt de två 

deltagare som stod på en högre kognitiv nivå än övriga deltagare. Det kan därför vara rimligt 

att anta att ett gott samspel och en nära kontakt mellan deltagare och medföljare också 

bidrog till ett gott humör. Detta stämmer överens med den beskrivning som Furenhed ger 

när det gäller vikten av att skapa tillfällen till välbefinnande och njutning och att ge feed-back 

i stunden (Furenhed, 1997). Ett exempel på det kan vara när medföljaren ser att deltagaren 

njuter i vattnet och att medföljaren då bekräftar det verbalt och med sitt kroppsspråk. 

 

Skattning av rörlighet handlade om hur pass rörliga, generellt sett, medföljarna upplevde att 

deltagarna var när de hjälpte dem i omklädningsrummet före och efter vattendansen. Det 

som främst påverkade rörligheten hos deltagarna var deras spasticitet och hur stark den var. 

En förbättring av rörligheten kunde noteras hos deltagare 2 och 5 från skattning direkt före 

vattendansen till skattning under vattendansen. Trots att deltagarna riskerade att bli kalla 

och frusna när de kom upp ur den varma bassängen efter vattendansen så skattade deltagare 

2’s medföljare att hennes rörlighet var lika eller till och med ytterligare lite förbättrad efteråt. 

Förbättringen av rörligheten under tiden i bassängen stämmer med den beskrivning som 

finns om personer med funktionsnedsättning och de indikationer som är vanliga för att 

erbjuda bassängträning (Habilitering & Hjälpmedel, 2015); Güeita-Rodriguez et al., 2017).  

Samtidigt är det vetenskapliga underlaget svagt för personer med flerfunktionsnedsättning 

(Geytenbeek, 2002) och fler studier behövs inom området. Hos övriga deltagare låg skattad 

rörlighet generellt mellan ”neutral” och ”enbart positiv” under vattendansen.  

Smärta var inget vanligt problem hos deltagarna enligt vad deras medföljare och företrädare 

berättade trots att studier visar att det är mer vanligt förekommande med smärta hos 

personer med utvecklingsstörning och rörelsehinder (Walsh et al., 2011). Det skall förtydligas 

att det gäller personer med lindrig utvecklingsstörning i högre utsträckning än personer med 

grav utvecklingsstörning. Skattningen i denna studie visar att smärta oftast bedömdes som 

positiv under vattendansen, det vill säga utebliven smärta. Det stämmer med den uppfattning 

som råder om att träning i varm bassäng kan ha en smärtlindrande effekt (Torres-Ronda, Del 
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Alcazar, 2014; Ölund, 2012) men det vetenskapliga underlaget är otillräckligt. Deltagare 5 

visade vid två tillfällen en försämring vad gäller smärtupplevelsen vid skattning direkt efter 

vattendansen. Hos deltagare 3 skattades smärtan till ”enbart positiv” under alla 

interventionstillfällen utom det fjärde och då fick även de andra variablerna en något sämre 

skattning. Författarens tolkning är att deltagaren då troligtvis hade ont eller upplevde något 

annat obehag och att det påverkade de andra variablerna i negativ bemärkelse.  Författaren 

bedömer att det finns en möjlighet att medföljare som har jobbat länge med samma deltagare 

också har lärt sig vilka rörelser som eventuellt kan framkalla smärta och därför undviker 

dem. T ex så hade både deltagare 4 och 5 problem med en luxerad höft vilket sannolikt bör 

orsaka smärta i ytterläge i höften. I en undersökning bestående av ungdomar med CP som 

hade varierade grad av höftdislokation kom författarna fram till att det fanns ett tydligt 

samband mellan förändring i höft och smärta, så att en större förändring orsakade större 

problem med smärta (Wawrzuta et al., 2016).  

 Uppföljning av deltagarnas individuella mål visar att alla deltagare uppnådde sina mål. Det 

var svårt att formulera mätbara mål och att få medföljare och företrädare att bidra med 

beskrivning av besvär eller problematik som eventuellt skulle kunna påverkas av 

vattendansen. Det är en generell svårighet för gruppen personer med 

flerfunktionsnedsättning att uttrycka sina behov då de sällan kan prata och då även deras 

icke verbala signaler kan vara svårtolkade (Wilder & Granlund, 2011). Liksom övrigt arbete 

med personer med flerfunktionsnedsättning inom habiliteringen så handlar det ofta om att 

bibehålla funktion, förhindra försämring och kompensera för nedsatt funktion (Föreningen 

Sveriges Habiliteringschefer, 2014) 

Studien av Güeita-Rodriguez m.fl.(2017) beskriver att det är framför allt motorik och 

psykiska funktioner som är de vanligaste områdena som fysioterapeuter jobbar med i 

bassäng och det är bland annat de områdena som har undersökts i denna studie. Författarens 

erfarenhet visar också, både från denna studie och från annan bassängbehandling, att det är 

områden som personer med flerfunktionsnedsättning och deras företrädare beskriver som 

påverkningsbara vad gäller insatser i bassäng. Men utifrån en studie som denna krävs 

försiktighet när det gäller att tolka resultatet.  

