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Sammanfattning:  

Bakgrund Arbetsterapeuter arbetar bl.a. med hjälpmedelsförskrivning. Ett vanligt förekommande 

problem hos barn och ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) är 

sömnsvårigheter. Tyngdtäcke förkortar insomnandet, förlänger sömnen och möjliggör därmed 

aktivitetsutförandet för barn med NPF. Kompetensen om förskrivningsprocessen är lägst bland 

förskrivare för barn/ungdom med NPF. 

Syfte Syftet är att kartlägga arbetsterapeuters förskrivningsprocess av tyngdtäcken till barn och 

ungdom med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

Metod En tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats utfördes. Ett klusterurval användes. 

Datainsamlingen samlades in via en webbenkät som konstruerades i enkätverktyget Survey&Report. 

Webbenkäten konstruerades efter stegen i förskrivningsprocessen och besvarades av 41 

arbetsterapeuter som arbetar med barn/ungdom med NPF. Dataanalysen sammanställdes i SPSS och 

Microsoft Excel 2010 som redovisades med deskriptiv statistik, figurer och tabeller. 

Resultat Vid bedömningen använde majoriteten av arbetsterapeuterna instrument för att kartlägga 

patientens behov. Arbetsterapeuterna satte upp mål om sömnproblem vilket framgick bland alla 

barn/ungdomar. Vid utprovningen fick barnen/ungdomarna prova ut alla typer och vikter av 

tyngdtäcken, för att välja vilket täcke som kändes bäst. De flesta av arbetsterapeuterna utförde 

uppföljning för att utvärdera mål och nyttan. Flertalet av barnen/ungdomarna var delaktiga i flera 

delar av förskrivningsprocessen. 

Slutsats Utifrån studiens resultat drar författarna slutsatser om betydelsen av att alla delar av 

förskrivningsprocessen vid förskrivning av tyngdtäcke följs. Författarna upptäckte även att flertalet av 

arbetsterapeuterna använde sig av instrument som kartlägger sömnen, men inga instrument som 

mäter orsaken till sömnproblemen samt taktil stimulering. Därför efterfrågas mer evidens inom 

området. 

 

Sökord: Arbetsterapi, Tyngdtäcke, förskrivningsprocessen, Neuropsykiatriska funktionsnedsättning, 

Barn och ungdom. 
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1. INLEDNING 
En viktig uppgift som arbetsterapeuter har är att förskriva hjälpmedel. Ett hjälpmedel som 

underlättar för patienter i dagliga aktiviteter är tyngdtäcket. Tyngdtäcke används vid 

sömnsvårigheter och det har visat sig ge god effekt inom flera områden och särskilt för barn och 

ungdom med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Författarna av denna studie har tidigare 

erfarenheter av att förskrivning av tyngdtäcke skiljer sig åt beroende på vilken enhet 

arbetsterapeuter arbetar. Det finns få studier om hur hela förskrivningsprocessen ser ut vid 

förskrivning av tyngdtäcke. Vi är därför intresserade av att få reda på hur förskrivningsprocessen ser 

ut vid förskrivning av tyngdtäcke till barn och ungdom med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i 

flera län i Sverige, och få en bredare bild av hur förskrivning av tyngdtäcke går till. 

2. BAKGRUND 

Under följande rubrik kommer en redogörelse av begrepp och bakgrund kring Arbetsterapi, Sömn 

utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv, Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och sömn, 

Tyngdtäcke som hjälpmedel, Förskrivningsprocessen samt Problemområde att presenteras. Syftet 

med avsnittet är att skapa en förståelse till resterande delar av studien. Till att börja med följer en 

kort beskrivning om arbetsterapi. 

2.1 Arbetsterapi 
Arbetsterapi utvecklades från The Moral Treatment Preparadigm och hade sin framväxt under 1700- 

och 1800-talet. Utmärkande för paradigmet var att använda vardagssysslor till personer med mentala 

sjukdomar i syfte att återfå livsmönster, funktioner och bättre hälsa (1). Delar av den senaste 

definitionen om arbetsterapi, enligt World Federation of Occupational Therapists (WFOT) (2) är:  

 

Arbetsterapi är en klientcentrerad hälsoprofession som förespråkar välmående och aktivitet. Det 

huvudsakliga målet med arbetsterapi är att möjliggöra för människors dagliga aktiviteter (...) (2, s.1).  

 

Klientcentrerad arbetsterapi innebär att klientens perspektiv, behov och aktuella situation präglar 

utformningen av behandlingen. Arbetsterapi inriktar sig mot personer med svårigheter i 

aktivitetsutförande, vilket kan bero på kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar eller 

miljömässiga faktorer (3). Genom att ändra på en persons miljö eller aktivitet underlättas utförandet 

av aktiviteter (2). Det är uppenbart att människans utförande av aktiviteter är centralt inom 

arbetsterapi och aktiviteterna som ingår är; aktiviteter i dagliga livet (ADL), fritidssysselsättning, 

arbete och lek (3). ADL syftar till aktiviteter för människans grundläggande behov, såsom att städa, 

laga mat och klä på sig. Enligt modellen: “Value and Meaning in Occupations” (ValMO) (4) är det 

viktigt att ha balans mellan arbete, lek och ADL. Vidare menar ValMO-modellen att en längre 

sammanhållen nattsömn är förutsättningen för att kunna vara aktiv i vardagsaktiviteter.  

2.2 Sömn utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv 
Många klienter som arbetsterapeuter behandlar har symptom eller tecken som går att koppla ihop 

med sömn (5), men huruvida sömn är en arbetsterapeutisk belägenhet är omdiskuterat, eftersom 

man inte är överens om det är en aktivitet (4,5,6). I arbetsterapeutisk litteratur benämns sömn som 
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en funktion bestående av fysiologiska processer (6,7), som påverkar människors exekutiva 

funktioner, inlärning samt minne (6). Det finns även de som hävdar att sömn och vila är en aktivitet i 

sig, (6:9) som i sin tur resulterar i en serie aktiviteter. Tre exempel på sådana aktiviteter är; lyssna på 

musik för att somna in, meditera och förbereda sig själv och den fysiska miljön (7). Sömn både 

påverkar och påverkas av dagliga aktiviteter (5,7,8). En roll som arbetsterapeuter har är att upptäcka 

och ta itu med konsekvenserna som sömnsvårigheterna medför. Några interventioner som används 

är stress- och tidshantering, att uppmuntra goda hälsobeteenden som gynnar sömn och att hantera 

tröttheten. Sömninsufficiens, där personen har problem med återställandet av sömn efter olycka 

eller sömnstörningar hos personer med intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

är sömnsvårigheter som kan behandlas av arbetsterapeuten. Interventioner anpassas även efter 

funktionsnedsättningen (8). För barn och ungdom med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

(NPF) utarbetar arbetsterapeuten nya vanor och rutiner inför sovdags och utformar miljön i 

sovrummet (5,9), genom att välja ut material och tyngd på sängkläder (9). Det är vanligt att 

barn/ungdomar med NPF har sömnsvårigheter (10), vilket påverkar både funktions- (10, 11) och 

aktivitetsnivåer (11,12) och kommer att beskrivas närmare längre ner i texten. 

2.3 Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och sömn 

2.3.1 Diagnos och symtombild vid neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

NPF är ett tillstånd som har neurobiologisk orsak som debuterar i barndomen. De vanligaste 

diagnoserna som tillhör NPF är Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), 

Autismspektrumtillstånd (AST) och Tourettes syndrom (TS) som alla har kognitiv 

funktionsnedsättning (11). ADHD är en diagnos med uppmärksamhetsstörning samt överaktivitet och 

impulsivitet som påverkar barnets inverkan i vardagen (10,11,12). Diagnosen fastställs av kriterierna 

enligt Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5) och International statistical 

classification of diseases and related health problems (ICD-10) (10,12). En variant av ADHD som 

enbart är uppmärksamhetsstörning benämns Attention Deficit Disorder (ADD) (10), då symtomen 

uttrycks som nedsatt aktivitetsgrad (11). AST är en diagnos med nedsatt social- och 

kommunikationsförmåga samt begränsade beteenden, intressen och aktiviteter (10,11,12). 

Diagnosen fastställs av kriterierna enligt ICD och DSM-5 (10,11). Även överkänslighet eller nedsatt 

känslighet av sinnesintryck är vanligt (11). Inom AST ingår Aspergers syndrom. Dessa personer har 

välutvecklade kommunikationsförmågor men svårigheter i abstrakt tänkande (11,12). TS är en 

diagnos med återkommande tics i form av plötsliga, ofrivilliga muskelryckningar, som blinkningar och 

grimaser eller ljudliga tics i form av olika läten (11). Kriterierna som fastställa diagnosen kräver att 

ticsen har en negativ inverkan på barnets utförande i vardagliga aktiviteter och ska även ha pågått 

minst ett år (11). Det är vanligt att barnen har en kombination av flera neuropsykiatriska diagnoser 

som orsakar deras kognitiva problem (11). 

2.3.2 Sömnsvårigheter vid neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och dess konsekvens 

Ett vanligt problem som förekommer hos barn och ungdomar med NPF är sömnsvårigheter, som 

svårigheter att komma till ro innan läggning, lång insomningstid och flera uppvaknanden under 

natten. Flera studier menar att barn och ungdomar med NPF har sömnstörningar (10,13,14,15,16,17) 

och även upptäcker trötthet på morgonen och rastlöshet under dagen (13,15). Studierna menar 

också att dessa sömnproblem uppkommer oftare hos barn och ungdomar med NPF-diagnoser än hos 

barn och ungdomar utan diagnos (13,17). 
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Barn och ungdomar med NPF har kognitionsproblem. Några exempel är exekutiva 

funktionssvårigheter, uppmärksamhetsproblem för att behålla koncentrationen och svårigheter att 

hantera och upprätthålla information (10,11). Sömn har en stor inverkan på kognition. Minskad sömn 

har en negativ inverkan på barn och ungdomars exekutiva funktioner, arbetsminne och 

inlärningsförmågan som kan ge lägre utvecklingsnivå (10,11,16). Även motorisk oro förekommer hos 

barn och ungdomar med NPF som ökar vid sömnproblem (16), speciellt hos barn med ADHD som har 

en motorisk överaktivitet, hyperaktivitet, är impulsiva och blir lätt rastlösa (10,11). 

