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Sammanfattning: Vid en hjärnskada förstörs hjärnans celler och cellerna kan inte nybildas vilket leder till 
kognitiva nedsättningar. Vardagsteknik och vardagstekniska hjälpmedel används för att beskriva tekniska 
objekt som används i vardagen. Syfte: Syftet med den här litteraturstudien är att beskriva möjligheter och 
svårigheter med vardagsteknik och vardagstekniska hjälpmedel för personer med kognitiv nedsättning efter en 
förvärvad hjärnskada. Metod: Metoden som valts är en litteraturstudie där tio vetenskapliga artiklar 
inkluderats med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Resultat: Utifrån studien visar resultatet att personer 
med kognitiv nedsättning efter en förvärvad hjärnskada upplevde positiva förändringar i och med 
användningen av vardagsteknik och vardagstekniska hjälpmedel. De upplevde att de levde ett mer fullbordat liv 
med ökad psykisk hälsa samt förbättrad livskvalitet jämfört med innan. Efter tillämpning av vardagsteknik och 
vardagstekniska hjälpmedel visar resultatet att både humör och självkänsla hos personerna påverkats positivt. 
Detta då vardagsteknik och vardagstekniska hjälpmedel underlättat deras liv på ett eller annat sätt. Resultatet 
visar även på en del svårigheter med användningen av vardagsteknik och vardagstekniska hjälpmedel för 
personer med kognitiv på grund av förvärvad hjärnskada. Svårigheterna kunde vara allt från att identifiera olika 
tekniska funktioner till svårigheter med att veta när de ska börja/avsluta uppgifter som har med vardagsteknik 
och vardagstekniska hjälpmedel att göra. En kombination av olika svårigheter är inte heller ovanligt. Dessa 
svårigheter kan leda till att personer känner begränsningar i livet på ett eller annat sätt. Men för att hantera 
svårigheter finns det en del åtgärder personer använder sig av. Bland annat att tänka på att ta ett steg i taget 
och ta sig tiden att stoppa och reflektera under teknikanvändningen samt att göra egna manualer. Slutsats: 
Slutsatsen kan dras att vardagsteknik och vardagstekniska hjälpmedel blir ett allt mer viktigt arbetsområde för 
arbetsterapeuter eftersom teknikanvändningen kan öka personernas livskvalité men för att kunna ta del av de 
positiva effekterna behöver personerna kunna hantera eventuella svårigheter.   

Sökord: Förvärvad hjärnskada, möjligheter, svårigheter, vardagsteknik och vardagstekniska hjälpmedel. 
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1. Inledning 
Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt och människor använder i allt större utsträckning 
vardagsteknik i utförande av dagliga aktiviteter. Detta har lett till att utbudet av vardagstekniska 
hjälpmedel har ökat. Det väckte mitt intresse och nyfikenhet som blivande arbetsterapeut att 
undersöka vilka möjligheter och svårigheter det finns för personer med kognitiv nedsättning med att 
samhället utvecklas med mer vardagstekniska hjälpmedel. För att arbetsterapeuten ska kunna ge 
bästa möjliga hjälp till klienten krävs det grundläggande kunskap om vilka möjligheter tekniken ger, 
vad som kan vara svårt med teknik, vad konsekvenserna av svårigheter kan leda till och hur man kan 
hantera eventuella svårigheter. Jag vill därför belysa detta område och undersöka vad tidigare 
studier har kommit fram till gällande teknikanvändning för personer med kognitiva nedsättningar.  

2. Bakgrund 
2.1 Förvärvad hjärnskada 
Förvärvad hjärnskada kan delas in i tre typer: stroke, traumatisk skallskada och syrebrist (1). 

Stroke orsakas av en blodpropp i hjärnan, antingen via blödningar i hjärnan eller hjärninfarkt. 
Hjärnblödningar kan bero på att små utbuktningar på blodkärlen brister. Dessa utbuktningar kan vara 
medfödda eller orsakas av en sjukdom och när det spricker kan det bero på högt blodtryck. 
Hjärninfarkt är ofta resultatet av en blodpropp då ett område i hjärnan med döda celler orsakats av 
störningar i blodtillförseln (1). 

Traumatisk skallskada eller bara skallskada är en skada som följer när hjärnskada uppstår efter 
olyckor som innebär slag mot huvudet och därmed hjärnan. En traumatisk hjärnskada uppstår när 
hjärnvävnad krossas. Blödningar, svullnader och tryckökningar kan uppstå i hjärnan ett tag efter att 
skadan inträffat. Det kan bildas blodansamlingar inne i hjärnan eller mellan hjärnhinnorna om 
blodkärl skadas vilket leder till att blodansamlingen kan både trycka på och pressa undan 
hjärnvävnad. Det leder till bestående skador. Till en början kan de skadade och förstörda hjärnceller 
beskrivas som ärr men i efterhand kommer de förstörda cellerna förtvina (1). 

För lite syre till hjärnan kan uppkomma av både skador och sjukdomar. Antingen uppkommer 
syrebristen genom att hjärnan tillförs mindre syre än normalt eller inte få något syre alls, exempelvis 
vid drunkningstillbud eller kvävning. Det finns ungefärliga tal på att om en person inte haft någon 
syretillförsel till hjärnan under fem minuter kommer de att få en hjärnskada eller vid nedsatt 
syretillförsel kan det uppstå en hjärnskada efter 15 minuter. Skadans grad beror på vilket ställe i 
hjärnan som skadats samt hur lång tid syretillförseln till hjärnan varit reducerad (1). 

2.2 Kognitiva svårigheter efter förvärvad hjärnskada 
En hjärnskada innebär att hjärnas celler förstörs och inte nybildas vilket leder till kognitiva 
nedsättningar (1). Exempel på kognitiva funktioner som ofta påverkas vid en hjärnskada är nedsatt 
vakenhet, nedsatt uppmärksamhet, nedsatt orientering, minnessvårigheter, nedsatt förmåga att 
planera, nedsatt generaliseringsförmåga, svårigheter att lösa problem, nedsatt omdöme, oförmåga 
att resonera och långsam bearbetning av information (2).  

Grunden i all kognition är vakenhet, uppmärksamhet och förmågan att rikta uppmärksamhet. Det 
som gör att vi kan fokusera på det som är viktigt är vår koncentration. Vid en hjärnskada kan 
förmågan att koda in, lagra och hämta fram information drabbas. Den som drabbats av nedsatt 
minne får problem i informationsbearbetning och därmed i alla dagliga uppgifter. Förmågan att 
planera, sätta igång, genomföra och slutföra en uppgift beskrivs som exekutiva funktioner och 
drabbas man av nedsättningar inom det området är det svårt att få någon aktivitet gjord. Att 
generalisera lösningar från en situation till en annan är också en kognitiv funktion som kan drabbas. 
Personer utan kognitiv nedsättning kan göra om en situation till en annan liknande utan att behöva 
tänka något extra på det. Nedsätt förmåga i det området är energikrävande då varje situation blir ny. 
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Något personer utan hjärnskada ser lösning i genom tidigare erfarenhet kan personer som drabbas 
av nedsatt problemlösningsförmåga inte dra nytta av då minnet inte fungerarar som det ska. Att 
bedöma risker adekvat och kunna lära sig av sina misstag samt abstrakt tänkande då man skapar en 
bild eller provar olika scenarier underlättar vår förmåga att förutse vad som kommer att hända. Efter 
en hjärnskada är inte nedsatt omdöme ovanligt och saknas denna förmåga kan många misslyckande 
och ibland riskfyllda situationer uppstå. Även informationsbearbetningen kan bli drabbad vid en 
hjärnskada. Förmågan att bearbeta information kan vara räddad men det sker långsammare än 
tidigare (2,3).   

Allt detta leder till hel eller delvis oförmåga att utföra aktiviteter (1). Kognitiva funktioner är 
grundläggande för att klara av uppgifter i dagliga aktiviteter. Kognitiva funktioner samspelar med 
varandra och personer med nedsättningar kan misslyckas flera gånger om dagen inom vissa områden 
och det händer oftare om nedsättningen är inom flera områden samtidigt (2).  