 

5.2 Metoddiskussion  

Single subject design är en lämplig metod för en pilotstudie som denna då det handlar om att 

prova en ny behandlingsform som är anpassad efter en specifik målgrupp (Carter et al., 

2011). Det allra vanligaste sättet att lägga upp en studie på enligt denna design är att göra 

upprepade baslinjemätningar under en fas före (A), lägga till en interventionsfas (B), och 

sedan fortsätta mäta under en efterföljande fas då interventionen sätts ut (A). Det kallas en 

ABA-design. Carter m.fl. (2011) kallar även den andra A-fasen för baslinjemätning trots att 

syftet med en baslinje är att presentera data från en person som visar hur ett typiskt beteende 

ser ut och varierar utan påverkan av en intervention. Därför är det också önskvärt att den 
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första A-fasen har tillräckligt många mättillfällen så att det typiska beteendet beskrivs 

någorlunda stabilt. För att avgöra om en intervention har effekt förväntas den andra A-fasen i 

en ABA-design visa på värden som liknar de värden som presenteras i den första A-fasen. Då 

kan det tolkas som att en påverkan på personen bara sker under B-fasen och att 

interventionen har effekt. Å andra sidan kan förändrade värden i B-fasen fortsätta i den 

andra A-fasen vilket kan tolkas som att effekten från B-fasen dröjer kvar hos personen 

(Carter et al., 2011). 

 Författaren till denna studie hade inte tillgång till några A-faser som kunde utgöra en 

baslinje enligt beskrivningen ovan och valde istället att låta dagen före varje 

vattendanstillfälle utgöra baslinje A1,1 och dagen efter utgöra baslinje A2,2 vad gäller 

mätning av vakenhet, samt låta stunden direkt innan utgöra baslinje A1,2 och direkt efter 

utgöra baslinje A2,1 vad gäller mätning av humör, samspel/kontakt, rörlighet och smärta. 

Författaren har kallat denna variant för ABA-design med multipla cykler (Carter et al., 2011). 

Enligt  en systematisk review av forskning kring Single-Case Experimental Designs och 

aktuella riktlinjer kring designen så är det är en mycket flexibel metod som har många 

varianter (Smith, 2012). Det hade trots allt ökat kvalitén och trovärdigheten om studien 

innehållit  en längre sammanhållen baslinjemätning på t ex 6 veckor, liksom 

interventionsfasen var 6 veckor, för att A-fasen bättre skulle kunna representera de 

omständigheter som deltagarna normalt befann sig i. En A- och en B-fas som är lika långa 

eller nästan lika lång kan eventuellt presenteras tydligare med analyser i form av t ex 

trendlinjer och celerationslinjer (Carter et al., 2011) vilket inte var möjligt i denna studie. 

Författaren och tillika interventionsansvarige fysioterapeut valde ut deltagare till detta 

examensarbete från samma grupp som ingått i pilotstudien vilket innebar att samma 

deltagare tillfrågades och alla tackade ja. Vid urvalet till pilotstudien så var det ett 

ändamålsenligt urval som gjordes då personerna ”handplockades” för att passa studien  

Urvalet kan även betraktas som ett  bekvämlighetsurval då personerna som blev tillfrågade 

var personer som författaren kände till och också hade träffat tidigare. Kännedomen om 

personerna bidrog till att två personer tillfrågades som inte helt och hållet uppfyllde de 

kriterier för vad som anses vara en flerfunktionsnedsättning (Nakken & Vlaskamp, 2007) 

pga. att en av dem hade förvärvad hjärnskada och en hade ingen diagnostiserad 

utvecklingsstörning. De båda deltagarna passade ändå in i gruppen utifrån deras 

funktionsnedsättning och utifrån det intresse som fanns hos medföljarna. Att urvalet skedde 

på detta sätt kan leda till att den externa validiteten minskar eftersom urvalet inte blir helt 

representativt för gruppen flerfunktionsnedsatta och det kan försvåra möjligheten till 

reproducerbarhet. 