Sömnbrist har en negativ inverkan på sociala interaktioner, där kommunikations- och 

beteendeproblem är två exempel (14,16). Även den icke-verbala kommunikationen, som 

kroppsspråk, försämras vid sömnbrist (16). Barn och ungdomar med NPF har ofta problem med 

sociala interaktioner, brister i kommunikationen och svårt att anpassa sig till sociala normer 

(10,11,16). Stereotypa beteenden, som är vanligt hos barn och ungdomar med AST, leder till nedsatt 

social interaktionsförmåga och förmåga till ömsesidig kommunikation (10,11). Det är vanligt att barn 

och ungdomar med NPF upplever utanförskap i sociala sammanhang och vid sömnproblem ökar den 

risken (5,11), ökade problem med psykisk oro är därför vanligt (16). Det är vanligt med en 

känslomässig instabilitet som oro, ångest och depression, vilket ofta leder till låg självkänsla (11,17). 

Det är även vanligt med låg frustrationstolerans och är känslighet för krav och motgångar, vilket leder 

till känsla av misslyckande, humörsvängningar och aggressionsutbrott (10,11). Sömnbrist har en 

negativ inverkan på barn och ungdomars emotionella beteende som aggression,oro, depression och 

extrema kontrollbehov (16,17). I en studie framkommer det att barn med NPF ofta får 

ångestproblematik i samband med sömnbrist (16).  

2.3.3 Konsekvenser av sömnsvårigheter i vardagliga aktiviteter 
Det är vanligt att barn och ungdomar med NPF har svårigheter i utförandet av vardagliga aktiviteter 

(11,12). Sömnbrist bland barn och ungdom med NPF har en negativ inverkan på deras funktioner och 

förmågor, vilket påverkar utförande och delaktighet i både vardagsaktiviteter och 

skolaktiviteter.  Sömnbrist har en negativ inverkan på barn och ungdomars lärandeförmågor (16), 

som påverkar utförande av aktiviteter. Minskat minne och koncentrationsförmåga påverkar barn och 

ungdoms utförande av aktiviteter (17). Även motorisk oro ökar vid sömnproblem som påverkar 

utförandet av aktiviteter i skolan negativt, t ex. utförandet av en skolauppgift (11,15,16). Sömn är en 

viktig del för barn och ungdoms tillväxt och utveckling samt har en stor inverkan på deras 

välbefinnande (15,17). För lite sömn resulterar i känslomässiga problem, svårigheter med 

lärandeförmågor, uppmärksamhet och minskad kontroll av utförandet av aktiviteter (17). Därför är 

sömn en viktig del att fokusera på som arbetsterapeut, för att öka barn och ungdomars delaktighet 

och aktivitetsutförande i vardagen. 

2.4 Tyngdtäcke som hjälpmedel 
Det har visat sig att barn med ADHD och AST som använt sig av tyngdtäcke har bidragit till att ge en 

lugnande känsla (10). Anna Jean Ayer, arbetsterapeut och psykolog lade genom sina teorier om 

Sensory Integration grund för bolltäckets (ett s.k. tyngdtäcke) design (13,14). Dr Jean Ayers teorier 

baserades på kroppens neurologiska processer som integrerar och tolkar sinnesintryck, vilka skapar 

förståelse för hur omgivningen fungerar (18). Hon utvecklade främst teorier kring barn med 

svårigheter att organisera sensoriska intryck (19), varav personer med ADHD och AST är exempel på 

personer som har dessa svårigheter (18,20). Vidare upptäckte hon att ett djupt tryck (deep pressure) 
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framför ett lätt tryck fick barnen att känna sig avslappnade och fick dem även att avskärma sig från 

stimuli som oroade dem (19). Tyngdtäcket som också ger ett djupt tryck får kroppen att utsöndra 

endorfiner och serotonin som i sin tur får kroppen att slappna av och komma till ro (15). Det finns 

även hypoteser om att täcket reducerar kroppens stressnivåer, vilket har en positiv effekt på sömnen 

(14). Ett mål man önskar uppnå vid användandet av tyngdtäcke i kombination med andra hjälpmedel 

är att klara av att gå vidare i andra aktiviteter, vilket beror på att användaren känner sig lugnare och 

tryggare (18). 

 

Tyngdtäcke är ett kognitivt hjälpmedel (21) och finns i flera varianter; bolltäcke, kedjetäcke och 

fibertäcke (22,23). Dess utformning är av enkel design och består av två hopsydda tygstycken med 

ett tungt innehåll jämnt distribuerade över hela täcket (18). Bollarna i bolltäcket är löst placerade och 

pressas punktvis mot kroppen. Produkten varierar i vikt beroende på bollarnas material och påverkar 

graden av sinnesstimulering till kroppens nervsystem (13,24). Kedjetäcket har en vadderad sida och 

en sida med längsgående kedjor. Om täcket läggs med kedjesidan mot kroppen medför det till en 

ökad taktil-stimulans (25). Fibertäcket har även längsgående placerade tyngder, men istället för 

kedjor innehåller det polyesterfiber, vilket ger en mjuk och följsam känsla (26). Tyngdtäcken finns för 

både barn och vuxna, med varierande längd, bredd och vikt. Viktklasserna för barn ligger mellan ca 4 

-12 kg (27). Tyngdtäcke har visat sig vara en hjälp till personer med varierande diagnoser, såsom, 

multiple sclerosis, cerebral pares, kronisk smärta, men även för personer med stress och 

ångestsymtom (18). Många arbetsterapeuter använder tyngdtäcke för att hjälpa barn med AST och 

ADHD att sova längre om nätterna (13,15). 

2.4.1 Effekt om tyngdtäcke 
Det finns ett fåtal vetenskapliga studier gjorda inom området (5,13). En dansk och en amerikansk 

studie (13,15), som genomfördes på barn med AST och ADHD visade resultat på förbättrad 

sömnkvalitet vid användandet av tyngdtäcke. Ytterligare resultat som framgick i studien var förlängd 

insomningstid och sovtid samt förhöjda värden på aktivitetsnivån och koncentrationsförmågan. Det 

uppvisades dock ingen förändring i beteende och trötthet på morgonen (13,15). I en brittisk studie 

visade resultatet däremot att insomningstiden för barn med AST var lika lång som insomningstiden 

för barn utan diagnos vid användande av tyngdtäcke. Föräldrarna upplevde däremot att deras barn 

blivit lugnare och att ha täcket hemma och var omtyckt av både barn och föräldrar (14). 

Sammanfattningsvis har tyngdtäcke en god effekt vid sömnsvårigheter och tyngdtäcke är ett 

förskrivningsbart hjälpmedel i Sverige. 

2.5 Förskrivningsprocessen 

Ett hjälpmedel kan underlätta för patientens delaktighet och utförandet av dagliga aktiviteter. För att 

ett hjälpmedel ska förskrivas används förskrivningsprocessen (28). Förskrivningsprocessen följer 

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) som handlar om användningen av medicintekniska 

produkter inom hälso- och sjukvård. Förskrivningsprocessen används av förskrivare, exempelvis 

arbetsterapeuter, som ansvarar för utförandet av förskrivningsprocessen (28). Innan förskrivnings- 

processen används behövs en behovsbedömning göras. Förskrivaren identifierar patientens 

hälsotillstånd för att kunna åtgärda de problem i vardagen som uppstått och planera en lämplig 

åtgärd som ökar patientens självständighet och delaktighet i vardagliga aktiviteter (28). 

När en behovsbedömning är gjord ska förskrivaren i samråd med patienten vid utprovningen, 

anpassa och välja ut en lämplig specifik produkt utifrån patientens behov (28). Om anpassning inte 
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uppfyller patientens behov behövs en specialanpassning av hjälpmedlet göras (28). Vid val av 

hjälpmedel behövs en riskanalys göras för att identifiera eventuella risker och begränsa dem vid 

användandet av hjälpmedlet (28). Förskrivaren ska informera och ge tydliga instruktioner om hur 

hjälpmedlet används till patienten och anhöriga (28), samt träna patienten att använda hjälpmedlet 

för att försäkrar sig om att patienten har förstått (28). När hjälpmedlet sedan ska lämnas ut ska målet 

tydligt framgå, likaså hjälpmedlets syfte och användningsområde (28). 

Efter en tid ska en uppföljning av hjälpmedlet utföras och utvärdering av patientens uppsatta mål, för 

att se om hjälpmedlet har varit till nytta och uppfyllt sin funktion. En uppföljning visar om 

informationen och instruktionerna om hjälpmedlet nåtts fram till patienten och om hjälpmedlet har 

underlättat patientens vardag. Förskrivaren ska i samråd med patienten få reda på om hjälpmedlet 

behöver kompletteras eller om andra hjälpmedel behövs för att uppfylla patienten behov (28).  När 

uppföljningen och utvärderingen genomförts och hjälpmedlen har uppfyllt sin funktion samt att de 

uppsatta målen är uppnådda, avslutas förskrivningsprocessen (28). 

2.6 Problemområde 

I en rapport framtagen av Hjälpmedelsinstitutet (21) har användandet av kognitiva hjälpmedel för 

barn och ungdomar med NPF ökat sedan 2008. Bland barn och ungdom är bolltäcket ett av de 

kognitiva hjälpmedlen som förskrivs mest utav. I samma rapport framkom även att personer med 

NPF mer sällan än andra personer med funktionsnedsättning inte fått det kognitiva hjälpmedlet de 

behöver, vilket beror på kunskapsbrist och brist på förskrivare. Det finns evidens om att tyngdtäcket 

har god effekt inom flera områden (13,14,15,16,17). I litteraturgenomgången framkom det att 

tyngdtäcke har en lugnande effekt till barn och ungdomar med NPF (10,13,14,15). I litteraturen 

framgår det även att sömnproblem uppkommer oftare hos barn och ungdomar med NPF än hos barn 

och ungdomar utan diagnos (13,17).  Sömnen är viktig för barns och ungdomars välbefinnande, 

tillväxt och utveckling (5,16). Brist på sömn ger svårigheter för barn och ungdomars lärande, 

förmågor och funktioner, som i sin tur påverkar deras utförande i vardagliga aktiviteter negativt (17). 

 

Förskrivningsprocessen är grundläggande hos arbetsterapeuter vid förskrivning av hjälpmedel (28). 

Processen är viktig för att säkerhetsställa att hjälpmedlet som förskrivs uppfyller patientens behov. 

Det har visat sig att kompetensen om förskrivningsprocessen var lägst bland förskrivare för barn och 

ungdom med NPF (21). Författarna har även en uppfattning om att det inte finns något gemensamt 

underlag för hur förskrivning av tyngdtäcke för barn och ungdomar med NPF, utan dessa skiljer sig åt 

från varje arbetsplats, vilket är en kunskapslucka som studien vill besvara. Genom att kartlägga olika 

delar av förskrivningsprocessen av tyngdtäcket kan det ge en ökad kunskap och förståelse om den 

rådande kunskapsbrist som finns. 