2.3 Arbetsterapi för personer med förvärvad hjärnskada 
Den arbetsterapeutiska modellen Model of Human Occupation (MOHO) lägger stor vikt vid att arbeta 
klientcentrerat och sätter klientens behov i fokus. I förhållande till personer med kognitiv 
nedsättning ger detta klientcentrerade arbetssätt arbetsterapeuten förståelse för vikten av att väga 
in klientens perspektiv och önskemål vid utformandet av behandling då varje klient är unik och 
modellen fokuserar på det unika hos varje individ. Detta får arbetsterapeuten att förstå och 
respektera klienten och på ett djupare plan sätta sig in i klientens perspektiv och situation då det 
centrala i MOHO är klientens val, handlingar och erfarenheter eftersom det är klientens görande, 
tänkande och kännande som är det centrala i modellen. Arbetsterapeuten observerar helheten av 
patientens viljekraft, vanebildning, utförandekapacitet samt miljö då dessa faktorer bidrar med olika 
men kompletterande funktioner när det gäller vad klienten gör och hur klienten upplever det den 
gör. (4).  

En annan arbetsterapeutisk modell är Toglias dynamiska interaktionsmodell som arbetsterapeuter 
använder vid alla typer av förvärvad hjärnskada. Målet är att hjälpa till att återställa 
aktivitetsutförande för personer med kognitiv nedsättning. Modellen syftar på att samspelet mellan 
personen, aktiviteten och miljön påverkar hur personen med kognitiv funktionsnedsättnings utför 
aktiviteten (5). Arbetsterapeuten har en stor roll i att uppmärksamma och identifiera hur och under 
vilka omständigheter patienten visar problem samt vilka strategier patienten använder sig utav under 
olika uppgift- och miljöförutsättningar och därefter föreslå lämpliga åtgärder för att förbättra 
aktivitetsutförandet (3).  

För den som drabbats av en hjärnskada innebär det en stor trygghet att ha kontroll över sitt liv och 
därför är det viktigt med struktur och rutiner i vardagen, vilket är en uppgift arbetsterapeuten hjälper 
till med. En vanlig åtgärd kan vara att rekommendera lämpliga vardagstekniska hjälpmedel och 
anpassning av vardagsteknik eller strategi i användning av vardagsteknik (6). 

2.4 Teknikanvändning - ett arbetsområde för arbetsterapeuter 
Utvecklingen av vardagsteknik och vardagtekniska hjälpmedel har bidragit till att tekniken har blivit 
enklare att använda för personer med kognitiva nedsättningar. Klienternas teknikanvändning har 
blivit ett viktigt arbetsområde för arbetsterapeuter (7). För att erbjuda skräddarsydd hjälp till 
klienten behöver arbetsterapeuten göra en omfattande kartläggning av funktion, aktivitetsförmåga, 
livssituation samt klientens egna ambitioner och mål (8). Efter kartläggningen har arbetsterapeuten 
en viktig roll i att föreslå åtgärder. En åtgärd kan vara att rekommendera lämpliga kompensatoriska 
åtgärder som vardagstekniska hjälpmedel, planera individuella anpassningar av hjälpmedlet samt att 
erbjuda individuell anpassad träning utifrån personens förmåga och även att följa upp hur 
hjälpmedlet fungerat över tid (9). En annan åtgärd kan vara att anpassa befintlig vardagsteknik i 
hemmet, på arbetet och under fritid. 
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Att använda vardagsteknik och vardagstekniska hjälpmedel, så som veckoschema och tidshjälpmedel 
ger struktur och ordning och därmed trygghet i vardagen (6). Det är oftast det arbetsterapeuten 
hjälper till med och för att ge en klient med kognitiv nedsättning rätt hjälpmedel krävs stor kunskap 
då det är en del faktorer som arbetsterapeuten bör tänka på för att rekommendera lämpligt 
hjälpmedel (2). Dels är det viktigt att matcha klientens krav på hjälpmedlets funktioner med klientens 
funktionsnedsättning. Det är även viktigt att undersöka om klienten är van vid att använda liknande 
vardagsteknik eftersom det kan vara enklare att lära sig använda och ha nytta av tekniken och det 
gör den oftast om den påminner om teknik klienten har erfarenhet av att använda (9). Vid självaste 
inlärningen och användningen av vardagstekniken underlättar det om arbetsterapeuten involvera 
närstående så att de kan fungera som stöd. För att det kognitiva hjälpmedlet ska användas effektivt 
behövs oftast arbetsterapeuten och närstående som stöd under en längre tid (10).  

2.5 Vardagsteknik och vardagstekniska hjälpmedel  
Begreppet vardagsteknik och vardagstekniska hjälpmedel används för att beskriva tekniska objekt 
som används i vardagen. Vardagsteknik innefattar tekniska objekt människor har tillgång till och 
använder i sin vardag. Det kan innefatta olika elektroniska och tekniska apparater och även den 
teknik som oftast redan finns i hemmet som tv, telefon och mikrovågsugn (7). Vardagsteknik handlar 
inte bara om teknik i hemmet utan kan vara i samhället också, såsom biljettautomater (7). 
Vardagstekniska hjälpmedel innefattar alla hjälpmedel som kan förskrivas till personer med olika 
typer av kognitiv funktionsnedsättningar i vardagen, antingen specialanpassad eller allmänt 
tillgängligt för att förebygga, lindra eller kompensera funktionsnedsättningen (7). 

Människor använder mer och mer ny teknik idag som mobiltelefoner och datorer och det ger en 
möjlighet att vara aktiva och delaktiga i samhället. För personer med kognitiva nedsättningar kan det 
användas som stöd att använda tillgänglig teknik som oftast finns till hands i vardagen för att bland 
annat påminna om möten, veckoplanering och spara anteckningar. Ett och samma tekniska objekt 
kan erbjuda en mängd möjligheter. Mobiltelefoner kan exempelvis användas för att stödja exekutiva 
funktioner så som att planera aktiviteter i kalendern och även minnet genom att påminna om 
aktiviteter (11). Vardagstekniska hjälpmedel kan användas till olika slags sammanhang för olika slags 
stöd, exempelvis för att ge stöd för personer med nedsatt initiativförmåga genom att påminnas om 
att utföra förutbestämda aktiviteter eller nedsatt förmåga att bibehålla koncentrationen för att 
använda kalendern i telefonen för att hålla koll på vilken aktivitet de håller på med och inte tappar 
fokus (10).  

Det finns alltid en risk att personer med kognitiva nedsättningar påverkas mer negativt än andra vid 
större förändringar av samhället när tekniken tar över och man förväntas utföra fler och fler tjänster 
själv, såsom att låna böcker via automat eller skanna maten i affären. Detta påverkar personernas 
vardag olika beroende på hur beroende man är utav att använda just den tjänsten, hur 
användarvänlig den är samt om det finns andra alternativa sätt att utföra den på (7). 

2.6 Problemområde 
Som tidigare nämnt går den tekniska utvecklingen snabbt framåt och har blivit en del av människors 
dagliga aktiviteter och teknikanvändning är en viktig arbetsuppgift för arbetsterapeuter. Beroende på 
hur tekniken används kan det även ses som hjälpmedel. För att arbetsterapeuten skall på bästa sätt 
kunna hjälpa klienten behövs grundläggande kunskap om betydelsen av tekniken för personer med 
förvärvad hjärnskada samt svårigheter vid användning och hur dessa svårigheter kan hanteras. Detta 
för att vidare kunna rekommendera lämpliga vardagstekniska hjälpmedel. Då kognitiva 
funktionsnedsättningar är en mångsidig diagnos med olika former är det av vikt att arbetsterapeuten 
har en fördjupade kunskap om dessa former och hur de kan utspela sig.     