Det var en styrka att medföljarna i stor utsträckning kände deltagarna väl och lättare än 

författaren kunde tolka deras reaktioner. Det var många skattningar som skulle utföras av 

medföljarna i samband med varje interventionstillfälle och det bedömdes fungera bra när 

författaren frågade dem. Samtidigt fattades det en del skattningar så det kanske ändå var för 

mycket att hålla reda på? AOL-skattningen av vakenheten krävde tid och uppmärksamhet av 

medföljarna då den skulle utföras nio gånger under varje vattendanspass (en skattning för 

varje låt) jämfört med skattningsskalorna (humör, samspel/kontakt, rörlighet och smärta) 

som bara skulle fyllas i en gång för varje vattendanspass.  
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Idiagrammen där resultatet av skattningarna presenteras vad gäller alla variabler utom 

vakenheten överlappar linjerna varandra på flera ställen och det kan försvåra analysen. För 

att göra det lättare att läsa av kurvorna har författaren valt streckade linjer istället för 

heldragna. Det är en fördel att ändå presentera dessa variabler i samma diagram då 

författaren lättare kan se eventuella samband mellan variablerna jämfört med om alla 

variabler skulle ha presenterats i separata diagram.  Skattningarna som har fått de högsta 

värdena ligger på 100 % vad gäller vakenhetsnivå och på 5=”enbart positiv” vad gäller de 

andra variablerna. Alla deltagare har dessa höga skattningar. Det kallas att värdena uppnått 

en takeffekt och att det därmed inte finns något utrymme för ytterligare förbättring.   

Alertness är det centrala begreppet i AOL-skattningen och det har författaren översatt till 

vakenhet. Det är ett begrepp som även kan innefatta ett mått av engagemang och 

uppmärksamhet (Munde et al., 2009). Författaren var inte bara intresserad av om deltagarna 

var vakna utan om de också var aktiva och engagerade enligt beskrivningen av den gröna 

färgen i AOL.  Den gröna färgen som författaren valde att fokusera på i resultatredovisningen 

av vakenheten var viktig då den vakenhetsnivån också antogs kunna skapa förutsättning för 

deltagarna att vara så delaktiga som möjligt i vattendansaktiviteten och därmed tydligare visa 

på en eventuell effekt på de övriga psykiska variablerna humör och samspel/kontakt. Munde 

och medarbetare menar också att det är denna högsta nivå av vakenhet som de flesta 

beskrivningar av personer med flerfunktionsnedsättning fokuserar på när det handlar om 

vakenhet i relation till omgivningen (Munde et al., 2009).   

En svårighet när det gäller att jämföra skattningen av vakenheten som gjordes under 

vattendansen med skattningen som gjordes dagen före och dagen efter är att antalet 

skattningar var olika vilket påverkar precisionen negativt. 100 % av den gröna AOL-

skattningen under vattendansen är nio av nio skattningstillfällen och dagen före och dagen 

efter fyra av fyra tillfällen. De fyra skattningstillfällena blir ett mycket grövre mått som inte 

blir helt jämförbart med de nio tillfällena. Det skulle kunna innebära att deltagarna sjönk i 

sin vakenhetsnivå en kort stund mellan de fyra mätningarna och att det då inte registrerades 

av medföljarna.  Tiden för de fyra mätningarna dagen före och dagen efter var inte heller 

preciserad vilket gör att reliabiliteten i mätningarna kan ifrågasättas då medföljarna kunde 

skatta vid olika tidpunkter. Munde och medarbetare (2011) har i en studie reliabilitetstestat 

AOL och kommit fram till att det är ett reliabelt instrument trots svårigheter att observera 

och tolka vakenhet. De skriver också om den frekventa förändringen i vakenhet som en 

förklaring till individuella skillnader vid bedömning av reliabilitet. Eftersom författaren har 

anpassat AOL till denna studie och inte använt skattningen på samma sätt som Munde och 

medarbetare så kan inte reliabiliteten bekräftas vid beskrivning av vattendansens resultat.   

Humör som begrepp är lätt att förstå, men i den här studien hade det möjligen varit bättre 

med begreppet välbefinnande som lättare går att relatera till den litteratur som finns 

tillgänglig, till exempel Furenheds observationer och beskrivningar av gruppen personer med 

grav utvecklingsstörning (Furenhed, 1997). Välbefinnande skulle därför kunna anses vara ett 

mer relevant begrepp och genom att mäta välbefinnande hade troligen den interna 

validiteten förbättrats. Å andra sidan kan det vara så att individens välbefinnande avspeglas i 

humöret och att humör kan vara lättare att observera och tolka.   
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Smärta uppfattades inte som ett bekymmer hos någon av deltagarna i samband med den 

initiala bedömningen och hade kanske kunnat uteslutas som en skattad variabel men då det 

är mer vanligt förekommande hos personer med flerfunktionsnedsättning och då smärta kan 

vara svårtolkad så var det ändå av intresse att fråga efter det. Att skatta smärta som positiv 

skulle kunna skapa förvirring då det inom sjukvården kan innebära att smärta faktiskt 

förekommer hos patienten. Frågan är om smärtskattningen i denna studie var valid.  Det 

framgår av skattningen att medföljarna troligtvis förstod att en smärta som skattades positiv 

innebar att deltagaren inte besvärades av smärta till skillnad mot när smärtan skattades 

negativ. Författaren kunde valt annan beskrivning angående eventuell förekomst av smärta 

men det var samtidigt en fördel att använda samma beskrivning för alla variabler. 

