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Sammanfattning	  	  

Bakgrund:	  Dysmeli	  är	  en	  reduktionsmissbildning	  som	  innebär	  att	  barnet	  föds	  med	  en	  kroppsdel	  
som	  inte	  är	  fullt	  utvecklad.	  I	  Sverige	  föds	  cirka	  55	  barn	  per	  år	  med	  dysmeli	  varav	  ungefär	  två	  
tredjedelar	  är	  på	  övre	  extremitet.	  Barnen	  kan	  behandlas	  med	  protes	  vilket	  är	  ett	  hjälpmedel	  som	  kan	  
möjliggöra	  tvåhandsgrepp	  och	  leda	  till	  kroppslig	  symmetri	  i	  aktivitetsutförandet.	  Det	  finns	  två	  typer	  
av	  proteser,	  en	  passiv	  och	  en	  aktiv.	  Arbetsterapeuten	  har	  ansvar	  för	  protesträningen	  och	  målet	  är	  att	  
träna	  upp	  användandet	  av	  protesen	  så	  att	  barnet	  kan	  bli	  självständigt	  i	  utförandet	  av	  dagliga	  
aktiviteter.	  

Syfte:	  Att	  beskriva	  svenska	  arbetsterapeuters	  erfarenheter	  av	  att	  arbeta	  med	  barn,	  upp	  till	  10	  år,	  
som	  har	  dysmeli	  och	  behandlas	  med	  myoelektrisk	  handprotes.	  	  

Metod:	  Kvalitativ	  metod	  användes	  för	  att	  besvara	  syftet	  där	  data	  samlades	  in	  med	  hjälp	  av	  
semistrukturerade	  intervjuer.	  Åtta	  arbetsterapeuter	  med	  erfarenhet	  av	  att	  arbeta	  med	  barn	  som	  har	  
dysmeli	  intervjuades.	  	  

Resultat:	  Resultatet	  visar	  på	  tre	  komponenter	  av	  betydelse	  för	  att	  bli	  en	  protesanvändare:	  
anpassad	  behandling,	  familjens	  inställning	  påverkar	  behandlingen	  samt	  samverkan.	  I	  kategorin	  
anpassad	  behandling	  framkom	  det	  att	  arbetsterapeuterna	  erfar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  behandlingen	  
anpassas	  efter	  varje	  barn	  och	  familj.	  Den	  andra	  kategorin	  som	  är	  familjens	  inställning	  påverkar	  
behandlingen	  handlar	  om	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  familjen	  har	  en	  positiv	  inställning	  och	  ett	  intresse	  för	  
protes	  för	  att	  behandlingen	  ska	  lyckas.	  I	  den	  tredje	  kategorin	  som	  är	  samverkan	  framkom	  det	  att	  det	  
är	  viktigt	  att	  ha	  ett	  gott	  samarbete	  med	  personer	  i	  barnets	  omgivning	  som	  finns	  där	  och	  stöttar	  
barnet.	  	  	  
	  
Slutsats:	  Arbetsterapeuterna	  erfar	  att	  en	  nyckel	  för	  en	  lyckad	  behandling	  är	  att	  ha	  en	  god	  
samverkan	  med	  personer	  i	  barnets	  omgivning.	  Andra	  faktorer	  av	  betydelse	  är	  familjens	  inställning	  till	  
att	  barnet	  använder	  protes	  och	  att	  behandlingen	  anpassas	  till	  varje	  barnets	  och	  familjens	  behov.	  
Arbetsterapeuterna	  nämner	  att	  föräldrarnas	  roll	  är	  viktig	  av	  olika	  anledningar.	  Det	  skulle	  därför	  vara	  
intressant	  att	  i	  framtida	  forskning	  fokusera	  på	  föräldrarnas	  upplevelse	  av	  barnets	  protesanvändning.	  	  
	  
	  
	  
Sökord:	  Armprotes,	  arbetsterapi,	  förskolebarn,	  barn	  
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1.	  Inledning	  
Barn	  med	  dysmeli	  på	  arm	  eller	  hand	  kan	  ha	  svårigheter	  att	  utföra	  dagliga	  aktiviteter	  som	  kräver	  
användning	  av	  två	  händer.	  Aktiviteter	  som	  kan	  bli	  svåra	  att	  utföra	  är	  knyta	  skor,	  klä	  på	  sig	  och	  äta	  
mat.	  Aktivitetsutförandet	  och	  möjligheten	  att	  utveckla	  en	  självständighet	  begränsas.	  
Arbetsterapeutens	  uppgift	  är	  att	  möjliggöra	  aktivitetsutförande	  för	  dessa	  barn	  bland	  annat	  med	  hjälp	  
av	  en	  protes.	  Enligt	  vår	  kännedom	  finns	  inga	  tidigare	  studier	  som	  beskriver	  arbetsterapeuters	  
erfarenhet	  av	  att	  arbeta	  med	  barn,	  upp	  till	  10	  år,	  som	  har	  dysmeli	  på	  arm	  eller	  hand.	  Denna	  studie	  
kommer	  därför	  att	  fokusera	  på	  detta.	  	  