Det finns forskning som indikerar att det kan innebära svårigheter för denna patientgrupp att 
använda vardagsteknik om användning av teknik blir för komplicerad då det finns risk att personer 
med kognitiv nedsättning avstår att använda teknik om det inte är absolut nödvändigt för att sköta 
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vardagen. Det leder till att aktiviteter som är roliga och givande riskerar att inte göras om det har 
med teknik att göra och då kvarstår bara aktiviteterna som måste göras (7).  

Det finns en studie som visat att vardagstekniska hjälpmedel har underlätta för personer med 
cerebral pares i dagliga aktiviteter och tillfört välmående i form av bättre självkänsla och ökad känsla 
av kontroll över deras liv. De beskrev att vardagsteknik ökade deras deltagande, produktivitet och 
möjligheter i samhället och på arbetsplatsen. Att tekniken gett möjlighet för förbättrad kvalité av ens 
liv (12). Personer med förvärvad hjärnskada kanske kan dra nytta av resultat. Att undersöka 
möjligheter och svårigheter med teknik för personer med förvärvad hjärnskada är därför värdefullt.  

3. Syfte 
Syftet var att beskriva betydelsen av vardagsteknik och vardagstekniska hjälpmedel. Fyra 
frågeställningar har ställts i studien: 

● Vad finns det för möjligheter med vardagsteknik och vardagstekniska hjälpmedel för 
personer med förvärvad hjärnskada? 
● Vad finns det för svårigheter med vardagsteknik och vardagstekniska hjälpmedel för 
personer med förvärvad hjärnskada? 
● Vad innebär det att ha svårigheter med vardagsteknik och vardagstekniska hjälpmedel för 
personer med förvärvad hjärnskada? 
● Hur hanterar personer med förvärvad hjärnskada svårigheter vid användning av 
vardagsteknik och vardagstekniska hjälpmedel? 

4. Metod 
Metoden som använts för att besvara uppsatsen syfte är litteraturstudie där vetenskapliga artiklar 
har sökts, granskats och sammanställs (13).  

4.1 Sökstrategi och urval 
Innan påbörjad sökning funderades det över vilka databaser och vilka sökord gav mest relevant 
artiklar, vilket var i enlighet med Axelsson (14). Databaserna Pubmed och Cinahl valdes för att båda 
databaserna täcker bland annat arbetsterapi och områdena är relevanta för syftet och ämnet (15). 
Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle innehålla vardagsteknik, förvärvad hjärnskada, att det 
skulle vara artiklar på engelska, peer reviewed artiklar, innehålla kvalitativa och/eller kvantitativa 
studier samt att artiklarna skall svara på syftet och innehålla information om beskrivning på 
betydelsen, antingen möjligheter eller svårigheter med vardagsteknik för personer med kognitiv 
nedsättning efter förvärvad hjärnskada.  

En pilotsökning gjordes enligt Axelsson (13). Först gjordes en mer generell sökning med olika ord och 
olika kombinationer av ord som jag ansåg överensstämde med studien. Detta för att se vilka sökord 
som kunde vara mest relevant för att besvara studiens syfte i en fritextsökning för att sedan 
precisera sökningen. Inför den slutgiltiga sökningen fastställdes det att följande sökord i olika 
kombinationer gav flest relevanta träffar: Sökord (fritext): everyday technology, brain injury, 
occupational therapy, opportunities, difficulties och possibilities. Sökningen gjordes booleskt (AND 
och OR) (13). Samma sökkombinationer gjordes i både Pubmed och Cinahl. För samtliga sökord och 
kombinationer, se Tabell 1. Efter egen sökning togs kontakt med en bibliotekarie för att säkerställa 
att alla relevanta artiklar har tagits med och att ingen har missats. Sökning gjordes tillsammans på 
både MeSH-termer och fritext men inga nya artiklar tillkom.  

Urvalen skedde i tre steg. Det första steget var att läsa titlarna och välja bort artiklarna som inte är 
relevanta till syftet. Det andra steget var att läsa abstrakten och välja bort artiklarna som inte är 
relevanta till syftet. Det sista steget är att läsa artiklarna i fulltext för att välja bort artiklarna som inte 
är/mindre relevanta till studiens syfte. Efter granskningen av titlar återstod 28 artiklar, inklusive 
dubbletter. De exkluderade titlarna var inte relevant för syftet. Efter granskningen av abstrakt 
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återstod 25 artiklar. På de exkluderade artiklarna ansågs titlarna missvisande för vad artikeln 
egentligen handlade om. Efter granskningen av artiklar i fulltext återstod 25 artiklar, inklusive 
dubbletter och jag identifierade 16 dubbletter. De exkluderade artiklarna uppnådde inte 
inklusionskriterierna. En artikel hittades manuellt i referenslistan. Tio artiklar, exklusive dubbletter 
uppfyllde inklusionskriterierna och inkluderades som material i studien (Tabell 1). 

Tabell 1. Sökmatris 

Datum/Databas 
 

Sökning Sökord Träffar Urval 1 
Titlar 

Urval 2 
Abstrakt 

Urval 3 
Fulltext 

160721 
CINAHL Plus with 
Full Text 

S1 Everyday technology 
(fritext) 

461    

 S2 Brain injury (fritext) 22659    

 S3 Occupational therapy 
(fritext) 

23452    

 S4 Opportunities (fritext)  42863    

 S5 Difficulties (fritext) 36342    

 S6 Possibilities (fritext) 17434    

 S7 S1 and S2 and S3 7 5 3 3 

 S8 S1 and S2 and S4 2 1 1 1 

 S9 S1 and S2 and S5 15 13 7 7 

 S10 S1 and S2 and S6 3 1 1 1 

160721 
Pubmed 

S1  Everyday technology 
(fritext) 

1783    

 S2 Brain injury (fritext) 124386    

 S3 Occupational therapy 
(fritext) 

39740    

 S4 Opportunities (fritext) 85849    

 S5 Difficulties (fritext) 116880    

 S6 Possibilities (fritext) 68999    

 S7 S1 and S2 and S3 15 10 5 5 

 S8 S1 and S2 and S4 3 1 1 1 

 S9 S1 and S2 and S5 11 6 6 6 

 S10 S1 and S2 and S6 3 1 1 1 

Totalt (inkl. 
dubbletter) 

   28 25 25 

Totalt (exkl. 
dubbletter) 

     9 

Manuell sökning      1 

Samtliga artiklar i 
studien 

     10 

 

4.2 Dataanalys 
Samtliga tio artiklar lästes flertalet gånger översiktligt för att få en övergripande förståelse för 
materialet som skulle analyseras. Sedan lästes artiklarna mer djupgående för att ta ut delar som 
behövdes för artikelmatrisen som syfte, metod och resultat. Därefter lästes artiklarnas resultat flera 
gånger och det innehåll som var relevant för studien markerades med färgpennor, möjligheter 
markerades i en färg och svårigheter i en annan färg. Detta för att underlätta sammanställningen och 
för att kunna sortera artiklarnas resultat till antingen möjligheter eller svårigheter. Sedan 
analyserades och grupperades likheter och skillnader mellan möjligheterna och svårigheterna. 
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Möjligheterna skapade en kategori medan svårigheterna skapade tre kategorier (16). Mitt 
tillvägagångssätt var i enlighet med vad som står i Axelsson (14). 

4.3 Kvalitetsgranskning 
Granskningen av artiklarnas kvalitet genomfördes enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011) och 
samtliga artiklar kvalitetsgranskades. Kvalitetsgranskningen utgick från två olika checklistor beroende 
på om det var kvantitativ (13, s.173-174) eller kvalitativ forskning (13, s.175-176). Bedömningen 
gjordes för att värdera och kvalitetsbedöma vetenskaplig kvalitet. Artiklarna kunde få låg, medel eller 
hög kvalitet. Varje uppfylld kriterium från checklistan motsvarade en poäng och varje artikel kunde 
max få 16 poäng. 0-7 poäng gav artikeln låg kvalitet, 8-13 poäng gav artikeln medel kvalitet och 14-16 
poäng gav artikeln hög kvalitet. Samtliga artiklar granskades för sig och ingen artikel uteslöts på 
grund av låg kvalitet då alla hade medel eller hög kvalitet. För mer detaljerad information av 
granskningen se artikelöversikt, bilaga 1. 