Angående skattning av rörlighet hade eventuellt spasticitet kunnat vara ett bättre mått men 

det hade troligen inneburit svårigheter för medföljarna eftersom de inte är vana att utföra 

exempelvis Ashworth test (Bohannon & Smith, 1987).  Författarens erfarenhet säger att 

personal och assistenter som arbetar med personer med inskränkt rörlighet på grund av 

spasticitet ofta använder begreppet rörlighet och stelhet för att beskriva den begränsning som 

spasticiteten har på rörelseförmågan. Författaren bedömer dessutom att det bör vara en 

fysioterapeut som skattar eller bedömer graden av spasticitet och det hade inte varit möjligt i 

denna pilotstudie, såsom den var upplagd.  

Författaren hade innan interventionen startade gett information om de båda 

skattningsinstrumenten till de medföljare som var med vid det första gemensamma 

informationstillfället. Författaren hade inte tid och möjlighet att träffa alla andra medföljare 

som senare följde med till vattendansen utan han fick lita på att medföljarna informerade 

varandra. Detta skulle kunna medföra en större risk för skillnader i förståelse för och 

tolkning av skattningsinstrumenten jämfört med om författaren själv hade informerat alla 

medföljare, och därmed en bristande tillförlitlighet. Författaren frågade vid olika tillfällen i 

samband med vattendansen om det var någon medföljare som önskade hjälp men det var 

sällan någon som önskade det.  

Skattningsformuläret där medföljarna skattade humör, samspel/kontakt, rörlighet och 

smärta och som utformades av författaren och dennes kliniska handledare för pilotstudien är 

inte testat för reliabilitet eller validitet. Det är oklart i vilken utsträckning skattningsskalorna 

mätte det de var avsedda att mäta trots att det verkade fungera bra för medföljarna att utföra 

skattningarna. Validiteten kan därför ifrågasättas, både pga. av relevansen av de valda 

variablerna som skattades och beroende på att begreppen positiv, neutral och negativ skulle 

kunna feltokas. En annan svaghet med skattnings-skalorna är att det fanns möjlighet att 

markera med kryss var som helst på linjen vilket innebar att det på vissa skalor förekom en 

kryssmarkering mellan påståendena som stod under linjen (enbart negativ, mest negativ, 

neutral, mest positiv, enbart positiv). Det var en situation som inte var förväntad men som 

författaren löste genom att översätta det med ett halvt steg, t.ex. 3,5.   

Att sätta upp mål är vanligt inom habiliteringen (Wilder & Granlund, 2011). Goal Attainment 

Scale (GAS) är en metod (Thamar, Rachel, & Derick, 2009)som har börjat användas i större 

utsträckning på den aktuella habiliteringen där vattendansen genomfördes. GAS ger 

möjlighet att sätta upp specifika mål i olika steg och kan användas av olika professioner. GAS 
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kan användas för att mäta i vilken mån förbättring sker men även då förbättring inte 

förväntas utan snarare en försämring. Författaren hade intentionen att redovisa 

måluppfyllelsen för deltagarna i denna studie med hjälp av GAS men bedömningen blev att 

det inte var något mervärde med att dela upp målen i olika skalsteg, dels på grund av att det 

hos flera deltagare var mest realistiskt med en bibehållen funktion som mål och dels på 

grund av att interventionsperioden var kort. 

Huvudansvarig för vattendansens genomförande var fysioterapeut med över 20 års 

erfarenhet av att jobba med målgruppen och erfarenhet av både liggande dans och 

bassängträning. Fysioterapeuten hade lärt sig vissa moment och principer från 

Halliwickkonceptet av en erfaren badmästare. Studiens andra vattendansledare var 

undersköterska/fysioterapiassistent som har flerårig erfarenhet av arbete med barn och 

vuxna med flerfunktionsnedsättning, av bassängträning och liggande dans. Att den ansvarige 

fysioterapeuten var den som gjorde bedömningen innan vattendansinterventionen kan ses 

som en svaghet då han i viss mån kände patienterna och på så vis inte var helt opartisk. 

Styrkan å andra sidan är att fysioterapeuten fanns med under hela interventionen och sedan 

följde upp genom att utvärdera den individuella måluppfyllelsen. Det var en stor fördel att 

det fanns en medföljare på land som kunde ansvara för att fylla i skattningsformulären vid 

varje interventionstillfälle så att den medföljare som var i vattnet kunde fokusera på sin 

deltagare så mycket som möjligt. 