2.	  Bakgrund	  

2.1	  Dysmeli	  	  
Dysmeli	  är	  en	  reduktionsmissbildning	  som	  innebär	  att	  barnet	  föds	  med	  en	  kroppsdel	  som	  inte	  är	  fullt	  
utvecklad.	  I	  Sverige	  föds	  cirka	  55	  barn	  per	  år	  med	  dysmeli	  där	  ungefär	  två	  tredjedelar	  av	  barnen	  har	  
missbildning	  på	  övre	  extremitet.	  Det	  vanligaste	  är	  att	  barnet	  föds	  med	  dysmeli	  på	  ena	  handen	  (1).	  
Det	  finns	  två	  typer	  av	  dysmeli,	  en	  longitudinell	  skada	  och	  en	  transversell	  skada.	  En	  longitudinell	  skada	  
är	  längsgående	  och	  innebär	  att	  skelettbenet	  är	  outvecklat	  eller	  saknas	  helt.	  Vanligtvis	  behandlas	  
denna	  skada	  med	  operation.	  Den	  transversella	  skadan	  är	  tvärgående	  och	  liknar	  en	  amputation.	  
Skadan	  är	  oftast	  belägen	  vid	  handleden	  eller	  längre	  upp	  på	  armen	  och	  behandlas	  oftast	  med	  protes	  
vilket	  kan	  medverka	  till	  förbättring	  av	  både	  funktion	  och	  utförande	  av	  dagliga	  aktiviteter	  (1).	  	  

2.1.1	  Armproteser	  
Armprotes	  är	  ett	  hjälpmedel	  som	  kan	  öka	  aktivitetsförmågan	  hos	  barnet	  (1,2).	  Det	  finns	  två	  typer	  av	  
armproteser,	  en	  passiv	  och	  en	  aktiv.	  Den	  passiva	  protesen	  får	  barnet	  vid	  ungefär	  sex	  månaders	  ålder	  
då	  barnet	  börjar	  lära	  sig	  krypa,	  och	  kan	  sitta	  upprätt	  i	  en	  stabil	  position.	  Med	  hjälp	  av	  protesen	  tränas	  
barnet	  att	  använda	  båda	  händerna	  vilket	  stöder	  hjärnans	  utveckling.	  Protesen	  blir	  en	  del	  av	  barnets	  
kroppsbild	  och	  börjar	  vara	  med	  i	  de	  naturliga	  kroppsrörelserna	  (3,4).	  Att	  barnet	  får	  en	  passiv	  protes	  i	  
tidig	  ålder	  är	  en	  faktor	  som	  medverkar	  till	  kontinuerlig	  användning	  av	  protesen	  i	  framtiden	  (5).	  	  

2.1.2	  Myoelektrisk	  handprotes	  
En	  myoelektrisk	  handprotes	  är	  en	  så	  kallad	  aktiv	  protes	  som	  drivs	  av	  en	  elektrisk	  motor.	  Protesen	  
består	  av	  en	  hylsa	  och	  en	  proteshand	  och	  är	  individanpassad.	  Hylsan	  är	  nödvändig	  för	  att	  protesen	  
ska	  kunna	  fästa	  mot	  den	  kvarvarande	  armstumpen	  (1).	  Motorn	  i	  protesen	  aktiveras	  genom	  att	  
muskler	  i	  armen	  skickar	  signaler	  som	  tas	  emot	  av	  inbyggda	  elektroder	  i	  hylsan.	  Protesens	  funktion	  
beror	  på	  hur	  starka	  signalerna	  är	  och	  personens	  förmåga	  att	  kunna	  hantera	  dem.	  Protesen	  består	  av	  
tre	  aktiva	  fingrar,	  långfinger,	  pekfinger	  och	  tumme,	  dessa	  fingrar	  ger	  möjlighet	  till	  att	  utföra	  
pincettgreppet.	  En	  protes	  möjliggör	  tvåhandsgrepp	  vilket	  leder	  till	  symmetri	  i	  aktivitetsutförandet	  (1,	  
6).	  Vid	  förskrivning	  av	  protes	  följs	  Socialstyrelsens	  förskrivningsprocess	  (7)	  som	  innebär	  att	  
arbetsterapeuten	  provar	  ut	  protesen,	  tränar	  med	  barnet	  och	  gör	  uppföljningar.	  	  Utprovning	  av	  
protesen	  brukar	  vanligtvis	  ske	  när	  barnet	  är	  mellan	  2,5	  -‐	  4	  års	  ålder	  (5).	  	  

2.2.	  Utförande	  av	  dagliga	  aktiviteter	  
Barn	  med	  dysmeli	  på	  övre	  extremitet	  har	  svårt	  att	  utföra	  aktiviteter	  som	  kräver	  att	  man	  använder	  två	  
händer.	  Dysmeli	  kan	  innebära	  smärta	  vid	  aktivitetsutförandet	  och	  kan	  även	  leda	  till	  minskad	  kraft	  att	  
utföra	  olika	  aktiviteter.	  Detta	  kan	  begränsa	  personens	  aktivitetsutförande	  och	  aktivitetsförmåga	  (8).	  
Aktiviteter	  som	  att	  cykla,	  gunga,	  knyta	  skorna	  är	  exempel	  på	  aktiviteter	  som	  kan	  vara	  svåra	  att	  
utföra.	  Det	  kan	  leda	  till	  att	  barnet	  antingen	  helt	  behöver	  avstå	  från	  aktiviteten	  eller	  få	  stöd	  av	  en	  
annan	  person	  vilket	  kan	  medföra	  att	  barnet	  inte	  får	  möjlighet	  att	  utveckla	  självständighet	  (1).	  Barnet	  
kan	  även	  uppleva	  begränsningar	  i	  sitt	  aktivitetsutförande	  på	  grund	  av	  att	  människor	  i	  deras	  
omgivning	  har	  fördomar	  eller	  bedömer	  deras	  aktivitetsförmåga	  utan	  tillräcklig	  kunskap.	  Det	  kan	  bli	  
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en	  påfrestning	  både	  fysiskt	  och	  psykiskt.	  Att	  personer	  i	  barnets	  omgivning	  har	  tillräcklig	  kunskap	  och	  
visar	  förståelse	  och	  sympati	  kan	  leda	  till	  att	  barnet	  får	  en	  ökad	  självkänsla	  och	  tillfredsställelse	  (1,8).	  
Att	  barnet	  får	  en	  protes	  kan	  leda	  till	  förbättrad	  funktion	  och	  symmetri	  samt	  förbättrad	  
aktivitetsförmåga.	  Användning	  av	  en	  protes	  ger	  möjlighet	  att	  utföra	  aktiviteter	  med	  två	  händer	  
självständigt.	  Aktiviteter	  som	  tidigare	  varit	  omöjliga	  för	  barnet	  att	  utföra	  kan	  istället	  bli	  möjliga	  med	  
hjälp	  av	  protesen	  (8).	  	  	  	  