3. SYFTE 

Syftet är att kartlägga arbetsterapeuters förskrivningsprocess av tyngdtäcken till barn och ungdom 

med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 



6 
 

4. METOD 

I metodavsnittet kommer genomförandet av studien förklaras. Följande områden kommer att lyftas 

upp; Design, Urval, Datainsamling, Dataanalys samt Etiska ställningstagande. 

4.1 Design 
En tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats utfördes. Tvärsnittsstudie är en ögonblicksbild över en 

situation där data samlas in vid ett specifikt tillfälle (29,30). För att besvara studiens syfte valdes en 

enkätundersökning.  

4.2 Urval 
Inklusionskriterierna för studien var yrkesverksamma arbetsterapeuter som förskriver tyngdtäcke till 

barn och ungdom med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Arbetsterapeuterna skulle antingen 

vara verksamma inom Barn- och ungdomspsykiatrin eller barn- och ungdomshabiliteringen. Studiens 

exklusionskriterier var att utesluta arbetsterapeuter som arbetade som hjälpmedelskonsulenter som 

inte har förskrivningsrätt och arbetsterapeuter som föreskrev tyngdprodukter som inte räknas in till 

kategorin tyngdtäcken.  

 

Till studien användes ett slumpmässigt klusterurval. Ett klusterurval sker i två steg, först väljs ett 

slumpmässigt antal huvudgrupper ut, så kallade kluster, därefter väljs slumpmässigt ett antal från 

varje kluster (31,29). Genom att använda sig av ett slumpmässigt urval har varje enhet lika stor chans 

att komma med i stickprovet (29). Studiens urval gick till på följande vis: först numrerades 18 av 

Sveriges län (tre av Sveriges län har inte förskrivningsrätt på tyngdtäcke), därefter slumpades 10 län 

fram av en slumpgenerator (32). Från respektive län slumpades 4 verksamheter ut, som resulterade i 

40 verksamheter. Efter klusterurvalet ombads enhetschefen i respektive verksamhet att fråga sina 

arbetsterapeuter som har förskrivningsrätt på tyngdtäcke, om de var intresserade att delta i studien. 

Totalt inkom 60 mailadresser till arbetsterapeuter som webbenkäten skickades ut till, från vilka 

inkom sammanlagt 41 svar. 

4.3 Datainsamling 

4.3.1 Enkätkonstruktion 
Webbenkäten konstruerades i det webbaserade enkätverktyget Survey&Report (33). Frågorna 

utformades utifrån stegen i förskrivningsprocessen (28) och följer således en logisk ordning (34). 

Sammantaget bestod enkäten (se bilaga) av 21 frågor. 16 av frågorna delades in i 

förskrivningsprocessens olika steg; bedömning/ utredning (fråga 6-11), målsättning (fråga 12-13), 

åtgärd - utprovning av tyngdtäcke (fråga 14-17) och uppföljning/utvärdering (fråga 18-21). Andra 

frågor som inte utgår från förskrivningsprocessen inkluderades även i enkäten, som har stor 

betydelse till studiens syfte. De återstående 5 frågorna berörde bakgrundsinformation om 

deltagarna. Flera av frågorna fanns det möjlighet för deltagarna att välja flera svarsalternativ. I slutet 

av varje steg fanns en textfråga som gav respondenten chans att delge sådant som var utöver 

enkätens svarsalternativ. Detta kan generera i goda förslag till studiens fortsatta analys (31).  Att få 

chans att uttrycka sig fritt med egna ord är ett exempel på något som kallas för en 

motivationshöjande åtgärd och ökar chansen för att få fler att delta i en enkätundersökning (35).  
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Efter att frågorna genomarbetats noggrant utfördes en pilotstudie. En pilotstudie ökar enkätens 

validitet och reliabilitet (34) och är en s.k. provundersökning som syftar till att ta reda på om frågor 

och svarsalternativ uppfattas på samma vis av författare som testperson (35). Arbetsterapeuten 

(testpersonen) var en oberoende person med erfarenheter av förskrivning av tyngdtäcke till barn och 

ungdom med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Efter pilotstudien justerade författarna enkäten 

efter synpunkter från arbetsterapeuten. I en fråga saknades information om att deltagarna kunde 

ange fler svarsalternativ, vilket korrigerades i efterhand.  

4.3.2 Procedur 
För att få reda på vilka län i Sverige som har förskrivningsrätt på tyngdtäcke kontaktade författarna 

varje läns hjälpmedelscentral. För att nå ut till deltagarna som uppfyllde studiens kriterier mejlades 

verksamheternas enhetschefer. I mejlet ombads respektive enhetschef att vidarebefordra det till 

arbetsterapeuterna inom verksamheten. Webbenkäten skickades ut till totalt 60 arbetsterapeuter. 

Arbetsterapeuterna fick tillgång till webbenkäten via en personlig URL- adress, som skickades ut via 

mail genom enkätverktyget Survey&Report (33), samt bifogat följebrev med ytterligare information 

om studien. Följebrevet innehöll information om studiens syfte, anonymitet, mejladress, 

telefonnummer och underskrift av författarna och handledaren. Ca två veckor efter första utskicket 

skickades en påminnelse ut till de som ännu inte hade besvarat enkäten. Syftet med att skicka ut 

påminnelse till respondenterna är att motivera de med tveksam inställning samt att uppmuntra de 

som redan har för avsikt att besvara enkäten. En påminnelse genererar även i fler enkätsvar (31), 

vilket författarna av studien hade för avsikt att få. Även en andra påminnelse skickades ut efter en 

vecka till deltagarna som inte hade svarat. När önskat antal deltagare hade svarat på enkäten valdes 

enkäten att stängas. 

4.4 Dataanalys 
De inkomna enkätsvaren samlades in via Survey&Report. Svaren exporterades sedan till och 

sammanställdes i Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Den analyserade datan 

redovisades med deskriptiv statistik. Deltagarnas svar sammanställdes i figurer och tabeller som 

utformades i SPSS eller i Microsoft Excel 2010. Textsvaren utöver kryss-svarsalternativen sorterades 

in i olika kategorier och skrevs ihop till en sammanhållen löptext. Svaren som inte behandlade 

studiens syfte exkluderades. 

4.5 Etiska ställningstaganden 
Studiens etiska ställningstaganden utgick från Vetenskapliga rådets fyra huvudkrav. 

Informationskravet beaktades genom att deltagarna informerades om studiens övergripande plan, 

syfte och frivilligheten att delta (36), vilket var angivet i enkätens tillhörande följebrev. För att det 

andra kravet, samtyckeskravet, ska uppnås i en enkätundersökning behövs inget samtycke från 

respondenterna innan enkäten fyllts i, utan ges när enkäten är besvarad (36). Detta motsvarade 

författarnas tillvägagångssätt. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter från respondenterna ska 

behandlas konfidentiellt och får inte nå obehöriga (36). Eftersom alla uppgifterna var anonymiserade 

motsvarade även detta krav författarnas tillvägagångssätt. Inga känsliga uppgifter hämtades in från 

respondenterna. Det sista kravet, nyttjandekravet, svarade mot studiens förfarande, genom att de 

insamlade uppgifterna endast användes till studiens ändamål (36).  
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Studien har egengranskats av författarna som bedömer att vinsterna överväger de oönskade 

riskerna. Detta överensstämmer med metodlitteraturen (34). En risk med studien är att deltagarna 

kan känna att vi ifrågasätter deras arbetsrutiner. Vinsten med studien är att resultatet kan bidra med 

värdefull kunskap på både på samhälls- och individnivå. Vi vill särskilt rikta studiens resultat till de 

arbetsterapeuter som känner sig osäkra att använda förskrivningsprocessens steg vid förskrivning av 

tyngdtäcke. 

5. RESULTAT 

I detta avsnitt kommer resultatet av studien att presenteras. Materialet följer ordningen i 

förskrivningsprocessen; Bedömning och Utredning, Målsättning, Åtgärd - utprovning av tyngdtäcke 

samt Uppföljning/Utvärdering. Inledningsvis kommer bakgrundsinformationen om deltagarna och 

patienterna att presenteras. Webbenkäten skickades ut till totalt 60 arbetsterapeuter, varav 41 

svarade på enkäten. Detta resulterade i en svarsfrekvens på 68%. 

5.1 Bakgrundsinformation 
Majoriteten av deltagarna som svarade på enkäten var kvinnor (95%) (Tabell 1a). Mer än hälften av 

arbetsterapeuterna arbetar inom Barn- och ungdomspsykiatrin (59%) och 34% arbetar inom Barn- 

och ungdomshabilitering. En del av arbetsterapeuterna (n=8) arbetade på olika enheter inom Barn- 

och ungdomshabiliteringen, t.ex. neuropsykiatrisk enhet (Tabell 1b). Majoriteten av 

arbetsterapeuterna hade varit yrkesverksamma 0-20 år (71%) (Tabell 1c). Tjugofem av 

arbetsterapeuterna har arbetat i 0-5 år med barn och ungdom med neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning (Tabell 1d). 
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Tabell 1a: Deltagarnas kön  Tabell 1b: Arbetsområden 

 

Kön n (%)  Arbetsområden n (%) 

Kvinna 39 (95%)  Barn- och ungdomshabilitering 14 (34%) 

Man 2 (5%)  Barn- och ungdomspsykiatri 24 (59%) 

Annat 0 (0%)  Annat 3 (7%) 

     

Tabell 1c: Antal år som yrkesverksam 

arbetsterapeut 

 Tabell 1d: Antal år som yrkesverksam med barn 

och ungdom med NPF* 

Antal år som 

yrkesverksam 

n (%)  Antal år som yrkesverksam med 

barn och ungdom med NPF* 

n (%) 

0-5 år 9 (22%)  0-5 år 25 (61%) 

6-10 år 7 (17%)  6-10 år 8 (19,5%) 

11-15 år 7 (17%)  11-15 år 8 (19,5%) 

16-20 år 6 (15%)  *NPF: neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

21-25 år 3 (7%) 

26-30 år 4 (10%) 

31+ år 5 (12%) 

 

När det gäller utbildning eller information om tyngdtäcket anger alla (100%) att de har någon typ av 

utbildning. De flesta av arbetsterapeuterna får sin utbildning om tyngdtäcke från 

hjälpmedelscentralen (98%). Ett flertal har även fått sin utbildning från produktföretag (73%), men 

ungefär hälften får sin utbildning via arbetsplatsen (44%). Av 41 arbetsterapeuter gav 13 st 

kommentarer, varav 8 st uppgav att de fått sin utbildning genom att söka kunskap genom litteratur. 