5.3 Etikdiskussion 

På grund av att personer med flerfunktionsnedsättning är en grupp som inte kan föra sin 

egen talan och som är beroende av hjälp och stöd från andra så är det angeläget att de kan 

erbjudas insatser som är anpassade efter deras behov. De skall enligt Förenta Nationernas 

(FN) konvention för mänskliga rättigheter få tillgång till habilitering och andra tjänster för 

att stimulera till bästa möjliga hälsa och det skall ske utan diskriminering på grund av 

funktionsnedsättningen (http://www.regeringen.se).   

Vattendans är en aktivitet som uppskattades av deltagarna i denna studie och på grund av 

tidigare positiva erfarenheter av bassäng så fanns det en positiv förväntan bland medföljarna 

redan innan pilotstudien startade. Författarens plan var att erbjuda tolv tillfällen med 

vattendans men på grund av att det uppstod problem med vattenkvalitén i bassängen så fick 

interventionen avbrytas efter sex tillfällen. Personer med flerfunktionsnedsättning riskerar 

att ha en högre frånvaro på grund av sina olika hälsorelaterade problem. Det visade sig också 

att så var fallet i denna studie då bara två av de totalt fem deltagarna var närvarande vid alla 

sex interventionstillfällen. Att avsluta en insats som upplevts positiv efter bara några tillfällen 

kan anses tveksamt ur ett etiskt perspektiv då deltagarna själva troligtvis inte förstod orsaken 

till att bassängen stängdes. Forskning med sårbara grupper som denna kräver lyhördhet för 

personernas behov och att forskarna har en intention att personerna får nytta av den 

kunskap och de åtgärder som forskningen leder till (WMA, 2017). Deltagarna i denna studie 

kommer att ha fortsatt tillgång till bassängen på habiliteringen. 
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Att delta i en bassängaktivitet såsom vattendans skulle kunna medföra vissa risker hos 

personer med flerfunktionsnedsättning jämfört med aktivitet på land. Vid nedsatt 

andningsfunktion med slembildning så kan det bli ansträngande att ligga länge på rygg och 

därför är det viktigt att byta position emellanåt. En av de deltagare som inte kunde stå upp i 

vattnet hade besvär av slem emellanåt men han hade båda sina medföljare med i vattnet som 

en trygghet. Vid ofrivilliga spastiska rörelser med huvudet skulle det kunna hända att en 

person får vatten i ansiktet vilket skulle kunna upplevas obehagligt. Det hände med en av 

deltagarna men den medföljande personalen kunde göra bedömningen att det inte orsakade 

några besvär mer än för några sekunder Vid ett eventuellt epileptiskt anfall skulle personer 

med flerfunktionsnedsättning kanske behöva lyftas upp ur bassängen snabbt.  

Bedömning av eventuella risker måste enligt Helsingforsdeklarationen göras innan en 

intervention startar samt bedömningen att fördelarna med interventionen överväger 

riskerna. Riskbedömning bör sedan göras kontinuerligt under interventionens gång(WMA, 

2017). Fördelarna som deltagarna i denna studie upplever med aktivitet i bassäng överväger 

eventuella nackdelar enligt vad författaren har kunnat bedöma av sina observationer och 

utifrån samtal med företrädarna. Dessutom kunde vattendansen upplevas relativt säker 

genom att varje deltagare hade två medföljare med sig. I vissa fall förekom det tre medföljare. 

En annan faktor som kunde bidra till ökad trygghet för deltagarna var den långa erfarenhet 

av att arbeta med personer med flerfunktionsnedsättning som fysioterapeuten/författaren 

hade. (WMA, 2017)   

6 SLUTSATSER 

Vattendans har i denna studie visat på en positiv påverkan på deltagarna under 

interventionsperioden vad gäller humör, samspel/kontakt, rörlighet och smärta. 

Vakenhetsgraden i samband med vattendansen var ofta på en hög nivå men det går inte att se 

någon förbättring under vattendansen jämfört med dagarna innan och efter hos någon av 

deltagarna mer än vid enstaka tillfällen.  

Det har varit värdefullt att kunna beskriva en ny intervention i form av vattendans med hjälp 

av Single case design och hur den påverkade deltagarna i denna studie. Brister gällande 

validitet och reliabilitet förekom och visade sig i användningen av skattningsinstrumenten 

som deltagarnas medföljare fyllde i.  



41 

 

7 KLINISK BETYDELSE OCH VIDARE FORSKNING 

Personer med flerfunktionsnedsättning utgör en viktig målgrupp inom habiliteringen där en 

utmaning består i att inte bara hjälpa dem med deras behov utan att även utforma och 

anpassa insatserna så att det fungerar i praktiken. Där har fysioterapeuter en central roll. Att 

studera personer med flerfunktionsnedsättning är i sig betydelsefullt för att medvetandegöra 

deras situation oavsett intervention. Författaren har i sitt arbete på den aktuella 

habiliteringen i uppdrag att ge insatser till bland annat denna målgrupp och då kan en studie 

som denna ge information som kan vara värdefull i det fortsatta arbetet. Vattendans kan 

tänkas vara en lämplig insats i bassäng och detta arbete har belyst hur fem personer med 

flerfunktionsnedsättning har påverkats av en sådan intervention. 