2.3.	  Arbetsterapi	  
Arbetsterapeuten	  har	  en	  viktig	  roll	  i	  arbetet	  med	  barn	  med	  dysmeli	  och	  involveras	  tidigt	  i	  processen	  
för	  att	  utreda	  och	  planera	  olika	  åtgärder	  för	  barnet	  tillsammans	  med	  flera	  professioner	  i	  ett	  team.	  
Arbetsterapeuten	  har	  ansvar	  för	  protesträningen	  och	  målet	  är	  att	  träna	  upp	  användandet	  av	  
protesen	  så	  att	  barnet	  kan	  bli	  självständigt	  i	  utförandet	  av	  dagliga	  aktiviteter.	  Arbetsterapeutiska	  
insatser	  syftar	  till	  att	  barnet	  ska	  lära	  sig	  att	  använda	  protesen	  i	  dagliga	  aktiviteter.	  	  Tillsammans	  med	  
barnet	  och	  familjen	  försöker	  man	  finna	  olika	  lösningar	  och	  se	  möjligheter	  i	  deras	  vardagliga	  liv	  (1,3).	  	  
	  
En	  uppgift	  som	  arbetsterapeuten	  har	  är	  att	  träna	  barnet	  i	  att	  använda	  protesen,	  vilket	  startar	  när	  
barnet	  fått	  den	  myoelektriska	  handprotesen.	  Barnet	  tränas	  i	  att	  kunna	  greppa	  olika	  föremål	  genom	  
lek	  och	  olika	  vardagsaktiviteter	  som	  är	  anpassade	  efter	  barnets	  ålder	  och	  förmåga	  (9).	  Vid	  träningen	  
med	  protes	  utgår	  arbetsterapeuten	  från	  The	  Skills	  Index	  Ranking	  Scale	  (SIRS)	  som	  är	  en	  skala	  speciellt	  
framtagen	  för	  träningen	  med	  arm-‐	  och	  handprotes.	  Skalan	  är	  utformad	  som	  en	  trappa	  bestående	  av	  
14	  steg	  och	  innebär	  att	  arbetsterapeuten	  observerar	  barnet	  vid	  utförande	  av	  dagliga	  aktiviteter	  (1,5).	  
Första	  steget	  handlar	  om	  att	  barnet	  ska	  acceptera	  sin	  protes	  och	  vänja	  sig	  vid	  att	  ha	  den	  på	  sig.	  
Processen	  fortsätter	  med	  att	  barnet	  tränar	  på	  att	  utföra	  olika	  grepp	  och	  målet	  är	  att	  barnet	  ska	  bli	  
självständig	  och	  kunna	  använda	  protesen	  i	  dagliga	  aktiviteter	  (1).	  Utifrån	  observationen	  bedömer	  
arbetsterapeuten	  vilken	  nivå	  på	  SIRS-‐skalan	  som	  barnet	  befinner	  sig	  på	  och	  planerar	  och	  strukturerar	  
träningen	  utefter	  det.	  Arbetsterapeuten	  gör	  även	  en	  bedömning	  av	  bär-‐tiden,	  vilket	  innebär	  hur	  
mycket	  och	  hur	  länge	  barnet	  använder	  protesen	  (5).	  	  
	  
Vid	  utvärdering	  av	  hur	  barnet	  kan	  hantera	  sin	  myoelektriska	  handprotes	  används	  
bedömningsinstrumentet	  Assessment	  of	  capacity	  for	  myoeletric	  control	  (ACMC)	  (10).	  Utvärderingen	  
sker	  efter	  en	  tids	  träning	  för	  att	  utvärdera	  barnets	  protesanvändning.	  Instrumentet	  används	  vid	  
observationer	  där	  barnet	  får	  utföra	  en	  valfri	  aktivitet	  som	  består	  av	  någon	  form	  av	  lek.	  
Arbetsterapeuten	  bedömer	  barnets	  förmåga	  att	  kontrollera	  protesen	  i	  den	  valda	  aktiviteten.	  Det	  
som	  bedöms	  är	  bland	  annat	  gripförmågan	  och	  hur	  barnet	  kan	  hantera	  föremål	  bimanuellt,	  därför	  är	  
det	  viktigt	  att	  barnet	  använder	  sig	  av	  båda	  händerna	  i	  aktiviteten	  (1,10).	  	  	  
	  