I enkäten fick arbetsterapeuterna frågor om barnens/ungdomarnas åldrar samt vilka diagnoser som 

förekommer vid förskrivningen av tyngdtäcke. En stor del av arbetsterapeuterna förskriver 

tyngdtäcken till barn och ungdom i alla åldrar. Ju äldre barnen och ungdomarna blir desto mer vanligt 

är det att tyngdtäcken förskrivs. Den åldersgrupp som arbetsterapeuter förskriver minst tyngdtäcken 

till var barn mellan 0-3 år, som angavs av 13 av 41 arbetsterapeuter (32%). 

AST (93%) och ADHD (85%) var de vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna på 

barnen/ungdomarna som arbetsterapeuten förskrev tyngdtäcke till. Hälften av deltagarna angav att 

patienterna hade “Annan diagnos” (Figur 1). Tjugosju arbetsterapeuter kommenterade frågan, varav 

de flesta nämnde att de förskriver tyngdtäcken till barn och ungdom med annan diagnos utöver de 

neuropsykiatriska diagnoserna. Från 9 av de 27 deltagarna angavs diagnoserna intellektuell 

funktionsnedsättning och cerebral Pares. Elva deltagare kommenterade att många av deras patienter 

lider av psykisk oro med ångestproblematik och depressioner. Fyra deltagare uppgav att deras 

patienter inte hade diagnostiserats ännu, utan var under utredning. 
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Figur 1: Svarsfördelning av barnens och ungdomarnas funktionsnedsättning vid förskrivning av 

tyngdtäcke. Flera svarsalternativ kunde anges (n=41). 

5.2 Bedömning/Utredning 
Deltagarna fick frågan: “Ange hur många gånger du träffar patienten innan du förskriver 

tyngdtäcket?”. Majoriteten av arbetsterapeuterna svarade att de träffar patienten 1-2 gånger. 

Tjugofem arbetsterapeuter kommenterade, varav de flesta menade att antalet gånger de träffade 

patienten innan förskrivningen varierade beroende på patientens behov och ålder. Åtta 

kommenterade att de hade kontakt med barnets föräldrar innan de träffade patienten.  

På frågan “Vilka problemområden finns hos barnen och ungdomarna när du förskriver tyngdtäcket?” 

så svarade alla arbetsterapeuter sömnproblem. Majoriteten angav också att de förskriver tyngdtäcke 

till barn/ungdomar med motorisk oro (90% ) och ca hälften av barnen/ungdomarna hade psykisk oro 

och kognitiva svårigheter. Ett fåtal kommenterade ADL (22%) och skola (24%) som problemområden 

(Figur 2). Tretton deltagare kommenterade frågan, varav flertalet menade att kriterierna i deras län 

för att förskriva tyngdtäcke var att patienten ska ha svåra sömnsvårigheter och även svår motorisk 

oro. Två av deltagarna kommenterade: 

Jag går in med tyngdtäcke som åtgärd när det förekommer sömnproblem och ofta motorisk 

oro. Men alla andra punkter finns också med. Tyngdtäcket har ju god effekt på 

aktivitetsutförande och koncentrationsförmåga mm dagtid. 

 

Alltid ett sömnproblem men ofta i samband med mycket annat ofta psykisk och motorisk oro. 

Sömnbrist kan vara en pusselbit i att skolan inte fungerar tex. 
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Figur 2 Svarsfördelning av barnens och ungdomarnas problemområden vid förskrivning av 

tyngdtäcke. Flera svarsalternativ kunde anges (n=41). 

Under bedömningen använde majoriteten av arbetsterapeuterna instrument vid förskrivningen av 

tyngdtäcke (88%). En stor del av dessa använde sömndagbok som instrument (83%). Flera av dem 

angav svarsalternativet “annat” (Figur 3). Av 41 deltagare kommenterade 23 arbetsterapeuter. 

Majoriteten av dessa angav att de använder sig av egna instrument som antingen var utformade av 

arbetsplatsen eller länet. Flera deltagare nämner också att de gör muntliga intervjuer med både barn 

och föräldrar. 

 

 

Figur 3 Sammanställning av de instrument arbetsterapeuterna använder sig av vid bedömningen 

inför förskrivning av tyngdtäcke. Flera svarsalternativ kunde ange  (n=41). 
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Bedömningen avslutades med frågan “Är det något ytterligare du vill tillägga kring bedömning vid 

förskrivningsprocessen av tyngdtäcket?”. Av 41 arbetsterapeuter valde 16 att kommentera. 

Majoriteten kommenterade att de tycker det är viktigt att göra en bra bedömning för att få en bra 

kartläggning över patientens behov och problematik. En del av arbetsterapeuterna uppgav även ett 

missnöje över att det inte fanns tillräckligt bra bedömningsinstrument för tyngdtäcken. Här återges 

en av dessa kommentarer: 

Önskar jag hittade något bra bedömningsinstrument samt ytterligare evidens på tyngdtäckets 

funktion. Oftast är ju studierna gjorda av leverantörerna. 

5.3 Målsättning 
Den absoluta majoriteten (98%) av arbetsterapeuterna utformade mål kring sömnproblem. Över 

hälften (66%) av deltagarna angav att de utformade mål inom motorisk oro (66%) och knappt hälften 

angav psykisk oro (49%) och kognition (46%) vid målformuleringen (Figur 4). Åtta deltagare 

kommenterade, varav flera menade att de endast sätter upp mål gällande sömn vid förskrivning av 

tyngdtäcke, som citeras nedan: 

 

Våra förskrivningsregler säger att man måste ha stora sömnsvårigheter för att få ett 

tyngdtäcke, därför kan vi inte förskriva när det enbart gäller tex ångest eller motorisk oro. 

 

 

Figur 4 Sammanställning av olika områden där arbetsterapeuterna formulerade mål vid förskrivning 

av tyngdtäcke. Flera svarsalternativ kunde ange (n=41). 

Målsättningen avslutades med frågan “Är det något ytterligare du vill tillägga kring målsättningen vid 

förskrivningsprocessen av tyngdtäcke?”. Av 41 arbetsterapeuter kommenterade 3 st att de alltid 

formulerade mål förknippade med sömnproblem. De angav även att det är viktigt att låta 

barnen/ungdomarna själva formulera sina mål. 
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5.4 Åtgärd- utprovning av tyngdtäcke 
I resultatet framgick det att arbetsterapeuterna i stort sett förskriver lika många kedjetäcken (98%) 

och bolltäcken (88%) som fibertäcken (85%) (Tabell 2a). Över hälften av arbetsterapeuterna lämnade 

kommentarer på frågan. Tolv (29%) arbetsterapeuter menade att typ av täcke anpassades efter 

barnets/ungdomens individuella behov, varav några exempel var typ av material, upplevelsen/ 

känslan vid utprovningen samt vad som fick patienten att slappna av. Merparten (93 %) av 

arbetsterapeuterna förskriver tyngdtäcken som väger mellan 6-8 kg. Bland de 20 % som valde “annan 

vikt” angavs vikter mellan 14-20 kg (Tabell 2b). Av 41 kommenterade 21 på frågan, varav majoriteten 

av dessa menade att vikten på täcket berodde på patientens egna behov och önskemål. 

 

 

Vid analys av frågan “Vad utgår du ifrån när du väljer tyngden på täcket?” kommenterade totalt 26 av 

41 arbetsterapeuter. Sjutton (41 %) av dessa menade att tyngd på täcket varierade beroende på 

barnets/ungdomens egen känsla/upplevelse vid utprovningen och 7 arbetsterapeuter angav att de 

utgår från patientens problematik eller kroppsstorlek.  

På frågan: “Är det något ytterligare du vill tillägga kring åtgärden vid förskrivningsprocessen av 

tyngdtäcke?” svarade 7 av 41 arbetsterapeuter. Flertalet kommenterade att det är viktigt att 

patienten får prova tyngdtäcket för att hitta det täcke som uppfyller patientens behov. En deltagare 

kommenterade: 

Det krävs alltid en utprovning av tyngdtäcken för att bestämma vilket täcke det bli och det är 

nästan alltid patienten som vet vilken som blir bäst. De ska välja utifrån känsla och inte utifrån 

vikt, för täckena kan väga lika men upplevas väga olika. 

5.5 Uppföljning/Utvärdering 
Vid analys av resultatet av frågan “Efter hur lång tid följdes de uppsatta målen upp?” framkom det 

att 32 (78%) arbetsterapeuterna genomförde uppföljning efter 1-3 månader. Av de 13 deltagare som 

lämnade kommentarer svarade 3 arbetsterapeuter att ingen uppföljning utfördes och det berodde 

på tidsbrist.  

 

Tabell 2a: Sammanställning av olika 

varianter av tyngdtäcke 

 Tabell 2b: Sammanställning av olika vikter 

på tyngdtäcke 

Typ av tyngdtäcke n (%)  Vikt på tyngdtäcke n (%) 

Bolltäcke 36 (88%)  2-4 kg 8 (20%) 

Kedjetäcke 40 (98%)  4-6 kg 32 (78%) 

Fibertäcke 35 (85%)  6-8 kg 38 (93%) 

Annat 1 (2%)  8-10 kg 36 (88%) 

   10-12 kg 26 (63%) 

   Annan vikt 8 (20%) 
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I enkätsvaren från de arbetsterapeuter som använder någon form av underlag vid uppföljningen 

svarade flertalet (71%) att de använde sömndagbok. Elva (29%) arbetsterapeuter använde 

instrument:  COPM ( n=6) eller ADL-taxonomin (n=5). Åtta deltagare (20%) uppgav “inget instrument” 

(Figur 5). Majoriteten (21%) av de 19 arbetsterapeuter som kommenterade frågan uppgav att de 

genomförde intervjuer med barnen, där även föräldrarna var involverade (figur 5). 

 

 

Figur 5 Sammanställning av de instrument arbetsterapeuterna använder sig av vid uppföljningen 

inför förskrivning av tyngdtäcke. Flera svarsalternativ kunde anges (n=41). 

Tabell 3 Sammanställning av barn och ungdomars delaktighet i förskrivningsprocessen. Flera 

svarsalternativ kunde anges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid analys av insamlad data om vilka delar av förskrivningsprocessen barnen och ungdomarna är 

delaktiga i, angav den relativa majoriteten (n=26, 63%) att de var delaktiga i alla delar av processen. 