För att kunna utvärdera effekten av vattendans bör en större studie genomföras. En 

möjlighet kan vara att dokumentera deltagarna med videoinspelning för att på så vis kunna 

observera och i efterhand tolka olika ickeverbala signaler och bedöma grad av välbefinnande 

m.m. Att mäta spasticitet eller rörlighet vore önskvärt för att få ett objektivt mått. Det vore 

intressant att även undersöka medföljarens roll och betydelse i vattendanssituationen Det 

finns många aspekter på en intervention som vattendans som berör både deltagarna och 

personer i deras nätverk. En framtida studie skulle därför kunna bidra med inte bara 

kvantitativa data utan även kvalitativa data i form av både skattningar och intervjuer för att 

visa på komplexiteten med en sådan intervention. 
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BILAGA A: INFORMATIONSBREV 

Örebro 2017-01-19 

Välkommen till vattendans på Vuxenhabiliteringen! 

Vi inbjuder dig som är en van badare att prova på en alternativ form av vattenaktivitet. Till skillnad 

från vanlig rörelseträning i bassäng så vill vi förmedla en känsla utav att vi dansar tillsammans och har 

roligt. Din medföljare bör vara en lyhörd och närvarande danspartner som hjälper dig att följa rytmen 

och känslan i musiken så gott ni kan.  Vi rekommenderar att dina medföljare begränsas till ett fåtal så 

att de hinner lära sig vattendansen. 

Alla deltagare har flerfunktionshinder och sitter i rullstol. Vi ber er därför visa hänsyn i 

omklädningsrummen och att hjälpas åt så att det fungerar så smidigt som möjligt. 

Som vid andra besök till vår bassäng gäller att ni får ta med egna badkläder, handduk och duschtvål. 

Ni bör duscha och tvätta av er innan ni går i bassängen. 

Eftersom det här är en ny aktivitet på habiliteringen, så kommer vi att utvärdera den och vi behöver 

hjälp till detta av din personal . Vi kommer tex att formulera mål utifrån dom behov som du har ex 

vakenhet, rörlighet och sinnesstämning. Vi återkommer med mer information senare. 

Vi startar vattendansen  den 14/2 och sista tillfället blir den 2/5. Vi träffas varje tisdag under den här 

perioden. Själva vattendansen kommer att pågå mellan 11.00 och 11.45 i vattnet.  Kom ihåg att höra 

av er om ni måste lämna återbud. 

Det kommer planeras in ett tillfälle då vi kommer att fota och filma. Vi behöver ditt medgivande om 

det är OK för dig att vara med på det. 

 

Vänliga hälsningar, 

 

André Frank          Hanna Lönnström 

602 93 55                602 94 2 
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BILAGA B: AOL 

TABLE 1 Descriptions of the Different Alertness “levels” According to the AOL 

Alertness “level”  Description Examples of behavior 

Active, focused on the 

environment 

The individual is engaged in sensory activities. 

That means he or she is looking, listening, 

touching or smelling. These activities are 
directed toward the environment. As a result, 

the individual is able to be focused on other 

individuals or on materials in the room.  

Open eyes, focusing with the eyes, turning the head or 

the eyes in the direction of a stimulus, the body is 

tensed, the individual is reaching or grasping an object, 
the individual is eating or drinking.           

Inactive, withdrawn Orange The individual may be engaged in 
sensory or motor activities. These activities are 

not directed to the environment. Activities can 

be focused on the individual him/ herself or 
without any focus. 

Looking at one’s hands, stereotypical movements, 
sensing one’s clothes, staring, fiddling with one’s body, 

the head down or turned aside, thumb-sucking, groaning 

softly, rubbing the eyes, rolling the head, rocking him/ 
herself. 

Sleeping, Drowsy The individual is sleeping. Movements and 

sounds correspond to sleep.  

Sleeping, eyelids are shut, eyes are 

opening and closing slowly, snoring, limbs are limp and 

loose. 

Agitated, discontented The individual expresses discomfort.  Shouting, crying, screaming, hitting or kicking materials 

or persons, banging with the head, hitting, biting, 
scratching, or kicking himself or herself. 

 

TABLE 2 Beskrivning av AOL på Svenska (översatt av Marie Matérne).  

Vakenhet “nivå” Beskrivning Exempel på beteende 

Aktiv, fokuserad på 

omgivningen 

Individen är engagerad i sensoriska 

aktiviteter. Det betyder att han eller hon ser, 
lyssnar, rör eller luktar. Dessa aktiviteter är 

riktade mot omgivningen. Som ett resultat 

av detta kan individen fokusera på andra 
individer eller  

material i rummet. 