En	  nyckel	  för	  att	  uppnå	  framgång	  i	  barnets	  protesanvändning	  är	  att	  familjen	  är	  involverad	  och	  stöder	  
barnet	  i	  användandet	  av	  protesen.	  Det	  är	  viktigt	  att	  arbetsterapeuten	  utbildar	  föräldrarna	  om	  
protesanvändning	  och	  att	  de	  förstår	  betydelsen	  av	  daglig	  träning	  i	  hemmet.	  Det	  är	  av	  stor	  betydelse	  
att	  föräldrarna	  är	  en	  del	  av	  barnets	  protesanvändning,	  känner	  sig	  nöjda	  och	  kan	  acceptera	  protesen	  
och	  dess	  funktion,	  för	  att	  sedan	  kunna	  uppmuntra	  barnet	  till	  att	  använda	  protesen	  (11).	  Föräldrarna	  
kan	  vara	  involverade	  i	  de	  praktiska	  sakerna	  som	  att	  sätta	  på	  protesen	  och	  byta	  batterier.	  Det	  är	  även	  
viktigt	  att	  föräldrarna	  uppmuntrar	  barnet	  att	  använda	  protesen	  (3).	  I	  början	  behöver	  barnet	  bli	  
påmint	  om	  att	  använda	  protesen,	  och	  där	  har	  föräldrarna	  en	  mycket	  viktig	  roll	  för	  att	  kunna	  uppnå	  
automatisering.	  Det	  innebär	  att	  protesens	  rörelser	  ska	  ske	  automatiskt	  utan	  att	  barnet	  behöver	  
tänka	  på	  det	  (8).	  När	  barnet	  blir	  äldre	  är	  det	  viktigt	  att	  även	  de	  blir	  involverade	  i	  processen	  vilket	  kan	  
ge	  en	  ökad	  motivation	  till	  användningen	  av	  protesen	  när	  barnet	  får	  uttrycka	  sina	  åsikter	  och	  behov	  
(11).	  	  Det	  är	  även	  viktigt	  att	  arbetsterapeuten	  har	  ett	  bra	  samarbete	  med	  barnets	  förskola	  eller	  skola	  
för	  att	  ge	  möjlighet	  för	  barnet	  att	  på	  bästa	  sätt	  kunna	  använda	  protesen	  även	  där.	  	  I	  en	  tidigare	  
studie	  har	  det	  visat	  sig	  att	  om	  det	  inte	  finns	  ett	  bra	  samarbete	  mellan	  skolan,	  föräldrarna	  och	  
arbetsterapeuten	  kan	  det	  leda	  till	  att	  barnet	  inte	  använder	  protesen	  i	  skolan	  (8).	  	  
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En	  viktig	  faktor	  för	  kontinuerlig	  användning	  av	  protesen	  är	  att	  arbetsterapeuten	  gör	  regelbunden	  
uppföljning	  med	  barnet	  och	  föräldrarna	  för	  att	  kunna	  följa	  med	  när	  barnets	  behov	  förändras.	  I	  en	  
studie	  (8)	  som	  gjorts	  hade	  arbetsterapeuterna	  uppföljningar	  var	  tredje	  månad	  för	  att	  följa	  barnets	  
användning	  av	  protesen	  och	  även	  protesens	  passform.	  Denna	  täta	  uppföljning	  är	  extra	  viktig	  i	  början	  
då	  barnet	  både	  växer	  mycket	  men	  även	  att	  barnet	  är	  ovan	  att	  använda	  sin	  protes.	  Det	  är	  då	  som	  
grunden	  för	  barnets	  framtida	  protesanvändning	  läggs.	  Senare	  när	  barnet	  är	  äldre	  kan	  uppföljningen	  
ske	  med	  glesare	  intervall,	  eller	  när	  behovet	  finns.	  Det	  är	  även	  viktigt	  att	  det	  finns	  tillgång	  till	  
underhåll	  och	  snabb	  reparation	  av	  protesen	  för	  att	  barnet	  ska	  kunna	  använda	  sin	  protes	  (3,	  8).	  	  

2.4	  Problemområde	  
Utifrån	  litteraturgenomgången	  har	  det	  framkommit	  att	  arbetsterapeuten	  har	  en	  viktig	  roll	  i	  
behandlingen	  med	  myoelektrisk	  protes	  för	  barn	  med	  dysmeli	  i	  övre	  extremitet.	  Arbetsterapeuten	  är	  
en	  viktig	  del	  i	  arbetet	  med	  utredning,	  träning	  och	  uppföljning	  av	  barnets	  protes.	  Målet	  med	  
behandlingen	  är	  att	  möjliggöra	  protesanvändningen	  för	  att	  uppnå	  självständighet	  i	  dagliga	  
aktiviteter.	  Enligt	  vår	  kännedom	  saknas	  dock	  forskning	  kring	  svenska	  arbetsterapeuters	  erfarenhet	  av	  
att	  arbeta	  med	  barn	  med	  dysmeli	  på	  övre	  extremitet.	  Det	  saknas	  beskrivningar	  om	  arbetsterapeuters	  
egna	  erfarenheter	  utifrån	  deras	  perspektiv,	  därför	  görs	  denna	  studie.	  Resultatet	  kan	  vara	  användbart	  
för	  arbetsterapeuter	  som	  är	  yrkesverksamma	  inom	  området.	  Genom	  att	  ta	  del	  av	  andras	  
erfarenheter	  kan	  en	  utveckling	  av	  nya	  tillvägagångssätt	  ske.	  	  