Trettioåtta (93%) arbetsterapeuter svarade att barnen/ungdomarna var delaktiga i åtgärden (Tabell 

3). 

Uppföljningen avslutades med frågan “Är det något ytterligare du vill tillägga kring uppföljning vid 

förskrivningsprocessen av tyngdtäcket?” Fyra deltagare uppgav att det är viktigt med uppföljning av 
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tyngdtäcket för att se om tyngdtäcket har varit till nytta och uppfyllt sin funktion samt om patientens 

mål har uppnåtts. Tre kommenterade om instrumenten, varav en uppgav “Önskar standardiserat 

uppföljningsmaterial”. En annan deltagare menade att: 

Ger i vissa fall mycket god effekt på sömnen, men svårt att veta när. Mer forskning behövs! 

6. DISKUSSION 

I detta avsnitt kommer en diskussion av metod och resultat att presenteras. Resultatdiskussionen 

redovisas med underrubrikerna: Utbildning om tyngdtäcke, Bedömning/utredning, Målsättning och 

Åtgärd - utprovning av tyngdtäcke, Uppföljning/utvärdering, Arbetsterapipraxis samt Vidare 

forskning. 

6.1 Metoddiskussion 
Författarna valde att använda sig av en tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats med syftet att 

kartlägga arbetsterapeuters förskrivningsprocess av tyngdtäcke för barn/ungdom med NPF. Om vi 

däremot hade valt en kvalitativ ansats hade en djupare förståelse av fenomenet erhållits, men 

eftersom syftet med denna studie var att just kartlägga förskrivningsprocessen ansågs en kvantitativ 

ansats vara mer passande. En kvantitativ ansats ger dessutom en överskådlighet över studiens 

resultat och slutsatserna kan sedan generaliseras till verkligheten (29). Vi hoppas därför att vårt 

resultat kan ge fler arbetsterapeuter, som arbetar kliniskt med förskrivningen av tyngdtäcke, ökad 

kunskap. En tvärsnittsstudie syftar till att samla in information vid ett specifikt tillfälle (29) och är 

vanligt förekommande vid just enkätstudier (30). Till vår studie samlades data in via webbenkäter. En 

begränsning med att välja en sådan typ av insamlingsmetod (istället för personintervjuer) är att 

författarna inte kan ställa några kompletterande frågor efteråt. Å andra sidan är webbenkäter både 

kostnadseffektiva och tidsbesparande (31). 

 

Ett slumpmässigt klusterurval användes för att få fram ett stickprov till studien. Genom att använda 

slumpmässigt urval har alla lika stor chans att komma med i stickprovet (29). Stickprovet resulterade 

i 10 län som slumpades fram via en slumpgenerator (32). Från dessa 10 län slumpades därefter 40 

verksamheter fram. Genom att använda ett slumpmässigt urval minskar risken för bias, vilket med 

andra ord innebär ett minskat systematiskt fel i resultatet (29).  Efter klusterurvalet ombads 

enhetscheferna i respektive verksamhet att fråga sina arbetsterapeuter om de var intresserade att 

delta i studien. Vi är medvetna om att denna del inte är slumpmässigt utförd, eftersom vi går via 

enhetschefer för att få tag i deltagare som ska ingå i studien. Över 60 % av deltagarna svarade på 

webbenkäten och är enligt metodlitteraturen en nivå som innebär att resultatet kan generaliseras 

(34). Vi har dock ingen kunskap om hur många som förskriver tyngdtäcke till barn med NPF i varje 

verksamhet och kan därför inte uttala oss om vi har fångat upp ett stickprov som är representativt 

för den totala populationen.  

Huvuddelen av deltagarna arbetade inom Barn- och ungdomshabiliteringen och Barn- och 

ungdomspsykiatrin, vilka även var relativt jämnt fördelade mellan deltagarna. Författarna anser att 

detta är en av studiens styrkor. Vi kunde dock ha låtit fler verksamheter ingå i studiens urval, som 

t.ex. vårdcentraler och barnkliniker. Å andra sidan hade det inneburit att mer tid skulle behöva läggas 

på mejlutskicken, som redan var en av studiens mest tidskrävande delar. Det är därför passande att 

föreslå detta till vidare forskning.  
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Det är även värt att understryka att författarna inte valde att ange namn på de län som ingick i 

studien, vilket skulle kunna bidra till att undanröja deltagarnas anonymitet, speciellt med hänsyn till 

att det finns ett fåtal förskrivare inom Sveriges län (21). 

Vad vi inte räknade med från början var att arbetsterapeuterna inom verksamheterna varierade i 

antal, från en upp till tio arbetsterapeuter i vissa verksamheter. I ett flertal verksamheter förskrevs 

inte tyngdtäcke alls av verksamhetens arbetsterapeuter, trots att länet hade förskrivningsrätt på 

hjälpmedlet. Dessa oförutsägbara händelser har bidragit till att mycket tid har gått åt till att få tag på 

deltagare till studien. Sannolikt finns det fler arbetsterapeuter som förskriver tyngdtäcke till vår 

målgrupp inom verksamheter som vi inte känner till.  

 

Enligt metodlitteraturen är det viktigt att enkätfrågorna är lättbegripliga och följer en logisk ordning 

(31), därför användes ordningen i förskrivningsprocessen. I vår studie var det interna bortfallet 

mycket lågt, då endast fyra frågor inte besvarades. Dessa frågor var icke obligatoriska och deltagarna 

erbjöds besvara om det var något ytterligare de ville tillägga inom varje område. Detta var troligen 

anledningen till varför inte alla deltagare besvarade dessa frågor. Genom att enkäten utformades 

efter förskrivningsprocessen, som tycks vara välkänd bland de allra flesta arbetsterapeuter, tror vi att 

enkätfrågorna hade en mindre chans att missuppfattas av deltagarna. Detta kan vara en bidragande 

faktor till att det interna bortfallet av frågorna i vår studie var så pass låg. Även att majoriteten av 

frågorna var obligatoriska att besvara i enkäten tror vi medförde till att vi fick en hög svarsfrekvens, 

vilket var tanken med vårt tillvägagångssätt. 

 

Vid enkätutformningen ska nytta vägas mot riskerna och etiskt kritiskt granskas (35), vilket 

författarna lade mycket av sin tid på. Under frågorna ”Vilka instrument använder du som underlag 

vid uppföljningen?” och “Inom vilka områden formulerar du mål vid förskrivningen av tyngdtäcket?” 

fick respondenterna möjlighet att ange svarsalternativen “inget” och “ingen”. Svarsalternativen 

användes för att minimera risken för att respondenterna skulle uppleva frågorna som stötande. 

Detta gjordes för att inte frågorna skulle framställas som att något tillvägagångssätt i 

förskrivningsprocessen varken är ”rätt” eller ”fel”. Dessutom ger det respondenterna frihet att ange 

svar som passar dem bäst. På så vis har författarna även tagit hänsyn till autonomiprincipen, som 

betyder att individen har rätt till eget självbestämmande (34). Vi valde även att utforma frågor som 

kunde upplevas känsliga att besvara till “icke obligatoriska”frågor. Efter varje steg av 

förskrivningsprocessen fanns det möjlighet för respondenten att delge ytterligare svar utöver 

enkätens svarsalternativ i form av fritext. En risk med att ha med öppna frågor är att deltagarna kan 

känna sig osäkra över vad de ska skriva och risken för internt bortfall på de frågorna ökar (31). 

Däremot finns det en fördel med att ha öppna frågor då svaren ofta är innehållsrika och medför 

många goda idéer (31). De öppna frågorna resulterade i över 100 kommentarer. Deltagarnas 

kommentarer som innehöll intressanta erfarenheter och synpunkter har berikat studiens resultat. Vi 

är medvetna om att inga frågor om andra sömninterventioner har ställts, utöver tyngdtäcket, 

eftersom det inte ingick i studiens syfte. Trots detta handlade flera kommentarer om andra 

sömninterventioner, som tex tyngdväst. 

 

En pilotstudie utförs för att testa om enkätens frågor förstås/ tolkas på samma vis av författare och 

respondenter. Genom att utföra en sådan typ av studie så får enkäten högre validitet och reliabilitet 

(34,35). För att öka enkätens validitet och reliabilitet ytterligare hade vi kunnat skicka ut enkäten till 
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fler arbetsterapeuter. Ett övervägde gjordes dock att inte göra det då arbetsterapeuten som testade 

vår enkät hade så pass lång erfarenhet av barn och ungdom med NPF och förskrivning av tyngdtäcke. 

Tidsbristen var även en avgörande faktor till varför enkäten skickades ut direkt efter pilottestet.  

6.2 Resultatdiskussion 
I studiens resultat framgår det att AST och ADHD är diagnosgrupper med anmärkningsvärt svåra 

sömnsvårigheter. Majoriteten av arbetsterapeuterna använder sig av bedömningsinstrument, främst 

sömndagbok, för att kartlägga patientens behov. Alla arbetsterapeuter formulerade mål, främst om 

sömnproblem. Vid utprovningen fick barnen/ungdomarna prova alla sorters täcken samt vikter för 

att själv välja vilket täcke som kändes bäst. De flesta av arbetsterapeuterna utförde uppföljning för 

att utvärdera mål och nyttan. Flertalet av barnen/ungdomarna var delaktiga i alla delar av 

förskrivningsprocessen. 

6.2.1 Utbildning om tyngdtäcke 

I resultatet framgår det att alla arbetsterapeuter har utbildning om tyngdtäcke, vilket vi anser är en 

viktig del för att stärka yrkeskompetensen. Detta överensstämmer däremot inte med vad som sägs i 

hjälpmedelsinstitutets rapport (21), där kompetens omnämns vara en bristvara bland förskrivare till 

barn med NPF. Författarna tror dock att respondenterna till just denna enkät har god kunskap om 

förskrivningsprocessen när tyngdtäcke förskrivs, annars skulle de troligen inte besvarat enkäten. 

Detta kan vara en av studiens begränsningar då det ger en vinkling av resultatet, men går även att 

benämna som en av studiens styrkor eftersom enkätsvaren är grundade på svar från kompetenta 

arbetsterapeuter, och därför blir en tillgång till de som vill hämta mer kunskap om 

förskrivningsprocessen. I resultatet uppger ett flertal (73%) arbetsterapeuter att de får information 

om tyngdtäcke via tillverkarna. Vi anser att det inte är en tillförlitlig källa, då informationen med 

säkerhet är framtagen för att marknadsföra just deras produkter. Av de fåtal (10%) arbetsterapeuter 

som sökt information om tyngdtäcket via litteratur, har förmodligen vissa av dem läst vetenskapliga 

artiklar. Dock förvånas vi inte av det resultatet eftersom de är mer svårtillgängliga än annan 

litteratur. 