Öppna ögon, kan fokusera med ögonen, kan vrida på 

huvudet eller ögonen i riktning mot ett stimuli, stimulans, 
det finns en spänning i kroppen, personen kan gripa efter 

föremål, personen kan äta eller dricka.  

Inaktiv, tillbakadragen, 
inåtvänd 

Personen kan vara engagerad genom 
sensoriska eller motoriska aktiviteter. Dessa 

aktiviteter är inte riktade mot miljön. 

Aktiviteter kan vara 
fokuserade på individen själv eller utan 

fokus. 

Personen tittar på sina händer, stereotypa rörelser, plockar 
med sina kläder, stirrar, mixtra med sin kropp, 

böjer ner huvudet eller vrider åt sidan, tumsugning, jämrar 

sig, gnugga ögonen, rullar med huvudet, gungar sig själv. 

Sovande, dåsig  Personen är sovande. Rörelser och ljud som 

uppfattas som sovande.  

Sovande, ögonlocken är slutna, ögonen öppnas och stängs 

långsamt, snarkning, kroppsdelar är avslappnade.  

Upprörd, missnöjd Personen visar obehag.  Skriker, gråter, slår och sparkar mot omgivningen och 

personer runtomkring. Slår med huvudet, bits, river eller 
sparkar och slår sig själv.  
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Observationslista  

SKATTNING AV AOL  

Observerad person namn: _________________________ 

Observerad av namn:______________________________  

 

Observationstid Datum Klockan  Färg  Detaljer  

Dagen före kursen     

Mellan 10-12 observation 1     

Mellan 10-12 observation 2     

Mellan 10-12 observation 3     

Mellan 10-12 observation 4     

Under kursen (i bassängen)      

Låt 1     

Låt 2      

Låt 3      

Låt 4     

Låt 5     

Låt 6     

Låt 7     

Låt 8     

Låt 9     

Dagen efter kursen     

Mellan 10-12 observation 1     

Mellan 10-12 observation 2     

Mellan 10-12 observation 3     

Mellan 10-12 observation 4     
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VAKENHETSNIVÅ FÄRG 

Aktiv, fokuserad på omgivningen GRÖN  

Inaktiv, tillbakadragen, inåtvänd ORGANGE 

Sovande, dåsig  RÖD  

Upprörd, missnöjd BLÅ  

 

 

Egna Noteringar: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 
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BILAGA C: SKATTNINGSFORMULÄR 

Medföljarens observation och tolkning av studiedeltagarens upplevelse av 

vattendansen 

 

Medföljarens namn: ________________________________________________ 

Observerad studiedeltagare: __________________________________________ 

Datum: ______________________________________ 

 

SMÄRTA    

1. Hur upplever du som medföljare att studiedeltagarens smärta är före vattendansen. 

Markera genom att sätta ett kryss på nedanstående linje.  

 

 

 

enbart           mest           neutral           mest           enbart 

negativ         negativ                             positiv        positiv 

 

2. Hur upplever du som medföljare att studiedeltagarens smärta är under vattendansen. 

Markera genom att sätta ett kryss på nedanstående linje.  

 

 

 

enbart           mest           neutral           mest           enbart 

negativ         negativ                             positiv        positiv 

 

 

3. Hur upplever du som medföljare att studiedeltagarens smärta är efter vattendansen. 

Markera genom att sätta ett kryss på nedanstående linje.  

 

 

 

enbart           mest           neutral           mest           enbart 

negativ         negativ                             positiv        positiv 

 

 

RÖRLIGHET 

 

4. Hur upplever du som medföljare att studiedeltagarens rörlighet är före vattendansen. 

Markera genom att sätta ett kryss på nedanstående linje.  

 

 

 

enbart           mest           neutral           mest           enbart 

negativ         negativ                             positiv        positiv 
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5. Hur upplever du som medföljare att studiedeltagarens rörlighet är under vattendansen. 

Markera genom att sätta ett kryss på nedanstående linje.  

 

 

 

enbart           mest           neutral           mest           enbart 

negativ         negativ                             positiv        positiv 

 

 

6. Hur upplever du som medföljare att studiedeltagarens spasticitet rörlighet är efter 

vattendansen. Markera genom att sätta ett kryss på nedanstående linje.  

 

 

 

enbart           mest           neutral           mest           enbart 

negativ         negativ                             positiv        positiv 

 

 

 

SAMSPEL/KONTAKT  

 

7. Hur upplever du som medföljare att studiedeltagarens samspel/kontakt med dig är före 

vattendansen. Markera genom att sätta ett kryss på nedanstående linje.  