4.4 Etiska aspekter 
Nio av tio artiklar som inkluderades i studien innehöll forskningsetiskt aspekter. Antingen genom att 
de fått tillstånd av etiska kommittén eller att de informerat deltagarna om studien och fått skriftligt 
samtyckte. En artikel (17) nämnde ingenting om etiskt resonemang men jag valde att fortfarande ha 
med den i studien då den varken behandlade känslig information om deltagarna eller var en studie 
som utsatte deltagarna för risk.  

5. Resultat 
Resultatet bygger på en sammanställning av tio studier, varav sex studier är kvalitativa och fyra 
studier är kvantitativa. Studierna publicerades mellan 2007-2015 och utfördes i Storbritannien, 
Sverige och USA. Av dessa tio artiklar handlade fem artiklar (17, 18, 19, 21, 22) om vardagsteknikens 
och vardagstekniska hjälpmedels möjligheter, fyra artiklar (23, 24, 25, 26) om svårigheter i 
användningen av vardagsteknik och vardagstekniska hjälpmedel och en artikel (20) om både 
möjligheter och svårigheter. För översiktlig information om artiklarna, se artikelöversikt, bilaga 1.  

5.1 Möjligheter med vardagsteknik och vardagstekniska hjälpmedel för personer med 
förvärvad hjärnskada 
Vardagsteknik och vardagstekniska hjälpmedel som ger påminnelse och en tydlig struktur, i form av 
handdatorer, mobiltelefoner och diktafoner har gjort att deltagarna kunnat ta kontroll över sitt liv 
och ansvar för uppgifter som behöver göras (18). För flera deltagare har det medfört att de inte 
behöver tänka på att göra en viss uppgift i tid eller om de har missat att göra en uppgift (18, 19, 20). 
Påminnelser har även gjort att deltagarna kunnat fullborda uppgifter utan att behöva bli påmind av 
andra (17). Det har även tillfört att deltagarna har mer tid och energi över till att göra andra viktiga 
uppgifter (18).  

Användningen av vardagsteknik och vardagstekniska hjälpmedel har gjort att deltagarna känt sig mer 
självständiga, mer engagerade och de mådde bättre. Deltagarna kände sig som en annan person och 
var gladare och kände sig stolt att det kunde hantera uppgifter i dagliga livet som behövdes göras. 
Innan användningen av vardagsteknik kunde deltagarna känna sig besvikna på sig själva som inte 
kunde hantera och ta ansvar för enkla uppgifter i dagliga livet (18). Deltagarna har känt sig säkrare 
och mer lugn då de kände att de har lagt mycket tid på att tänka på uppgifter som behövde göras och 
kunde numera bara bli påmind genom en signal (18, 19, 20). Påminnelsefunktioner har positiv 
påverkan på deras humör och välmående då det ökar självförtroendet att fullborda uppgifter. 
Mobiltelefon-påminnelse minskade stigma-känslan då telefonen är diskret och lättillgänglig under 
dagen (17). De har gjort att de känt sig kapabel till att göra uppgifter självständigt vilket har lett till 
att de återfått tron på sin förmåga och känt ökad tillfredställelse i utförande av uppgifter (21, 22). Det 
påverkade deras humör positivt och de beskrev sig själva som harmoniska, avslappnade och 
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tillfredsställda. Deras syn på de själva och livet förändrades när deras förmåga i och kontroll över 
dagliga livet förändrades. (18) 

5.2 Svårigheter med vardagsteknik och vardagstekniska hjälpmedel för personer med 
förvärvad hjärnskada 
Deltagarna upplevde svårigheter vid användningen av vardagsteknik även innan deras nedsättning 
men att de har kunnat övervinna svårigheterna utan större problem. Skillnaden nu efter skadan är 
att svårigheterna stötts på mycket oftare, att svårigheterna upplevs mer, givetvis beroende på hur 
ofta tekniken används och att det inte är lika lätt att övervinna svårigheterna (23). Nedan nämns 
upplevda svårigheter vid användningen av vardagsteknik. 

Deltagarna hade svårigheter att använda stegen på internet för olika uppgifter och att överföra 
information från en utrustning till ett annat. Även om de olika stegen i uppgifterna kändes igen så 
kunde de uppleva svårigheter i att hitta funktionerna dem behövde för att göra en uppgift så som att 
ta bild, spela in en film eller läsa sms (23, 24, 20, 25). Efter skadan upplevde deltagarna att det var 
svårt att följa ordningsföljden i teknik inom en viss tid, exempelvis vid uppgifter som att överföra 
pengar, köpa biljetter från biljettmaskiner, telefontjänster med automatisk röstinstruktioner för att 
takten som krävs av tekniken är för snabb att svara på. Även om de hann med takten kunde de ha 
svårigheter med att förstå och svara på följden som tekniken kräver. Det kan vara svårt att veta 
vilken knapp man ska trycka på för att det finns många alternativ. (23, 25).  

Att hantera koder i bokstäver eller siffror var svårt att komma ihåg även om deltagarna skrivit upp 
det tusen gånger. Bankkort upphävdes ofta och de fick därför ofta ett nytt kort med ny kod att 
hantera. (23, 26, 25). Att sätta på och reglera teknik åt rätt håll samt att välja rätt program på 
hushållsapplikationer, exempelvis mikrovågsugn, tvättmaskin och radio upplevdes som svårigheter av 
deltagarna. (23, 26, 25). Deltagarna beskrev svårigheter med att börja och avsluta en uppgift som har 
med vardagsteknik att göra samt att använda teknik vid rätt tid. (23 & 24). 

Att använda teknik med en annan persons närvaro kan ha en negativ påverkan på deltagarna då de 
kan känns press eller stress. Exempelvis när någon kontrollerar deras användning av något, när någon 
står bakom de i kön till en biljettautomat eller när de blir avbrutna eller distraherade av andra 
personer. Dessa situationer slutar ofta med att deltagarna gör fel eller att de har svårt att senare 
återgå till uppgiften (23, 25). 

Att behöva lära sig använda en ny apparat beskrevs som svår eftersom det innebär att de måste 
komma ihåg deras funktioner och hur den används. En annan svårighet är att hänga med i den 
snabbväxande tekniska utvecklingen, att konstant hålla sig uppdaterad för senaste utvecklingen för 
att kunna upprätthålla vissa uppgifter (23, 25). 

Att kämpa med att tänja personers kapacitet beskriver deltagarna som problematiskt. De kan bli 
trötta vid användning av teknik och deras trötthet varierar från dag till dag, vilket påverkar 
användningen av tekniken. Deltagare kämpar med nedsättningar som hindrar inlärningen av hur man 
använder ny och gammal teknik och relaterad mjukvara, och ibland kunde de inte hantera att lära sig 
trots repeterad träning (23, 25). 

Ännu en svårighet är när svårigheterna som nämnts ovan kombineras i olika sammanhang. 
Deltagarnas användning av vardagsteknik varierade beroende på aspekter som influerade deras 
användande, såsom tidigare vanor, vad de ville bli engagerad i, deras kapacitet vid tillfället, designen 
på tekniken och miljön som tekniken används i. Denna bakgrund avgör användningen av 
vardagsteknik och influerar kombinationen av svårigheter som kan uppstå (23, 25).  
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5.3 Vad det innebär att ha svårigheter med vardagsteknik och vardagstekniska 
hjälpmedel för personer med förvärvad hjärnskada 
Kombinationen av svårigheter ledde till att deltagarna känner begränsningar i livet. Dessa 
begränsningar var okända för personerna innan skadan. Deltagarna upplever att uppgifter som har 
med teknik att göra har blivit mer krävande och tidskrävande (26). Erfarenheter av misslyckande av 
användningen av vardagsteknik och vardagstekniska hjälpmedel har också skapat känslor av ovisshet 
och stress, både innan och under utförandet av uppgiften. Beroende på situationen så fortsatte 
deltagarna att utföra uppgiften själva även om resultatet inte alltid var optimal men de kunde också 
sluta använda tekniken och den relaterade uppgiften (26, 24). I vissa fall har deltagarna inte fått göra 
en specifik uppgift av närstående då de är oroliga att personen exempelvis sätter på fel knapp på 
spisen (26). Deltagarna upplevde svårigheter i att använda teknik som de innan skadan kunde 
använda utan problem och såg att andra personer kunde använda tekniken utan svårigheter så 
influerade det deras personliga identifiering. Deltagarna sa att det kan väcka återkommande känslor 
av att känna sig osäker och dum och de var också rädda att andra personer skulle se de som dumma 
(26). Deltagare som behöver be om hjälp för att överkomma deras svårighet känner sig inte lika 
självständiga som innan skadan (26). Deltagarna upplevde att service i samhället inte var lika 
tillgängligt som innan deras skada. Svårigheter som i att kommunicera med offentlig myndighet 
genom internet, använda telefonservice, bankomat och biljettmaskiner kunde framkalla känslor av 
begränsningar i att delta i samhället (26). 