6.2.2 Bedömning/Utredning 
I resultatet framkom att alla arbetsterapeuter (100%) svarade att sömnproblem var ett 

problemområde, som de utgick från vid förskrivningen, följt av motorisk oro (90% ), psykisk oro (66%) 

och kognition (56%). I litteraturen (3) framkommer det att arbetsterapi inriktar sig mot personer med 

svårigheter i aktivitetsutförande. Vi tror att det är svårt för arbetsterapeuterna att upptäcka 

problemområden på aktivitetsnivå. Det kan bero på att enkäten inte är utformad att fånga upp 

problemområden på aktivitetsnivå, då det övervägande antalet svarsalternativ är på funktionsnivå. 

Betydligt färre problemområden fokuserade på aktiviteter - aktiviteter i skolan (24 %) och ADL-

aktiviteter (22%). Detta synliggörs i tidigare referat från bakgrunden, där det anges att genom att 

använda tyngdtäcke får det kroppen att bli lugnare, vilket i sin tur leder till att personen kan gå vidare 

i andra aktivitetsutföranden  (18). Om författarna hade frågat arbetsterapeuterna i uppföljningen om 

effekten av tyngdtäcket kanske svaren skulle ha varit mer “aktivitetsfokuserade”, men eftersom det 

avviker från studiens syfte valdes inte det med. Det finns däremot en osäkerhet om sömn är en 

funktion eller aktivitet, som benämns olika i litteraturen. I en del litteratur definieras sömn som en 

funktion (6,7), som påverkar andra kognitiva funktioner i kroppen (6), medan i annan litteratur 

definieras sömn som en aktivitet (6). Centralt inom arbetsterapi är aktivitet och människans 
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utförande av aktiviteter (3). Att underlätta aktivitetsutförandet för personer med 

funktionsnedsättning blir därför en central del i arbetsterapeutens profession. Om vi utgår från att 

sömn är en funktion blir konsekvensen att arbetsterapeuten går utanför sin profession och vår studie 

skulle därför inte ha skäl att genomföras. Men eftersom sömn är en viktig del för barn och 

ungdomars välbefinnande och utveckling (37,38) och har en stor påverkan på utförandet av dagliga 

aktiviteter (5,17,28) samt är ett problem hos personer med funktionsnedsättning, anser vi att sömn 

går att förankras väl i arbetsterapi.  

 

Andra problemområden som en stor del av barnen och ungdomarna hade var motorisk oro och 

psykisk oro. Barn med NPF som har sömnproblem har ökad psykiska oro och motoriska oro, vilket 

leder till svårigheter att delta i skolaktiviteter (39). Sömnbrist påverkar även barnets utförande och 

delaktighet negativt i vardagsaktiviteter (16). Flera deltagare kommenterade i enkäten att kriterierna 

inom länen för att få förskriva tyngdtäcke är att patienterna har svåra sömnproblem samt motorisk 

oro, vilket kan vara en bidragande faktor till att en stor andel av arbetsterapeuterna angav just dessa 

problemområden i enkäten. Vi tror dock att länens kriterier kan riskera att barn med endast 

sömnproblem (utan motorisk oro) inte får möjligheten att få ett tyngdtäcke, som t.ex. barn med ADD 

som har en låg aktivitetsgrad och upplevs ofta som passiva. 

 

I resultatet uppgav största delen (88%) av deltagarna att de använder sig av bedömningsinstrument 

för att kartlägga barnens/ungdomarnas behov och problematik. De flesta använder sig av 

sömndagbok (83%). Sömndagbok som kartlägger patientens sömnrutiner, läggningstid, insomningstid 

samt antal uppvaknanden under natten (41). Att använda sig av sömndagbok är ett sätt att kartlägga 

sömnen men tar inte reda på orsaken till sömnproblemen. I en studie (40) nämns det om ett flertal 

instrument som är framtagna att mäta sömnproblem. Ett av dessa instrument, The functional 

Outcome of Sleep Questionnaire, mäter just orsaker till sömnproblem och dess inverkan på dagliga 

aktiviteter. I litteraturgenomgången upptäcktes att orsakerna till sömnsvårigheter är mycket 

omfattande och likaså de interventioner som arbetsterapeuterna använder sig av för att hjälpa 

personer med dessa problem. Ett instrument som mäter orsakerna till sömnproblem är därför 

avgörande för att patienterna ska få de interventioner de behöver.  

 

Ytterligare något som framkom i studiens resultat var att nästan hälften (41%) av arbetsterapeuterna 

angav att de utgår från patientens önskemål/känsla vid utprovningen. Detta bekräftas av en annan 

studie (42) där barn/ungdom med NPF hade individuella upplevelser om tyngden på täcket. Vissa 

barn i studien sov även bättre om täcket låg skönt omslutet runt kroppen. En del barn med NPF har 

sensorisk överkänslighet (11) och genom att avskärma sig från störande stimuli ger det en känsla av 

lugn och ro (19), varav ett tyngdtäcke är en intervention som kan bidra med att ge dessa barn en 

sådan känsla (15). Författarna drar därför slutsatsen om att bedömningsinstrumenten för personer 

med NPF borde vara utformade att mäta just de sensoriska preferenserna. Detta styrks av tidigare 

studier som benämnts i bakgrunden, där tyngdtäcket anges som en intervention som är sensoriskt 

baserad (15) och grundar sig i teorier om Sensory Integration (13,14). Ett instrument som bl.a. mäter 

taktil sensorisk är Sensory Processing Measure (SPM) och används som screeninginstrument (15). 

Tidigare nämnd studie (40) menar att arbetsterapeuter bör använda sig av flera bedömningsunderlag 

vid utredningen av sömnproblem. För att patienterna ska få en lämplig intervention som passar till 

patientens sömnproblem och sensorisk överkänslighet tror vi att det är viktigt att använda fler 
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bedömningsinstrument till barn/ungdom med NPF, varav ovannämnda bedömningsinstrument är 

några exempel. 

6.2.3 Målsättning och Åtgärd - utprovning av tyngdtäcke 
Ytterligare steg i förskrivningsprocessen är målsättningen. I resultatet framgår det att den absoluta 

majoriteten (98 %) av arbetsterapeuterna satte upp mål om hjälpmedlet och förankrade det med ett 

problemområde (sömnproblem, psykisk och motorisk oro etc.), vilket överensstämmer med 

förskrivningsprocessen (28), som menar att syftet/ användningsområdet med hjälpmedlet ska framgå 

vid utskrivningen.  

 

Så många som 93 % av arbetsterapeuterna anger att barnet/ ungdomen är delaktig vid åtgärden. 

Detta är i enlighet med förskrivningsprocessen (28), som menar att arbetsterapeuten i samråd med 

patienten provar ut hjälpmedlet. Förskrivaren ska även träna och instruera patienten (28), vilket 

analysen av studiens resultat tyder på. Sju (17%) deltagare låter barnet själv prova täcket och 7 av 41 

(17%) arbetsterapeuter utgår från barnets känsla/ upplevelse vid utprovningen. Patienten får prova 

alla sorters täcken samt prova olika viktklasser på tyngdtäcket för att patienten sedan ska kunna välja 

det täcke som upplevs bäst för patienten själv.  

I resultatet framkom det att alla typer av tyngdtäcken och viktklass förskrivs i ungefär lika stor 

utsträckning. Dock var viktklassen 6-8kg den vanligaste. Tjugoen arbetsterapeuter valde vikt på 

tyngdtäcke efter patientens egna behov/ önskemål, 17 arbetsterapeuter (41 %) utgick från 

barnets/ungdomens känsla efter att hen provat täcket och 7 arbetsterapeuter (17%) angav att de 

utgår från patientens problematik eller kroppsstorlek. I analysmaterialet framgår det således att 

arbetsterapeuterna har ett klientcentrerat förhållningssätt, vilket kännetecknas av att klientens 

perspektiv, behov och aktuella situation utformar delar av behandlingen (3). 

6.2.4 Uppföljning/Utvärdering 

Slutligen ska uppföljning av hjälpmedlet genomföras, vilket är en väsentlig del av 

förskrivningsprocessen (28). I resultatet framgick det att den absoluta majoriteten (93 %) av 

arbetsterapeuterna genomförde uppföljning tillsammans med patienten och 11 av 41 

arbetsterapeuter utvärderade nyttan, funktionen och tidigare uppsatta mål, vilka är faktorer som 

räknas upp i förskrivningsprocessen (28). I stort sätt använder alla arbetsterapeuter samma 

instrument i uppföljningen som de använt tidigare i bedömningen (71%), vilket underlättar vid 

utvärderingen av de uppsatta målen. 

I resultatet framkom det att 32 arbetsterapeuter (78%) genomförde uppföljning efter 1-3 månader, 

vilket tyder på att majoriteten av deltagarna genomförde uppföljningen mycket senare än vad som 

framkommit i tidigare studier. I dessa studier följdes användningen av tyngdtäcket upp efter 14 dagar 

(13,14,15). Detta överensstämmer däremot med ett fåtal (n=3, 7%) arbetsterapeuter i vår studie som 

kommenterade att de följde upp hjälpmedelsförskrivningen efter 1-4 veckor. Ett antal av deltagarna 

uppgav att uppföljningen inte utfördes på grund av tidsbrist (n=3, 7%). Tidsbristen kan vara en 

anledning till varför majoriteten av arbetsterapeuterna utför uppföljningen efter 1-3 månader istället 

för efter 14 dagar som redovisas i de vetenskapliga studierna. 
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6.3 Arbetsterapipraxis 
Vi tror att resultatet kommer vara användbart för de arbetsterapeuter som efterfrågar mer kunskap 

och säkerhet i förskrivningsprocessen och särskilt vid förskrivning av tyngdtäcke. Den överskådliga 

bild som resultatet genererat i kan utgöra ett komplement till vetenskapliga studier, då även 

arbetsterapeuters kunskap väger tungt vid evidensbaserad praxis. Eftersom arbetsterapeuterna i 

studien önskar mer kunskap om tyngdtäcke från andra källor än de som är utformade av tillverkarna 

rekommenderar vi därför arbetsterapeuterna att söka evidens och kunskap via 

regionens/landstingets vetenskapliga databaser. Arbetsterapeuterna uttryckte även önskemål om 

ytterligare bedömningsinstrument vid sömnproblem och förskrivning av tyngdtäcke. Genom att ta 

del av studiens innehåll kan arbetsterapeuterna få förslag på evidensbaserade 

bedömningsinstrument, vilka mäter både orsak till sömnproblem och taktil stimulering. 