3.	  Syfte	  
Att	  beskriva	  svenska	  arbetsterapeuters	  erfarenheter	  av	  att	  arbeta	  med	  barn,	  upp	  till	  10	  år,	  som	  har	  
dysmeli	  och	  behandlas	  med	  myoelektrisk	  handprotes.	  	  

4.	  Metod	  	  
Utifrån	  syftet	  valdes	  en	  kvalitativ	  metod	  för	  att	  beskriva	  arbetsterapeuters	  erfarenheter.	  En	  kvalitativ	  
metod	  eftersträvar	  en	  helhetsbild	  av	  människan	  (12).	  Metoden	  fokuserar	  på	  innebörden	  och	  söker	  
förståelse	  av	  en	  människas	  erfarenheter	  utifrån	  ett	  inifrånperspektiv,	  vilket	  ansågs	  passande	  för	  
denna	  studie.	  Målet	  med	  en	  kvalitativ	  metod	  är	  att	  beskriva	  den	  levda	  erfarenheten	  för	  att	  få	  en	  
ökad	  insikt	  (12).	  	  

4.1.	  Urval	  
Strategiskt	  urval	  (13)	  användes	  för	  studien	  vilket	  innebar	  att	  deltagarna	  skulle	  uppfylla	  vissa	  kriterier.	  
Till	  studien	  valdes	  svenska	  arbetsterapeuter	  som	  dagligen	  möter	  barn	  upp	  till	  10	  år	  med	  dysmeli	  på	  
arm	  eller	  hand	  och	  som	  behandlas	  med	  myoelektrisk	  handprotes	  (13).	  Kontaktuppgifter	  till	  
arbetsterapeuterna	  fanns	  på	  respektive	  enhets	  hemsida.	  Förfrågan	  om	  deltagande	  i	  studie	  togs	  via	  
mail.	  Mailet	  bestod	  även	  av	  ett	  informationsbrev	  med	  information	  om	  studien.	  Efter	  några	  dagar	  
kontaktades	  arbetsterapeuterna	  genom	  telefonsamtal	  där	  de	  fick	  en	  förfrågan	  om	  deltagande	  i	  
studien.	  De	  arbetsterapeuter	  som	  skulle	  delta	  bokades	  in	  för	  en	  intervju.	  Alla	  arbetsterapeuter	  som	  
tillfrågades	  valde	  att	  delta,	  vilket	  var	  åtta	  stycken.	  	  

4.2.	  Datainsamling	  
Semistrukturerade	  intervjuer	  användes	  som	  datainsamlingsmetod	  och	  utifrån	  det	  utformades	  en	  
intervjuguide,	  se	  bilaga	  1.	  En	  struktur	  för	  intervjun	  gjordes	  med	  hjälp	  av	  Dalen	  (12).	  Guiden	  innehöll	  
tio	  stycken	  huvudfrågor	  med	  formulerade	  underfrågor	  vilken	  utarbetades	  på	  ett	  noggrant	  sätt	  för	  att	  
få	  ett	  meningsfullt	  material	  utifrån	  studiens	  syfte.	  Intervjun	  inleddes	  med	  tre	  stycken	  generella	  
frågor.	  En	  struktur	  för	  intervjun	  skapades	  med	  förskrivningsprocessen	  som	  där	  frågor	  formulerades	  
utifrån	  utredning,	  träning	  och	  uppföljning	  (7).	  	  Intervjun	  bestod	  av	  frågor	  som	  formulerades	  utifrån	  
studiens	  syfte	  med	  hjälp	  av	  kunskap	  från	  litteraturgenomgången.	  Tonvikten	  låg	  på	  
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arbetsterapeuternas	  erfarenheter	  och	  frågor	  inom	  de	  centrala	  temana	  ställdes	  för	  att	  besvara	  syftet.	  
Intervjun	  inleddes	  med	  generella	  frågor	  för	  att	  få	  deltagaren	  avslappnad	  och	  känna	  trygghet.	  
Intervjun	  avslutades	  även	  med	  frågor	  av	  generell	  karaktär	  för	  att	  få	  ett	  bra	  avslut	  och	  ge	  deltagaren	  
möjlighet	  att	  tilläga	  något	  om	  så	  önskades	  (12).	  	  
	  

4.3.	  Genomförande	  	  
I	  studien	  intervjuades	  åtta	  arbetsterapeuter	  som	  hade	  erfarenhet	  av	  att	  arbeta	  med	  barn	  som	  har	  
dysmeli	  på	  övre	  extremitet.	  Intervju	  som	  metod	  valdes	  därför	  att	  arbetsterapeuterna	  skulle	  få	  
utrymme	  att	  berätta	  om	  sina	  egna	  erfarenheter,	  tankar	  och	  uppfattningar	  kring	  ämnet(13).	  
Intervjuerna	  genomfördes	  på	  en	  lugn	  och	  tyst	  plats	  där	  det	  inte	  fanns	  andra	  personer	  som	  kunde	  
störa	  intervjun	  (14).	  Hälften	  av	  intervjuerna	  genomfördes	  via	  skype	  på	  grund	  av	  det	  geografiska	  
avståndet.	  Två	  intervjuer	  utfördes	  över	  telefon	  då	  ingen	  annan	  lämplig	  metod	  fanns	  tillgänglig.	  	  De	  
två	  resterande	  intervjuerna	  genomfördes	  i	  direkt	  interaktion	  med	  deltagarna	  då	  avståndet	  var	  
relativt	  nära	  och	  möjligheten	  fanns	  att	  se	  deras	  verksamhet.	  Samtliga	  intervjuer	  spelas	  in	  med	  hjälp	  
av	  en	  mp3-‐spelare	  och	  intervjuernas	  längd	  varierade	  mellan	  34-‐55	  minuter.	  Båda	  författarna	  deltog	  
vid	  alla	  intervjuer	  för	  att	  finnas	  som	  stöd	  till	  varandra	  (14).	  När	  en	  av	  intervjuarna	  ställde	  frågor	  satt	  
den	  andra	  med	  och	  lyssnade	  samt	  fyllde	  i	  med	  följdfrågor	  vid	  behov.	  Författarna	  turades	  om	  att	  hålla	  
i	  intervjun.	  	  