 

 

 

enbart           mest           neutral           mest           enbart 

negativ         negativ                             positiv        positiv 

 

 

8. Hur upplever du som medföljare att studiedeltagarens samspel/kontakt med dig är 

under vattendansen. Markera genom att sätta ett kryss på nedanstående linje.  

 

 

 

enbart           mest           neutral           mest           enbart 

negativ         negativ                             positiv        positiv 

 

 

 

9. Hur upplever du som medföljare att studiedeltagarens samspel/ kontakt med dig är 

efter vattendansen. Markera genom att sätta ett kryss på nedanstående linje.  

 

 

 

enbart           mest           neutral           mest           enbart 

negativ         negativ                             positiv        positiv 
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HUMÖR 

 

10.Hur upplever du som medföljare att studiedeltagarens humör är före vattendansen. 

Markera genom att sätta ett kryss på nedanstående linje.  

 

 

 

enbart           mest           neutral           mest           enbart 

negativ         negativ                             positiv        positiv 

 

 

11.Hur upplever du som medföljare att studiedeltagarens humör är under vattendansen. 

Markera genom att sätta ett kryss på nedanstående linje.  

 

 

 

enbart           mest           neutral           mest           enbart 

negativ         negativ                             positiv        positiv 

 

 

12.Hur upplever du som medföljare att studiedeltagarens humör är efter vattendansen. 

Markera genom att sätta ett kryss på nedanstående linje.  

 

 

 

enbart           mest           neutral           mest           enbart 

negativ         negativ                             positiv        positiv 

 

 

EGNA NOTERINGAR:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



 

 

BILAGA D: VATTENDANSPROGRAM 

 
1.Följa John (”Can’t stop the feeling”) 

Deltagarna flyter i ryggläge och dras runt i vattnet av sin/sina medföljare, gärna i en ”slalom”-liknande 

rörelse. 

 

2.Hoppa (”Håll om mig”) 

Medföljaren håller om deltagaren i stående position och de hoppar tillsammans 

 

3.Bäcken (“Could I have this kiss forever”) 

Deltagaren i ryggläge. Medföljaren jobbar med passiva rörelser i bäcken och rygg. 

 

4.Armar (“We are family”) 

Deltagaren i ryggläge. Medföljaren jobbar med passiva armrörelser, främst under vattenytan. 

 

5.Ben (“Bo Diddley”) 

Deltagaren i ryggläge. Medföljaren jobbar med passiva benrörelser. 

 

6.Ringdans (“I bergakungens sal”) 

Deltagarna bildar ring tillsammans med medföljarna. Vi rör oss runt i ring och vi rör oss inåt och utåt 

mm. Deltagarna ligger på rygg och kommer även upp i sittande där så är möjligt. 

 

7.Pardans (“New York, New York”) 

Deltagaren dansar i stående position med en medföljare, främst en vaggande rörelse från sida till sida. 

 

8.Tänjningar (“Ta mig till havet”) 

Deltagaren i ryggläge. Medföljaren gör långsamma stora passiva rörelser för armar, ben och bål utifrån 

de individuella förutsättningarna. 

 

9.Avslappning (Adagio) 

Deltagaren ligger och flyter i ryggläge och har bara stöd av flythjälpmedel.  

 



 

 

BILAGA E: INFORMATIONSBREV ANGÅENDE 

STUDIEMEDVERKAN 

 
 

Information med förfrågan om studiemedverkan till dig som deltagit i 

Vattendans på Vuxenhabiliteringen. 

 

Vi vänder oss till dig som deltog i vattendans under våren 2017 med en förfrågan om att ingå 

i en studie där vattendansen ska utvärderas. Studien kan öka kunskapen om, och i så fall hur, 

vattendansen påverkar dem som deltar i vattendansen.  

Medverkan innebär för din del att vi kommer att använda de skriftliga skattningar och 

utvärderingar som dina medföljare redan lämnat in till personalen på Vuxenhabiliteringen. 

Du behöver alltså inte delta i någon ytterligare vattendansaktivitet för det här ändamålet. 

Studien görs inom ramen för en uppsats i fysioterapi vid Mälardalens Högskola, där den 

kommer att presenteras i form av ett examensarbete. Alla personuppgifter kommer att 

behandlas konfidentiellt och inga av de data eller uppgifter som redovisas kommer att kunna 

härledas tillbaka till dig som enskild person. 

Din medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas utan att du behöver ange något 

skäl. Avbruten medverkan kommer inte att påverka eventuell kommande behandling hos 

fysioterapeut. 

Har du frågor om studien är du välkommen att höra av dig till någon av oss som ansvarar för 

studien 

 

 

 

 

 

 

 

André Frank Ann-Christin Johansson 

Leg. Sjukgymnast Docent i fysioterapi 

Vuxenhabiliteringen Handledare 

Telefon 019-602 93 55 Mälardalens Högskola 

andre.frank@regionorebrolan.se ann-christin.johansson@mdh.se 
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