6.4 Vidare forskning 
I resultatet framgick det att arbetsterapeuterna utgår från patienternas behov vid val av tyngdtäcke, 

men eftersom detta var en kvantitativ studie går det inte att följa arbetsterapeuternas utförliga 

resonemang vid utprovningen, exempelvis om val av vikt och typ av tyngdtäcke. Det hade varit 

intressant att göra en kvalitativ intervjustudie om just detta fenomen, vilket skulle vara intressant till 

vidare forskning. Flera deltagare i resultatet uppgav att de använder sig av andra typer av 

tyngdprodukter. Men eftersom det inte utgår från vårt syfte så valde vi att inte ta med det i vårt 

resultat, därför hade det varit intressant att göra en studie för att undersöka alla typer av 

tyngdprodukter och dess effekt.  Det hade även varit intressant till vidare forskning att undersöka 

andra sätt att åtgärda sömnproblem utöver tyngdtäcke, som att skapa struktur och rutiner inför 

natten, anpassa miljön i sovrummen samt anpassa val av material av sängkläder.  

7. SLUTSATS 

Resultatet i studien tyder på att arbetsterapeuterna i stor utsträckning följer Socialstyrelsens 

föreskrifter om förskrivningsprocessen och verkar vara ett betydelsefullt stöd till de 

arbetsterapeuterna som förskriver tyngdtäcke till barn/ungdom med NPF. Förskrivningsprocessen är 

dessutom grundläggande för arbetsterapeuter vid förskrivningen av hjälpmedel, därför är det viktigt 

att alla delar av processen följs. Flertalet av arbetsterapeuterna använde sig av instrument som 

kartlägger sömnen, men inga instrument som mäter orsaken till sömnproblemen samt taktil 

stimulering. För att få en bra bedömning behövs vidare forskning om instrument som mäter den 

specifika orsaken till sömnproblemet samt de sensoriska preferenserna, vilket i sin tur stödjer 

arbetsterapeuterna i valet av lämplig sömnintervention. I resultatet framkommer det även att största 

delen av arbetsterapeuterna låter barnet/ungdomen få prova ut alla typer av modeller och 

viktklasser och med det utgångsläget får patienten själv välja vad som känns bäst. Den överskådliga 

bild som resultatet genererat i kan utgöra ett komplement till vetenskapliga studier, men för att 

arbetsterapeuterna ska känna mer säkerhet vid förskrivningen av tyngdtäcket skulle mer 

evidensmaterial behövas. 

  



21 
 

REFERENSER 
 

1. Kielhofner G. Conceptual foundations of occupational therapy practice. 4. ed. Philadelphia: F. 

A. Davis; 2009. 

2. World Federation of Occupational Therapists. Definition of Occupational Therapy [Internet]. 

WFOT statement on Occupational Therapy; aug 2011 [citerad: 2017-10-09]. Hämtad från: 

http://www.wfot.org/Portals/0/PDF/STATEMENT%20ON%20OCCUPATIONAL%20THERAPY%

20300811.pdf 

3. Kielhofner G. Model of human occupation: teori och tillämpning. 1. uppl. Lund: 

Studentlitteratur; 2012.   

4. Erlandsson L, Persson D. ValMo-modellen: ett redskap för aktivitetsbaserad arbetsterapi. 1. 

uppl. Lund: Studentlitteratur; 2014. 

5. Solet JM. Sleep and Rest. I: Willard HS, Schell BAB, redaktör(er). Willard & Spackman's 

occupational therapy. 12. ed., international ed. Philadelphia: Wolters Kluwer 

Health/Lippincott Williams & Wilkins; 2014. s. 714-30. 

6. Green A. Brown C. An Occupational Therapist´s Guide to Sleep and Sleep Problems.1. 

London; Philadelphia; 2015. 

7. Roley S, DeLany J, Barrows C, Brownrigg S, Honaker D, Lieberman D, et al. Occupational 

Therapy Practice Framework: Domain & Process, 2nd edition. American Journal Of 

Occupational Therapy [serial on the Internet]. (2008, Nov), [cited October 25, 2017]; 62(6): 

625-683. Available fHL Plus with Full Text. 

8. Picard MM. Occupational Therapy´s Role in Sleep. [Internet]. [pamphlet]. Bethesda: The 

American Occupational Association; 2017. Hämtad från: https://www.aota.org/About-

Occupational-Therapy/Professionals/HW/Sleep.aspx 

9. Shepherd J. Activiities of Daily Living and Sleep and Rerom: CINAst. I: Case-Smith J, O'Brien 

JC, editors. Occupational therapy for children and adolescents. 7. ed. St. Louis, Mo.: Elsevier 

Mosby; 2015. s. 416-460. 

10. Eliasson A, Lidström H, Peny-Dahlstrand M, editors. Arbetsterapi för barn och ungdom. 1. 

uppl. Lund: Studentlitteratur; 2016. 

11. Lagerkvist B, Lindgren C, editors. Barn med funktionsnedsättning. 1. uppl. Lund: 

Studentlitteratur; 2012. 

12. Rogers L S. Common Conditions That Influence Children´s Participation I: Case-Smith J, 

O'Brien JC, editors. Occupational therapy for children. 6. ed. Maryland Heights, Mo.: 

Mosby/Elsevier; 2010. s. 146-192. 

13. Hvolby A, Bilenberg N. Use of Ball Blanket in attention-deficit/hyperactivity disorder sleeping 

problems. Nord J Psychiatry. 2011 apr;65(2):89–94. 

14. Gringras P, Green D, Wright B, Rush C, Masako S, Wiggs L, et al. Weighted Blankets and Sleep 

in Autistic Children—A Randomized Controlled Trial. Pediatrics. 2014, Aug;134(2): 298-306. 

15. Gee B, Peterson T, Buck A, Lloyd K. Improving sleep quality using weighted blankets among 

young children with an autism spectrum disorder. IJTR. 2016, Apr;23(4): 173-181. 

16. Deliens G, Leproult R, Schmitz R, Destrebecqz A & Peigneux P. Sleep Disturbances in Autism 

Spectrum Disorders. Rev J Autism Dev Disord. 2015 aug;2:343–356. 

17. Kirov R, Becker A, Rothenberger A. Sleep in Tourette Syndrome. Curr Dev Disord Rep. 2014 

sep; 1:252–259. 

http://www.wfot.org/Portals/0/PDF/STATEMENT%20ON%20OCCUPATIONAL%20THERAPY%20300811.pdf
http://www.wfot.org/Portals/0/PDF/STATEMENT%20ON%20OCCUPATIONAL%20THERAPY%20300811.pdf
https://www.aota.org/About-Occupational-Therapy/Professionals/HW/Sleep.aspx
https://www.aota.org/About-Occupational-Therapy/Professionals/HW/Sleep.aspx


22 
 

18. Parker E, Koscinski C. The weighted blanket guide: everything you need to know about 

weighted blankets and deep pressure for autism, chronic pain, and other conditions. London: 

Jessica Kingsley; 2016. 

19. Parham D, Mailloux Z. Sensory integration. I: Case-Smith J, O'Brien JC, editors. Occupational 

therapy for children. 6. ed. Maryland Heights, Mo.: Mosby/Elsevier; 2010. s. 325-372. 

20. Ghanizadeh A. Sensory processing problems in children with ADHD, a systematic review. 

Psychiatry Investigation [serial on the Internet]. (2011, June), [cited October 30, 2017]; 8(2): 

89-94. Available from: MEDLINE. 

21. Hjälpmedelsinstitutet. Nationell uppföljning av hjälpmedelsförsörjningen för personer med 

kognitiva funktionsnedsättningar.[Internet]. Hjälpmedelsinstitutet; 2010. [citerad: 2017-10-

30].  

22. Nylander P. Täcke för bättre sömn [Internet]. Stockholm: Special Nest; 2015 [uppdaterad 

okänt år; citerad 2017-10-10]. Hämtad från: http://www.specialnest.se/hjalpmedel/tacke-

battre-somn 

23. Breuer A. Hjälpmedel för stimulering av sinnen och känslighet [Internet]. Stockholm: 

Vårdgivarguieden; okänt år [uppdaterad 2016-06-01; citerad 2017-10-10]. Hämtad från: 

http://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/hjalpmedelsguiden/behovstrappor/adl/per

sonlig/kognitiv-funktionsnedsattning/stimulatorer/stimulering-sinnen-kanslighet/ 

24. Kom i kapp. Protac Bolltäcke™ [Internet]. Varberg & Bromma: Kom i Kapp; okänt 

år [uppdaterad citerad 2017-10-10] Hämtad från: 

http://www.komikapp.se/protac_bolltacke_-_for_vem_varfor_och_hur 

25. Somna. Hur används våra produkter? [Internet]. Somna; 2017 [uppdaterad; citerad 2017-10-

10]. Hämtad från: http://somna.se/sa-har-funkar-det/ 

26. Novista. Mjuka kedjetäcken. [Internet] Novista; 2017 [uppdaterad; citerad 2017-10-10]. 

Hämtad från: http://novista.se/sv/produkter/fibertacken/ 

27. Habilitering och hälsa. Sömnsvårigheter vid ADHD [Internet].  Habilitering och hälsa; 2017 

[uppdaterad 2017-01-26; citerad 2017-10-10]. Hämtad från: http://habilitering.se/adhd-

center/om-adhd/behandling-och-stod/somnsvarigheter-vid-adhd 

28. Hjälpmedelsinstitutet. Förskrivningsprocessen, fritt val av hjälpmedel, egenansvar – tre olika 

vägar till hjälpmedel. [Internet]. Hjälpmedelsinstitutet; 2011. [citerad: 2017-10-30]. Hämtad 

från: http://www.janusinfo.se/Documents/Fortbildning/presentation-

forskrivningsprocessen-fritt-val-av-hjalpmedel-egenansvar.pdf 

29. Ejlertsson G. Statistik för hälsovetenskaperna. Lund: Studentlitteratur; 2003. 

30. Polit DF, Beck CT. Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. 

10th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2016[2017]. 