4.4.	  Dataanalys	  	  
Till	  analysen	  användes	  kvalitativ	  innehållsanalys	  med	  induktiv	  ansats	  som	  innebar	  att	  kategorier	  
skapades	  efter	  att	  meningsenheter	  och	  koder	  utformats	  (15).	  När	  intervjuerna	  hade	  genomförts	  
inleddes	  transkriberingen	  där	  varje	  intervju	  avlyssnades	  och	  skrevs	  ut	  ordagrant.	  Transkriberingens	  
syfte	  var	  att	  förvandla	  tal	  till	  text	  (13).	  För	  att	  säkerställa	  att	  allt	  material	  inkluderats	  och	  var	  korrekt	  
nedskrivet	  avlyssnades	  intervjuerna	  ytterligare	  en	  gång.	  Det	  transkriberade	  textmaterialet	  bestod	  av	  
totalt	  71	  A4-‐sidor	  med	  enkelt	  radavstånd.	  	  Nästa	  steg	  var	  att	  ta	  ut	  meningsenheter	  vilket	  innebar	  att	  
ta	  ut	  meningar	  med	  betydelse	  betydelse	  för	  syftet,	  dessa	  utgjorde	  sedan	  grunden	  för	  analysen.	  Varje	  
meningsenhet	  kondenserades	  för	  att	  bli	  mer	  lätthanterliga	  och	  för	  att	  det	  centrala	  innehållet	  skulle	  
bli	  tydligt.	  Därefter	  sattes	  en	  kod	  på	  varje	  meningsenhet	  som	  beskrev	  innehållet	  på	  ett	  kortfattat	  
sätt.	  Koderna	  med	  liknande	  innebörd	  fördes	  sedan	  samman	  till	  kategorier.	  Transkriberingsmaterialet	  
användes	  under	  hela	  analysprocessen	  vilket	  stärker	  tillförlitligheten.	  Utifrån	  resultatet	  framkom	  tre	  
kategorier,	  för	  att	  belysa	  olika	  perspektiv	  utformades	  även	  olika	  underkategorier	  (15).	  Se	  tabell	  1.	  	  	  
	  
Tabell	  1.	  Analysprocess	  	  
Meningsenhet	   Kondenserad	  

meningsenhet	  
Kod	   Underkategori	   Kategori	  

“...det finns ju 
många föräldrar 
som...har många 
förslag ...och då 
försöker vi ju vara 
lyhörda och lyssna 
på det också 
såklart, så att alla 
blir nöjda”	  

Det finns många 
föräldrar som har 
förslag och vi 
försöker vara 
lyhörda och lyssna 
på det så att alla 
blir nöjda.	  

Många 
föräldrar har 
förslag, vi 
försöker 
lyssna och 
vara lyhörda 
så att alla blir 
nöjda.	  

Anpassad	  
behandling	  
kräver	  lyhördhet	  	  

Anpassad	  
behandling	  	  

“... I samarbete 
med 
föräldrarna...tala 
om både fördelarna 
och nackdelarna för 
föräldrarna, att den 

Sker i samarbete 
med föräldrarna. 
En diskussion där 
man talar om 
fördelar och 
nackdelar med 

Samarbete 
med 
föräldrarna 
där man kan 
diskutera 
fördelar och 

Samarbete	  med	  
föräldrarna	  	  

Samverkan	  
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ena armen kommer 
ju bli längre än den 
andra och att det 
finns att.. men det 
är ju en diskussion 
med föräldrarna, 
det är det ju väldigt 
mycket..”  
	  

protes.	   nackdelar 
med protes.	  

	  

4.5.	  Etiska	  ställningstaganden	  
Det	  finns	  fyra	  stycken	  krav	  som	  beskriver	  hur	  forskningen	  bör	  genomföras	  på	  etiskt	  rätt	  sätt.	  Dessa	  
fyra	  krav	  är	  nyttjandekravet,	  informationskravet,	  samtyckeskravet	  och	  konfidentialitetskravet.	  
Genom	  att	  deltagarna	  fick	  ta	  del	  av	  ett	  informationsbrev	  uppfylldes	  informationskravet.	  Där	  fick	  de	  
information	  om	  studiens	  syfte	  och	  metod,	  vad	  deltagandet	  skulle	  innebära,	  att	  det	  var	  frivilligt	  att	  
delta	  och	  att	  de	  när	  som	  helst	  kunde	  avbryta	  deltagandet	  samt	  kontaktuppgifter	  till	  ansvariga	  för	  
studien	  (16).	  När	  personerna	  bestämt	  sig	  för	  att	  delta	  skickades	  en	  samtyckesblankett	  ut	  som	  
deltagarna	  fick	  skriva	  på	  innan	  intervjuerna	  påbörjades	  och	  med	  detta	  uppfylldes	  samtyckeskravet.	  
Informationen	  som	  samlades	  in	  skulle	  enbart	  användas	  till	  denna	  studie	  vilket	  uppfyller	  
nyttjandekravet.	  Konfidentialitetskravet	  innebär	  att	  deltagarnas	  personuppgifter	  ska	  hanteras	  på	  ett	  
säkert	  sätt	  så	  att	  ingen	  obehörig	  kan	  ta	  del	  av	  dem.	  Detta	  uppfylldes	  genom	  att	  transkriberingarna	  
avkodades	  med	  bokstäver	  istället	  för	  deltagarnas	  namn.	  Intervjuerna	  finns	  sparade	  på	  en	  enhet	  som	  
ingen	  annan	  än	  författarna	  kan	  komma	  åt	  (17).	  	  
	  