På grund av svårigheterna med vardagsteknik berättade en deltagare att hon alltid valde samma 
program på tvättmaskinen, oavsett vad för typ av kläder det var fast hon visste att det fanns andra 
och mer lämpliga program. Deltagarna kunde omvärdera vilken uppgift de fann värda att fortsätta 
med trots deras svårighet med vardagsteknik. Efter omvärderingen var det en del uppgifter som 
slutade göras på grund av att det hade med vardagsteknik att göra som att titta på film genom DVD 
(24, 26). 

5.4 Hur personer med förvärvad hjärnskada hanterar svårigheter vid användning av 
vardagsteknik 
För att överkomma svårigheterna vid användning av teknik finns det insatsåtgärders som har hjälpt 
deltagarna. En insatsåtgärd är att ta ett steg i taget när man använder teknik genom att ta sig tiden 
att stoppa, reflektera och dubbelkolla. Denna insatsåtgärd användes mest för att överkomma 
svårigheter i att göra enkla justeringar, känna igen steg, följa ordningsföljd och hitta funktioner och 
även när de använde mikrovågsugnen och gjorde bankärenden på internet (26).  

Vissa deltagare har gjort egna anteckningar och manualer när de använder teknik. Det inkludera både 
påminnelser om när de behövde göra uppgifter som att dammsuga och även instruktioner i hur man 
gör uppgiften, som att sätta på tvättmaskinen (26).  

Vissa deltagare berättande att de sökte vägledning och stödjande bekräftelse från andra med 
ordningsföljd som de tyckte var för svår att hantera, som att använda datorn, internet, biljettmaskin 
och digitalklocka. Deltagare beskrev att minimera distraktioner i miljön och att i lugn och ro utföra 
uppgiften var vanlig insatsåtgärd. Genom att undvika folkmassa kunde stress reduceras och bankkort 
kunde användas med mindre svårigheter. Att undvika att använda vardagsteknik som datorer när de 
visste att de kunde bli avbrutna och minimerade användningen av vardagsteknik när det var mycket 
ljud runtom var andra exempel. Att informera andra som personal i affärer där de ofta handlade var 
en effektiv insatsåtgärd, enligt deltagarna (26). 

Andra insatsåtgärder var mer vanlig användning av existerande vardagsteknik var att använda 
mikrovågsugn istället för spisen med tanke på säkerheten. Eller att betala räkningar via autogiro 
istället för att behöva komma ihåg varje månad att räkningar ska betalas. Eller att använda nya 
funktioner på telefonen för att överkomma svårigheterna med att starta och avsluta användningen 
av olika vardagsteknik (26). 
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En del deltagare har köpt ny vardagsteknik för att t.ex. kunna använda GPS för att hitta vägen eller 
mp3-spelare för röstinspelning och använda som anteckningsbok. Deltagarna beskrev att de litade på 
deras vanemässiga hand- och fingerrörelse när de använde vardagsteknik som krävde kod. En 
deltagare använde samma kod för olika slags vardagsteknik (26). 

Deltagarna har uppmärksammat deras svårighet och ville och behövde utföra uppgifterna relaterat 
till vardagsteknik och därför prioriterar att överkomma den. Konsekvensen av det är de kan behålla 
eller återta deras deltagande i uppgifter i dagliga livet även om uppgifterna är mer krävande än innan 
skadan (26).  

6. Diskussion 
6.1 Resultatdiskussion 
Litteratur visade att vardagsteknik och vardagstekniska hjälpmedel bidrar till fysisk frihet, 
kompenserar bortfall och gör det möjligt att utföra aktiviteter i vardagen vilket leder till ökad 
livskvalitet (7) vilket är precis vad resultatet visar. Även forskning har visat positiv attityd till 
vardagsteknik och vardagstekniska hjälpmedel (27, 28, 29). Den sistnämnda studien (29) 
genomfördes för tio år sedan men då teknikutvecklingen gått framåt och fler människor använder sig 
av vardagsteknik och vardagstekniska hjälpmedel går det att utgå från att det inte har ändrats i 
motsats riktning då den även stärks av senare genomförda studier. Vardagsteknik har bidragit till 
ökat deltagande i samhället för personer med kognitiv funktionsnedsättning, fått personerna att 
känna sig säkrare eftersom de lagt tid på att tänka på uppgifter som behöver göras och kunde 
numera bli påminda genom en signal samt att de känt sig kapabla till att göra uppgifter självständigt 
vilket har ökat tillfredställelse i utförande av aktivitet. Allt detta har påverkat deras humör positivt 
och därmed bidragit till ökad livskvalitet. Resultatet i en artikel (28) skiljer sig dock lite åt då det även 
framkommer att vardagsteknik och vardagstekniska hjälpmedlets design kan hindra och försvåra 
deras vardag istället för att underlätta den.  

Att välja rätt knapp, tangent eller kommando, att särskilja och identifiera tjänster och funktioner och 
att utföra steg och handlingar i ordningsföljd identifierades som det svåraste delmomenten i 
aktiviteter som involverar vardagsteknik (7).  Resultatet visar att det är en av svårigheterna med 
användning av vardagsteknik men det framkommer inte att det är identifierat som det svåraste.  

Kombinationen av svårigheter kan leda till att personerna upplever begränsningar i livet vilket 
överensstämmer med litteraturen och forskning. Litteraturen säger att om aktiviteter med 
vardagsteknik blir för komplicerade slutar det med att personerna med kognitiv nedsättning slutar 
att utföra det som inte är nödvändigt för att upprätthålla vardagen (7). Artikel (28) visar att beroende 
på situationen kunde personen sluta använda tekniken och relaterade uppgiften vilket även 
överensstämmer denna studie. 

Personerna hanterar svårigheter med vardagsteknik på olika sätt, bland annat genom strategiska 
åtgärder som att betala räkningar via autogiro istället för att behöva komma ihåg att varje månad ha 
räkningar som ska betalas. Litteraturen visar precis som resultatet att personerna har svårigheter 
inom ett visst område och vidtar olika alternativa åtgärder för att underlätta teknikanvändningen (7). 
Även en studie om kognitivt stöd i form av teknik för personer med förvärvad hjärnskada stödjer 
resultatet (28). Vidare nämns det i samma artikel att det läggs mycket energi på att hantera 
svårigheterna i designen på tekniken (28).  