31. Trost J. Enkätboken. 4., uppdaterade och utök. uppl. Lund: Studentlitteratur; 2012. 

32. Slumptalsgenerator [Internet].Prag:Intemodino    Group;2017.Hämtad från: 

http://randomnumbergenerator.intemodino.com/se/slumptalsgenerator.html 

33. Artologik.Survey&Report, ver. 4.2.29.5 [programvara]. Växjö: Artologik; 2017 [citerad 16 

oktober 2017]. Hämtad från: https://sunet.artologik.net/oru/admin 

34. Olsson H, Sörensen S. Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa perspektiv. 3. uppl. 

Stockholm: Liber; 2011. 

35. Ejlertsson G. Enkäten i praktiken: en handbok i enkätmetodik. 3. [rev.] uppl. Lund: 

Studentlitteratur; 2014. 

http://www.specialnest.se/hjalpmedel/tacke-battre-somn
http://www.specialnest.se/hjalpmedel/tacke-battre-somn
http://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/hjalpmedelsguiden/behovstrappor/adl/personlig/kognitiv-funktionsnedsattning/stimulatorer/stimulering-sinnen-kanslighet/
http://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/hjalpmedelsguiden/behovstrappor/adl/personlig/kognitiv-funktionsnedsattning/stimulatorer/stimulering-sinnen-kanslighet/
http://www.komikapp.se/protac_bolltacke_-_for_vem_varfor_och_hur
http://www.komikapp.se/protac_bolltacke_-_for_vem_varfor_och_hur
http://somna.se/sa-har-funkar-det/
http://novista.se/sv/produkter/fibertacken/
http://habilitering.se/adhd-center/om-adhd/behandling-och-stod/somnsvarigheter-vid-adhd
http://habilitering.se/adhd-center/om-adhd/behandling-och-stod/somnsvarigheter-vid-adhd
https://sunet.artologik.net/oru/admin


23 
 

36. Vetenskapliga rådet. Riktlinjer för etiska värderingar. [Internet]. Uppsala: Vetenskapliga 

rådet. 2003. 91-85547-28-X. [citerad 2017-11-21]. Hämtad från: 

http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000355/medicinsk_humanforskning

_13.pdf 

37. Krakowiak P, Goodlin-Jones B, Hertz-Picciotto I, Croen A. L & Hansen L. R. Sleep problems in 

children with autism spectrum disorders, developmental delays, and typical development: a 

population-based study. J. Sleep. Res. 2008;17:197-206. [citerad 2017-11-21]. Hämtad från: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2869.2008.00650.x/full 

38. Jan E. J, Owens A. J, Weiss. D. M, Johnson. P. K, Wasdell. B. M, Freeman D. R and Ipsiroglu S. 

O. Sleep Hygiene for Children With Neurodevelopmental Disabilities. Pediatrics. 

2008;122:1343-1350.  

39. Sung V, Hiscock H & Sciberras E. Sleep Problems in Children With Attention-

Deficit/Hyperactivity Disorder - Prevalence and the Effect on the Child and Family. Arch 

Pediatr Adolesc Med. 2008;162(4):336-342. 

40. Fung C, Wiseman-Hakes, Stergiou-Kita M, Nguyen M, Colantonio A. Time to wake up: 

Bridging the gap between theory and practice for sleep in occupational therapy. British 

Journal Of Occupational Therapy [serial on the Internet]. (2013, Aug 1), [cited November 20, 

2017]; 76(8): 384. Available from: AMED - The Allied and Complementary Medicine Database 

41. Vårdguiden. Sov bra utan sömnläkemedel [Internet]. Jönköpings: Vårdguiden; okänt år. 

[uppdaterad 2016-08-23; citerad 2017-11-21]. Hämtad från: 

https://www.1177.se/Jonkopings-lan/Tema/Halsa/Somn/Somnskola---Sov-bra-utan-

somnlakemedel/ 

42. Weiss M, Salpekar J. Sleep Problems in the Child with Attention-Deficit Hyperactivity 

Disorder. CNS Drugs [serial on the Internet]. (2010, Oct), [cited November 20, 2017]; 24(10): 

811-828. Available from: SPORTDiscus. 

  

http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000355/medicinsk_humanforskning_1
http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000355/medicinsk_humanforskning_1


 
 

BILAGA Enkät 

Bakgrundsinformation 

 

1. Jag är 

□ Man 

□ Kvinna 

□ Annat 

 

2. Inom vilket område arbetar du? Det är möjligt att välja fler svarsalternativ 

□ Barn- och ungdomspsykiatri 

□ Barn- och ungdomshabilitering 

□ Annat_______________________ 

 

3. Ange antal år som du har varit yrkesverksam som arbetsterapeut?  

□ _______________ år 

 

4. Ange antal år som du har arbetat med barn/ungdom med neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning? 

□ _______________ år 

 

5. Hur får du utbildning eller information om tyngdtäcke? Det är möjligt att välja fler svarsalternativ 

□ Genom arbetsplats 

□ Genom hjälpmedelscentral 

□ Genom produktföretag 

□ Genom universitet 

□ Annat _________________________________________________________ 

□ Ingen 

 

  



 
 

Bedömning/Utredning 

 

6. Ange antal gånger som du träffar patienten innan du förskriver tyngdtäcket?  

□ 1 gång 

□ 2 gånger 

□ 3 gånger 

□ 4 gånger 

□ Annat ___________________ 

 

7. Vilken diagnos/problematik har barnen/ungdomarna som du förskriver tyngdtäcke till? Det är 

möjligt att välja fler svarsalternativ 

□ ADHD 

□ Autismspektrumtillstånd 

□ Tourettes syndrom 

□ Annat_______________________________________________________ 

□ Ingen 

 

8. Vilka åldrar har barnen/ungdomarna som du förskriver tyngdtäcke till? Det är möjligt att välja 

fler svarsalternativ 

□ 0-3 år 

□ 4-7 år 

□ 8-11 år 

□ 12-15 år 

□ 16-18 år 

 

9. Vilka problemområden finns när du förskriver tyngdtäcke? Det är möjligt att välja fler 

svarsalternativ 

□ Sömnproblem (tex: komma till ro, insomningstid, antal uppvaknanden på natten) 

□ Social interaktion (tex: kommunikationssvårigheter, stereotyp beteende) 

□ Motorisk oro (tex: överaktivitet, rastlöshet, hyperaktivitet) 



 
 

□ Psykisk oro (tex: oro, depression, aggressivitet, extremt kontrollbehov) 

□ Kognition ( tex: uppmärksamhet, koncentration, vakenhet, minne) 

□ Skola ( tex: utförandet av skoluppgift) 

□ ADL (tex: utförandet av dagliga aktiviteter) 

□ Annat__________________________________________________________ 

     

10. Vilka instrument använder du dig av vid bedömningen inför förskrivning av tyngdtäcke? Det är 

möjligt att välja fler svarsalternativ 

□ ADL-taxonomin 

□ COPM 

□ Sömndagbok 

□ Annat________________________________________ 

□ Inget 

 

11. Är det något ytterligare du vill tillägga kring bedömningen vid förskrivningsprocessen av 

tyngdtäcket? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

  



 
 

Målsättning 

 

12. Inom vilka områden formulerar du mål vid förskrivningen av tyngdtäcket? Det är möjligt att 

välja fler svarsalternativ 

□ Sömnproblem (tex: komma till ro, insomningstid, antal uppvaknanden på natten) 

□ Social interaktion (tex: kommunikationssvårigheter, stereotyp beteende) 

□ Motorisk oro (tex: överaktivitet, rastlöshet, hyperaktivitet) 

□ Psykisk oro (tex: oro, depression, aggressivitet, extremt kontrollbehov) 

□ Kognition ( tex: uppmärksamhet, koncentration, vakenhet, minne) 

□ Skola (tex: utförandet av skoluppgift) 

□ ADL (tex: utförandet av dagliga aktiviteter) 

□ Annat__________________________________________________________ 

□ Inget 

 

13. Är det något ytterligare du vill tillägga kring målsättningen vid förskrivningsprocessen av 

tyngdtäcket? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

  



 
 

Åtgärd 

 

14. Vilken sort av tyngdtäcke väljer du vid förskrivningen? Det är möjligt att välja fler 

svarsalternativ 

□ Bolltäcke 

□ Kedjetäcke 

□ Fibertäcke 

□ Annat _________________________________________________________  

 

15. Vilken viktklass på tyngdtäcket väljer du vid förskrivningen? Det är möjligt att välja fler 

svarsalternativ 

□ 2-4 kg 

□ 4-6 kg 

□ 6- 8 kg 

□ 8-10 kg 

□ 10-12 kg 

□ Annan vikt, vilken? ______________________ 

 

16. Vad utgår du ifrån när du väljer tyngden på täcket? Det är möjligt att välja fler svarsalternativ 

□ Sömnproblem (tex: komma till ro, insomningstid, antal uppvaknanden på natten) 

□ Social interaktion (tex: kommunikationssvårigheter, stereotyp beteende) 

□ Motorisk oro (tex: överaktivitet, rastlöshet, hyperaktivitet) 

□ Psykisk oro (tex: oro, depression, aggressivitet, extremt kontrollbehov) 

□ Kognition (tex: uppmärksamhet, koncentration, vakenhet, minne) 

□ Skola (tex: utförandet av skoluppgift) 

□ ADL (tex: utförandet av dagliga aktiviteter) 

□ Inget 

□ Annat__________________________________________________________ 

 

  



 
 

17. Är det något ytterligare du vill tillägga kring åtgärden vid förskrivningsprocessen av 

tyngdtäcket? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

  



 
 

Uppföljning/utvärdering 

 

18. Efter hur lång tid följdes de uppsatta målen upp? 

□ 1-3 månader 

□ 4-6 månader 

□ 7-11 månader 

□ Årligen 

□ Inget, ange anledning ____________________________________________ 

 

19. Vilka instrument använder du som underlag vid uppföljningen? Det är möjligt att välja fler 

svarsalternativ 

□ ADL-taxonomin 

□ COPM 

□ Sömndagbok 

□ Inget 

□ Annat _________________________________________________________ 

 

20. Vilka delar i förskrivningsprocessen är barnen/ungdomarna delaktiga i? Det är möjligt att välja 

fler svarsalternativ 

□ Bedömningen/Utredningen 

□ Målsättning 

□ Åtgärden 

□ Uppföljningen/Utvärderingen 

□ Inga delar av förskrivningsprocessen 

 

21. Är det något ytterligare du vill tillägga kring uppföljning/utvärdering vid förskrivningsprocessen 

av tyngdtäcket? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 