Studien	  innebar	  inga	  risker	  för	  deltagarna	  mer	  än	  att	  intervjun	  kunde	  väcka	  tankar	  och	  funderingar	  
kring	  tillvägagångssättet	  i	  deras	  arbete.	  Deltagarna	  förlorade	  även	  viss	  arbetstid	  under	  intervjun.	  
Nyttan	  med	  studien	  var	  att	  arbetsterapeuterna	  fick	  beskriva	  sina	  erfarenheter	  kring	  att	  arbeta	  med	  
barn	  med	  dysmeli,	  vilket	  kan	  väcka	  positiva	  tankar	  hos	  deltagarna	  om	  de	  är	  nöjda	  med	  sitt	  arbetssätt.	  
Enligt	  överenskommelse	  med	  deltagarna	  ska	  de	  kunna	  ta	  del	  av	  studien	  genom	  att	  de	  får	  den	  skickad	  
till	  sig	  samt	  att	  den	  finns	  tillgänglig	  på	  nätet.	  Nyttan	  av	  detta	  blir	  att	  de	  får	  ta	  del	  av	  varandras	  
erfarenheter	  och	  tillvägagångssätt	  vilket	  kan	  leda	  till	  en	  utveckling	  i	  arbetet.	  Enligt	  Polit	  och	  Beck	  (18)	  
ska	  nyttan	  och	  vinsterna	  av	  studien	  överväga	  riskerna.	  Denna	  studie	  ansågs	  uppfylla	  det	  kravet.	  	  	  

5.	  Resultat	  
I	  studien	  genomfördes	  intervjuer	  med	  åtta	  kvinnliga	  arbetsterapeuter	  som	  arbetar	  med	  barn	  med	  
dysmeli	  och	  dessa	  har	  mellan	  1,5-‐36	  års	  erfarenhet.	  Samtliga	  arbetsterapeuters	  uppgift	  är	  att	  träna	  
barnen	  att	  bli	  självständiga	  i	  sin	  protesanvändning.	  De	  jobbar	  mycket	  tillsammans	  med	  familjen	  och	  
upplever	  att	  det	  är	  roligt	  att	  jobba	  med	  barn,	  då	  dessa	  är	  väldigt	  spontana	  och	  ärliga.	  Deras	  
erfarenhet	  är	  att	  arbetet	  är	  givande	  på	  många	  sätt	  men	  även	  en	  stor	  utmaning.	  Utifrån	  analysen	  har	  
tre	  kategorier	  framkommit;	  anpassad	  behandling,	  familjens	  inställning	  påverkar	  behandlingen	  samt	  
samverkan,	  se	  tabell	  2.	  
	  
Tabell	  2.	  Kategorier	  och	  underkategorier	  	  
Kategorier	   Underkategori	   Underkategori	   Underkategori	  
Anpassad	  behandling	   Anpassad	  behandling	  

efter	  barnets	  ålder	  och	  
intressen	  

Anpassad	  behandling	  
kräver	  lyhördhet	  

	  

Familjens	  inställning	  
påverkar	  behandlingen	  

Föräldrarnas	  
inställning	  till	  protes	  

Barnets	  inställning	  till	  
protes	  

	  

Samverkan	   Samarbete	  med	   Samarbete	  med	   Samarbete	  med	  
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föräldrarna	   förskolan	   barnhabiliteringen	  

	  

5.1.	  Anpassad	  behandling	  
I	  denna	  kategori	  som	  handlar	  om	  anpassad	  behandling	  återfinns	  två	  underkategorier;	  anpassad	  
behandling	  efter	  barnets	  ålder	  och	  intressen	  samt	  anpassad	  behandling	  kräver	  lyhördhet.	  	  
	  
Alla	  deltagare	  erfar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  behandlingen	  anpassas	  efter	  varje	  enskilt	  barn	  och	  familj.	  
Varje	  familj	  ser	  olika	  ut	  och	  har	  olika	  förutsättningar	  och	  behov,	  därför	  är	  det	  viktigt	  att	  
individanpassa	  så	  att	  träningen	  blir	  meningsfull	  och	  uppfyller	  familjens	  önskningar.	  	  