Resultatet belyste vikten av att arbeta klientcentrerat då varje klient inte är den andra lik. Speciellt 
inte vid kognitiva nedsättningar. Det är inte lika synligt och greppbart vad som är svårigheter och 
vilken åtgärd som är mest lämplig som vid fysiska nedsättningar. För att utreda och hjälpa klientens 
svårigheter på bästa sätt behöver arbetsterapeuten verkligen lära känna klienten och förstå 
hans/hennes perspektiv och upplevelser. Model of Human Occupations (4) arbetsterapeutiska 
modell kan vara en bra utgångspunkt för arbetsterapeuter för att kunna hjälpa klienten. Artikel (30) 
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undersöker klientcentrerad tillämpning på personer med förvärvad hjärnskada, ur deras perspektiv. 
Resultatet visar hur värdefullt det är att arbeta klientcentrerat för att få bra kontakt med klienten. 
Det framgår även tydligt vikten av att involvera klienten och fokusera på klientens val, handlingar och 
erfarenheter för även om två olika klienter har samma mål behöver de inte betyda att samma åtgärd 
fungerar på båda (30). Ett exempel är om två klienter har som mål att ta medicin samma tid varje 
dag. För en klient kan man ha påminnelse på telefonen medan den andra inte brukar ha med sig 
telefonen överallt och kan därför missa påminnelsen om samma åtgärd sätts för honom/henne. 
Exemplet beskriver hur viktigt det är med individuella åtgärder efter klientens viljekraft, 
vanebildning, utförandekapacitet och miljö. Denna modell går hand i hand med Toglias dynamiska 
interaktionsmodell vid förslag av lämplig åtgärd för att förbättra aktivitetsutförandet tittar 
arbetsterapeuten på samspelet mellan personen, aktiviteten och miljön (5, 31). Båda modellerna 
överensstämmer med vad litteratur och forskning säger. Att mötet mellan arbetsterapeuten och 
klienten är avgörande eftersom klienten är resursen för att vardagstekniken och vardagstekniska 
hjälpmedel ska leda till en positiv förändring. Arbetsterapeuten identifierar resurser och problem, till 
klientens resurser och problem räknas klientens mål och miljö (7). 

Resultatet har en tydlig relevans till arbetsterapi eftersom studierna som ingår i resultatet 
publicerades mellan 2007-2015 och det speglar det litteraturen visar på snabb teknikutveckling. 
Vilket tyder på att vardagsteknik blir ett allt mer viktigare arbetsområde för arbetsterapeuter (7) 
vilket har lett till ökad teknikanvändning bland personer med förvärvad hjärnskada och därmed 
viktigt för arbetsterapeuter att hålla sig uppdaterade inom teknikutvecklingen för kunna hjälpa 
klienter. Konsekvenserna av ökad teknikanvändning kan vara att arbetsterapeuter saknar tid att hålla 
sig uppdaterad om kognitiva hjälpmedel i form av vardagsteknik vilket kan begränsa insatserna för 
klienterna. En anledning till varför teknikanvändningen ökar hos personer med kognitiv nedsättning 
kan vara som resultatet visar att smartphone är inte lika utmärkande vilket kan underlätta 
användningen utan att det märks för omgivningen. Stigmakänslan minskar eftersom tekniken är 
diskret och lättillgängligt. Det kan jag tänka mig leder till att personer använder tekniken mer som 
hjälpmedel och det leder slutligen till att bättre livskvalité.  

I bakgrunden nämns kognitiva funktioner som kan drabbas efter en förvärvad hjärnskada. Dessa 
nedsatta förmågor kan relateras till alla olika svårigheter som nämns i resultatet. Svårigheterna med 
att känna igen, hitta, använda olika tekniska funktioner, följa ordningsföljden, hantera koder, sätta på 
och reglera teknik, använda manualer, använda teknik i press och stress, börja och avsluta 
användningen av teknik och så vidare har på ett eller annat sätt med kognitionen att göra. Det är en 
förutsättning att arbetsterapeuten känner till vad för funktioner som kan påverkas eftersom det 
underlättar förståelsen av svårigheter och insatserna blir mer korrekt. Annars kan tid, pengar och 
engagemang gå till ingen nytta (7). 

Förslag till fortsatt forskning är att belysa detta område ännu mer. Personer med kognitiva 
nedsättningar efter en förvärvad hjärnskada är en stor och viktig klientgrupp för arbetsterapeuter 
och därför anser författaren att det behövs mer forskning om teknikens effekt. Det fanns tillräckligt 
med artiklar för att kunna besvara denna uppsats men detta område behöver fyllas med mer evidens 
för att hjälpa kliniska verksamhet att förstå patienternas upplevelse av tekniken. Vidare forskning kan 
göras om arbetsterapeuternas upplevelse av att inkludera vardagsteknik och vardagstekniska 
hjälpmedel som en del av behandlingen.  

6.2 Metoddiskussion 
Litteraturstudie ansågs som en lämplig metod för denna uppsats dels för att det fanns tillräckligt med 
vetenskapliga artiklar som kunde besvara mitt syfte och frågeställning samt för att jag ville 
sammanställa den befintliga kunskapen som fanns inom området.  

Databaserna Cinahl och Pubmed användes i sökningen av artiklar eftersom de var mest lämpade då 
de hade arbetsterapianknytning. Ytterligare databaser hade kunnat användas och då hade resultatet 
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kanske sett annorlunda ut. Om det inte kom tillräckligt med relevanta träffar på de databaserna som 
användes hade fler databaser testat men eftersom det inte var aktuellt gjordes inte det. Det kan ha 
varit så att andra relevanta artiklar har missats så det som kunde gjort annorlunda var att en 
snabbsökning kunde gjorts i andra databaser bara för att försäkras om att inga bra artiklar har 
missats.  

Sökorden valdes utifrån det formulerade syftet och det anses som en styrka för att på så sätt 
begränsa sökningen utifrån uppsatsens syfte. Att sökningen av artiklarna gjordes systematiskt i flera 
steg anses som ytterligare en styrka eftersom det gjorde att irrelevanta artiklar sållades bort effektivt 
och strukturerat och de relevanta artiklarna hittades på ett noggrant sätt. En nackdel med att söka 
artiklar via sökord är att vissa artiklar kan ha missvisande titlar eller nyckelord vilket kan ha gjort att 
relevanta artiklar missades och det kan därmed påverka resultatet. Författaren är nöjd med sökorden 
men har i efterhand insett att synonymer för vardagsteknik kunde också använts vid sökningen då 
risken finns att de inte framkom relevanta artiklar med valda sökord, vilket kan vara en brist. De 
inkluderade artiklarna kunde dock besvara syftet och frågeställningarna. För att hitta ytterligare 
artiklar som berör ämnet studerades referenslistor på de artiklar som hittades vid 
databassökningarna vilket författaren anser som en styrka som kompenserar tidigare nämnda 
nackdelar och brister.  

Styrka med metoden var att både kvantitativa och kvalitativa artiklar innefattades. Resultatets 
tillförlitlighet stärks när både kvantitativ och kvalitativ forskning inkluderas då perspektiven 
sammanförs och överensstämmer och man får en större bredd inom området (14). 

Att studierna genomfördes i Storbritannien, Sverige och USA ökar giltigheten och 
generaliserbarheten i de länderna då det ger en mer generell bild över hur det ser ut men för länder 
utan samma tillgång till vardagsteknik och vardagstekniska hjälpmedel kan nog inte ta till sig 
resultatet på samma sätt. 

Både att studierna publicerades nyligen och att de hade antingen medel eller hög kvalitet ökade 
tillförlitligheten i resultatet. Samtliga inkluderade artiklar går inte längre än tio år tillbaka vilket då ger 
viktig information som är aktuell än idag vilket bidrar till uppsatsens tillförlitlighet.  

En nackdel med denna uppsats kan vara att en av tio artiklar nämnde ingenting om etiskt 
resonemang men samtidigt som tidigare nämnt så behandlade studien varken känslig information 
om deltagarna eller var en studie som utsatte deltagarna för risk så författaren anser då inte att det 
påverkar uppsatsens tillförlitlighet. 

En sista för och nackdel med uppsatsen är att majoriteten av inkluderade artiklar har samma 
författare. Vilket ses som en styrka då området är ordentligt studerat. Men det kan även ses som en 
nackdel för om det hade varit olika författare hade de kanske kritiserat varandra och därmed kan ses 
som en svaghet.  

7. Slutsats 
Den här litteraturstudien beskriver möjligheter och svårigheter med vardagsteknik och 

vardagstekniska hjälpmedel för personer med kognitiv nedsättning efter en förvärvad hjärnskada. 

Slutsatsen kan dras att vardagsteknik och vardagstekniska hjälpmedel används mer och det blir ett 

allt mer viktigt arbetsområde för arbetsterapeuter eftersom teknikanvändningen kan öka 

personernas livskvalité men för att kunna ta del av de positiva effekterna behöver personerna kunna 

hantera eventuella svårigheter.  

 



15 
 

8. Referenser 
1. Krogstad JM. Vad är förvärvad hjärnskada?. Mölndal: GlaxoSmithKline; 2001 

2. Ehrenfors R, Grek B, Ljung I, Sanddström M. Se människan bakom: Om vikten av att se 
helheten i arbeten med personer som har en förvärvad hjärnskada. Kristianstad: Boktryckeri 
AB; 2004  

3. Kielhofner G. Conceptual foundations of occupational therapy practice. Uppl. 4. Philadelphia: 
F.A. Davis; 2009. 

4. Kielhofner, G. Model Of Human Occupation: Teori och Tillämpning. Lund: Studentlitteratur. 
2012 

5. Cole MB, Tufano R. Applied Theories in Occupational Therapy A practical 
Approach.Thorofare: SLACK Incorporated: 2008.  

6. Scheibenpflug K, Schön A. Hjärnskada: en bok om hjärnskaderehabilitering. Upplaga 2. 
Malmö: Daleke Grafiska AB; 2004  

7. Larsson Radana Å, Vardagsteknik och äldre personer. Lund: Studentlitteratur; 2015 

8. Borg J, Neurologisk rehabilitering. I: Faguis J & Aquilonius S-M, redaktörer. Neurologi. Fjärde 
upplagan. Stockholm: Liber AB; 2006. S. 526-535. 

9. Caprani N, Greney J, Proter N. A review of Memory AidDevices for an Ageing Population. 
PsychNology Journal. 2006; 4: 205-243. http://www.arbetsterapeuterna.se/Min-
profession/Utbildning-och-forskning/Forskning-i-praxis/2011/TA-nr-5/#sthash.jEYuhdKI.dpuf 

10. Boman IL. Ny teknik för personer med kognitiva funktionshinder. Stockholm: Förbudet 
Sveriges Arbetsterapeuter, [uppdaterad 2011-09-06; citerad 2016-03-09]. Hämtad från: 
http://www.fsa.se/Min-profession/Utbildning-och-forskning/Forskning-i-praxis/2011/TA-nr-
5/ 

11. De Jode E, van Heugten C, Verhey F, van Boxtel M. Efficacy and usability of assistive 
technology for patients with cognitive deficits: a systematic review. Clinical Rehabilitation. 
2010; 24: 701-714  

12. A Lanker J, Harris F, Taugher M, O Smith R. Consumer perspectives on assistive technology 
outcomes. Disabil Rehabil Assist Technol. 2013: 8(5): 373-380. 

13. Willman A, Stoltz P, Bahtsevani C. Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning & 
klinisk verksamhet. 3 uppl. Lund: Studentlitteratur; 2011 

14. Granskär M, Höglund-Nielsen B. Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. 2 
uppl. Lund: Studentlitteratur; 2012. 

15. Forsberg C, Wengström Y. Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, analys och 
presentation av omvårdnadsforskning. 3. utg. Stockholm: Natur & Kultur; 2013. 

16. Friberg F. Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. 2 uppl. Lund: 
Studentlitteratur; 2012. 

17. Ferguson S, Friedland D, Woodberry E. Smartphone technology: Gentle reminders of 
everyday tasks for those with prospective memory difficulties post brain injury. Brain Inj. 
2015: 29(5); 583-591 

18. Lund ML, Lövgren-Engström AL, Lexell J. Using everyday technology to compensate for 
difficulties in task performance in daily life: experiences in persons with acquired brain injury 
and their significant others. Disabil Rehabil Assist Technol. 2011: April:6(5): 402-11. 

http://www.arbetsterapeuterna.se/Min-profession/Utbildning-och-forskning/Forskning-i-praxis/2011/TA-nr-5/#sthash.jEYuhdKI.dpuf
http://www.arbetsterapeuterna.se/Min-profession/Utbildning-och-forskning/Forskning-i-praxis/2011/TA-nr-5/#sthash.jEYuhdKI.dpuf
http://www.fsa.se/Min-profession/Utbildning-och-forskning/Forskning-i-praxis/2011/TA-nr-5/
http://www.fsa.se/Min-profession/Utbildning-och-forskning/Forskning-i-praxis/2011/TA-nr-5/


16 
 

19. Lindqvist E, J Larsson, Borell L. Experienced usability of assistive technology for cognitive 
support with respect to user goals. NeuroRehabilitation. 2015: 36: 135-149 

20. Lindén A, Lexell J, Lund ML. Improvements of task performance in daily life after acquired 
brain injury using commonly available everyday technology. Disabil Rehabil Assist Technol. 
2010: Oct:27 

21. Boman I-L, Tham K, Granqvist A, Bartfai A, Hemmingsson H. Using electronic aids to daily 
living after acquired brain injury: A study of the learning process and the usabiligy. Disabil 
Rehabil Assist Technol. 2007; January: 2(1); 23-33 

22. Gentry T, Wallance J, Kvarfordt C, Bodisch Lynch. Personal digital assistants as cognitive aids 
for individuals with severe traumatic brain injury: A community-based trial. Brain Inj. 2008: 
January: 22(1): 19-24 

23. Lövgreen Engström AL, Lexell J, Lund ML. Difficulties in using everyday technology after 
acquired brain injury: a qualitative analysis. Scand J Occup Ther. 2010:Sep:17(3): 233-43  

24. Lindén A, Lexell J, Lund ML. Perceived difficulties using everyday technology after acquired 
brain injury: Influence on activity and participation. Scand J Occup Ther. 2010:Dec:17(4): 267-
75 

25. Kassberg A-C, Prellwitz M, Larsson Lund M. The challenges of everyday technology in the 
workplace for persons with acquired brain injury. Scand J Occup Ther. 2013; 20: 272-281.  

26. Larsson Lund M, Lövgren Engström AL, Lexell J. Response actions to difficulties in using 
everyday technology after acquired brain injury. Scand J Occup Ther. 2012:Mar:19(2): 164-75 

27. De Joode E, Van Boxtel M, Verhey F-R, Van Heugten C-M. Use of assistive technology in 
cognitive rehabilitation: Exploratory studies of the opinions and expectations of healthcare 
professionals and potential users. Brain Inj. September 2012; 26(10): 1257-1266 

28. Chu Y, Brown P, Harniss M, Kautz H, Johnson K. Cognitive support technologies for people 
with TBI: current usage and challanges experienced. Disabil Rehabil Assist Technol. 2014; 
9(4): 279-285 

29. Dry A, Colantonio A, Cameron J-I, Mihailidis. Technology in the lives of women who live with 
memory impairment as a result of a traumatic brain injury. Asst Technol. 2006; 18:170-180 

30. D’Cruz K, Howie L, Lentin P. Client-centred practice: Perspectives of persons with a traumatic 
brain injury. Scand J Occup Ther. 2016; 23(1): 30-38 

31. A-Stephens J, C-Williamson K-N, E-Berryhill M. Cognitive Rehabilitation after traumatic brain 
injury: a reference for occupational therapists. OTJR: Occupation, Participation and Health. 
2015; 35(1): 5-22  

 

 



17 
 

9. Bilagor 
Bilaga 1. Artikelöversikt 

Författare, år, 
land 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Boman I.L, 
Tham K, 
Granqvist A, 
Bartfai A, 
Hemmingsson 
H. (2007) 
Sverige (ref. 21) 
 

Syftet var att studera möjligheten 
för personer med 
minnesstörningar eller förvärvad 
hjärnskada att lära sig och 
använda elektroniska hjälpmedel 
till det dagliga livet och att 
beskriva förändringar i funktioner 
och livskvalitet. 

Kvantitativ studie. Åtta deltagare 
stannade i en lägenhet utrustade 
med en uppsättning grundläggande 
och avancerade elektroniska 
hjälpmedel till det dagliga livet. 
Förmågan att lära sig att använda 
elektroniska hjälpmedel för det 
dagliga livet mättes genom 
strukturerade observationer. 
Funktioner och livskvaliteten 
bedömdes med 
självskattningsenkäter. 

Resultatet tyder på att deltagarna 
lärt sig att använda elektroniska 
hjälpmedel för det dagliga livet i 
sina vardagliga aktiviteter. De 
uppfattade att elektroniska 
hjälpmedel till det dagliga livet var 
mycket användbar och lätt att lära. 
Aktivitetsutförande och 
tillfredställelse med 
aktivitetsutförande och livskvalitén 
förbättrades. 

Hög 

Ferguson S, 
Friedland D, 
Woodberry E. 
(2015) 
Storbritannien 
(ref. 17) 

Syftet var att undersöka om 
smarttelefon-påminnelser hjälper 
människor att göra klart 
förutvalda uppgifter jämfört med 
när påminnelser inte 
tillhandahålls. 

Kvantitativ studie. Sex deltagare i 
åldern 24-55 med förvärvad 
hjärnskada och fem vårdgivare 
deltog i studien där en tvärsöver 
fallseriedesign jämför 
påminnelseanvändning vs. när 
påminnelse inte används. 

Det fanns en förbättring i 
uppgiftsutförandet när 
smarttelefon-påminnelser 
användes. Smarttelefon-
påminnelser förbättrade 
självständigheten och tillit i att 
hantera minnessvårigheter. 

Medel 

Gentry T, 
Wallance J, 
Kvarfordt C, 
Bodisch Lynch 
K. (2008) USA 
(ref. 22) 

Syftet var att undersöka 
effektiviteten av personliga 
digitala assistenter som kognitiva 
hjälpmedel av personer med svår 
traumatisk hjärnskada. 

Kvantitativ studie. 23 personer 
efter en svår traumatisk hjärnskada 
som hade svårigheter att utföra 
vardagliga sysslor på grund av 
beteendeminnesproblem deltog. 
Deltagarna utbildades av en 
arbetsterapeut att använda 
personliga digitala assistenter som 
kognitiva hjälpmedel och 
utvärderades för aktivitetens 
utförande (med COPM). 

En förbättring noterades för 
självskattning av 
aktivitetsutförande och 
tillfredställelse med 
aktivitetsutförande (COPM). 

Medel 
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Kassberg A-C, 
Prellwitz M, 
Larsson Lund 
M. (2013) 
Sverige (ref. 25) 

Syftet var att undersöka och 
beskriva hur personer med 
förvärvad hjärnskada lyckas 
använda vardagsteknik som finns i 
deras arbetsplats och hur 
användningen påverkar deras 
möjligheter att arbeta.  

Kvalitativ studie. Nio personer med 
en förvärvad hjärnskada 
intervjuades och observerades när 
de hantera vardagsteknik på deras 
arbetsplats.  

En variation av svårigheter visade 
sig genom observation och 
intervju. Vissa svårigheter var 
svårare att hantera än andra och 
för en del kunde det innebära 
ändrad tjänst på jobbet.  

Hög 

Larsson Lund 
M, Lövgreen-
Engström A-L, 
Lexell J. (2011) 
Sverige (ref. 18) 

Syftet var att belysa hur personer 
med förvärvad hjärnskada och 
deras närstående upplever 
individualiserad arbetsbaserad 
interventioner med hjälp av 
allmänt tillgänglig vardagsteknik 
för att kompensera för upplevda 
svårigheter med utförande av 
uppgifter i det dagliga livet. 

Kvalitativ studie. 
Forskningsintervjuer genomfördes 
med tio personer med förvärvad 
hjärnskada och deras närstående.  

Personerna med förvärvad 
hjärnskada upplevde att de 
behärskar livet på ett bättre sätt 
genom kompensatorisk användning 
av vardagsteknik.  

Hög 

Larsson Lund 
M, Lövgreen-
Engström A-L, 
Lexell J. (2012) 
Sverige (ref. 26) 

Syftet var att undersöka och 
beskriva vad som kännetecknar 
insatsåtgärder till svårigheter att 
använda vardagsteknik, deras 
villkor och hur de påverkar 
erfarenheter av uppgifter i det 
dagliga livet bland människor med 
förvärvad hjärnskada.  

Kvalitativ studie. Intervjuer och 
observationer genomfördes med 
13 män och kvinnor med en 
förvärvad hjärnskada.  

Deltagarnas insatsåtgärder 
kategoriserades och vissa villkor 
var avgörande för de olika 
svarsåtgärderna som ska tillämpas 
och även för deras effektivitet.   

Hög 

Lindén A, Lexell 
J & Larsson 
Lund M. (2010) 
Sverige (ref. 20) 

Syftet var att undersöka hur 
individuella arbetsbaserade 
interventioner med allmänt 
tillgänglig vardagsteknik kan 
kompensera för upplevda 
svårigheter med dagliga livets 
uppgifter efter en förvärvad 
hjärnskada och förbättra 
tillfredställelsen med 
aktivitetsutförande.  

Kvalitativ studie. Tio män och 
kvinnor med förvärvad hjärnskada 
deltog. Data samlades in genom 
intervjuer, observationer och 
fältanteckningar före och efter 
interventionen och vid 
uppföljningen.  

Deltagarna uppnådde sina mål 
genom att lära sig använda både 
nya funktioner i sin egna 
välbekanta vardagsteknik och ny 
vardagsteknik och upplevde att 
svårigheterna i aktivitetsutförandet 
minskat och deras tillfredställelse 
med aktivitetsutförande ökade. 

Hög 

Lindén A, Lexell 
J, Larsson Lund 

Syftet med studien var att 
beskriva upplevda svårigheter 

Kvantitativ studie. 36 personer 
med förvärvad hjärnskada 

De flesta deltagarna hade 
svårigheter med att använda 

Medel 
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M. (2010) 
Sverige (ref. 24) 

med att använda vardagsteknik 
hos personer med förvärvad 
hjärnskada och hur dess 
svårigheter påverkat deras dagliga 
aktiviteter och deras möjlighet att 
delta i hemmet och i samhället.  

intervjuades med hjälp av Everyday 
Technology Use Questionnaire 
(ETUQ). 

vardagsteknik och uppfattade att 
deras svårigheter påverkade deras 
vardagliga aktiviteter och deras 
möjlighet att delta i hemmet och i 
samhället.  

Lindqvist E, 
J.Larsson T, 
Borell L. (2015) 
Sverige (ref. 19) 

Syfte var att undersöka 
upplevelsens användbarhet av 
funktioner i hjälpmedel för 
kognitivt stöd för kognitiv 
nedsättning.  

 

Kvalitativ studie. Data samlades in 
från intervjuer och fältanteckningar 
som samlats in från interventioner 
där 14 personer med kognitiv 
nedsättning testade hjälpmedel för 
kognitivt stöd.  

Att förbättra användarens känsla 
av kontroll, identifierades som 
faktorer att uppnå användarens 
mål. Även funktioner som rör hur 
hjälpmedel bibehölls och 
kommunicerade med en annan 
teknik var mycket inflytelserik.  

Medel 

Lövgreen-
Engström A-L, 
Lexell J, 
Larsson-Lund 
M. (2010) 
Sverige (ref. 23) 

Syftet med studien var att 
identifiera och beskriva 
egenskaperna hos de 
svårigheterna att använda 
vardagsteknik hos personer med 
förvärvad hjärnskada och deras 
erfarenheter av hur dessa 
svårigheter påverkat deras liv.  

Kvalitativ studie. 13 personer med 
förvärvad hjärnskada intervjuades 
om och observerades av deras 
svårigheter vid användning av 
vardagsteknik. 

Resultatet visade att de 
svårigheterna gällde inte bara till 
vardagsteknik utan också till 
samspelet mellan teknik, 
uppgiften, personen och miljön. 
Dessa påverkade deras upplevelser 
av begränsningar i 
aktivitetsutförande, 
personidentifiering och delaktighet 
i samhället.  

Hög 

 

 

 