	  
“...man	  försöker	  ju	  tänka	  att	  man	  jobbar	  utefter	  individen	  så	  att	  det	  blir	  individanpassat,	  
personcentrerat	  som	  möjligt,	  asså	  att	  man	  har	  med	  barnet	  och	  familjen...framförallt	  är	  det	  ju	  
åldersanpassade	  aktiviteter	  utifrån,	  via	  leken…”	  

5.1.1.	  Anpassad	  behandling	  efter	  barnets	  ålder	  och	  intressen	  
Samtliga	  deltagarna	  berättar	  att	  det	  gemensamma	  behandlingsmålet	  för	  alla	  barn	  är	  att	  de	  ska	  
utveckla	  en	  självständighet	  och	  kunna	  använda	  protesen	  i	  dagliga	  aktiviteter.	  Barnen	  ska	  utveckla	  ett	  
bimanuellt	  grepp	  och	  kunna	  använda	  två	  händer	  som	  alla	  andra	  barn.	  Några	  av	  deltagarna	  menar	  att	  
deras	  uppgift	  är	  att	  visa	  att	  de	  här	  barnen	  kan	  precis	  som	  alla	  andra	  barn,	  fast	  de	  behöver	  utföra	  det	  
på	  ett	  annat	  sätt	  som	  fungerar	  för	  dem.	  För	  att	  de	  ska	  kunna	  bli	  självständiga	  är	  det	  viktigt	  att	  
anpassa	  behandlingen	  efter	  barnets	  ålder	  och	  intressen,	  beskriver	  deltagarna.	  Det	  är	  viktigt	  att	  hitta	  
aktiviteter	  som	  är	  åldersrelaterade	  och	  anpassade	  efter	  deras	  utvecklingsnivå.	  Att	  barnen	  även	  
upplever	  träningen	  rolig	  och	  lustfylld	  är	  en	  förutsättning	  för	  en	  lyckad	  behandling	  och	  god	  
protesanvändning.	  Det	  gäller	  att	  locka	  fram	  protesanvändningen	  genom	  roliga	  aktiviteter	  för	  att	  
barnet	  ska	  känna	  en	  motivation.	  För	  att	  finna	  passande	  aktiviteter	  brukar	  några	  av	  deltagarna	  fråga	  
barnet	  själv,	  de	  kan	  även	  ta	  tips	  från	  föräldrarna	  och	  barnets	  förskola.	  	  

	  
“att	  man	  försöker	  hitta	  åldersrelaterade	  aktiviteter	  för	  det	  är	  viktigt	  att	  barnen	  tycker	  det	  är	  
roligt,	  annars	  så	  vill	  de	  inte	  göra	  det,	  så	  att	  det	  är	  ju	  på,	  det	  är	  ju	  på	  barnens	  villkor	  men	  man	  
försöker	  och	  locka	  de	  till	  det	  man	  vill	  att	  de	  ska	  göra”	  

	  
En	  av	  deltagarna	  berättade	  att	  det	  är	  stor	  skillnad	  i	  nivå	  och	  utveckling	  på	  ett	  barn	  som	  är	  tre	  år	  och	  
ett	  barn	  som	  är	  tio	  år,	  därför	  är	  det	  viktigt	  att	  aktiviteterna	  anpassas.	  De	  yngre	  barnen	  kan	  få	  svårt	  
att	  koncentrera	  sig	  om	  träningstillfällena	  är	  för	  långa,	  därför	  är	  det	  viktigt	  att	  anpassa	  träningens	  
längd	  efter	  barnets	  ålder	  så	  att	  de	  orkar	  hålla	  koncentrationen.	  Det	  kan	  även	  vara	  bra	  att	  plocka	  
undan	  saker	  i	  rummet	  så	  att	  barnen	  inte	  blir	  distraherade.	  	  

	  
“...i	  vår	  träningslokal	  där	  vi	  har	  mycket	  leksaker...jag	  brukar	  röja	  bort...om	  ni	  tänker	  ett	  barn	  på	  
tre	  år	  så	  kan	  den	  bli	  väldigt	  distraherad	  av	  att	  det	  är	  så	  otroligt	  mycket	  saker...då	  plocka	  fram	  
saker...som	  jag	  vet	  kan	  innebära	  bimanuellt	  grepp,	  men	  också	  som	  passar	  barnets	  ålder…”	  	  

	  
Några	  av	  deltagarna	  beskrev	  att	  det	  inte	  finns	  några	  nationella	  riktlinjer	  som	  styr	  arbetet.	  Detta	  
upplevs	  positivt	  då	  det	  finns	  en	  frihet	  att	  kunna	  planera	  och	  anpassa	  träningen	  fritt	  efter	  vad	  som	  blir	  
bäst	  för	  det	  enskilda	  barnet,	  detta	  ökar	  självständigheten	  hos	  deltagaren.	  	  	  
	  

“...Det	  ser	  ju	  vi	  som	  något	  positivt,	  att	  vi	  inte	  har	  nationella	  riktlinjer	  som	  är	  liksom	  super	  snäva	  
där	  alla	  ska	  göra	  exakt	  likadant	  utan	  att	  det	  finns	  lite	  olika	  tankar.”	  

	  
Vid	  planering	  av	  träning	  brukar	  de	  flesta	  deltagarna	  utgå	  från	  aktuella	  aktiviteter	  som	  barnet	  är	  i	  
behov	  av	  att	  kunna	  utföra.	  När	  barnet	  ska	  börja	  skolan	  tränas	  aktiviteter	  som	  är	  aktuella	  då,	  det	  kan	  
exempelvis	  vara	  att	  knyta	  skorna,	  knäppa	  jackan,	  bära	  matbrickan	  eller	  kunna	  använda	  bestick.	  De	  
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flesta	  av	  deltagarna	  ligger	  ofta	  lite	  steget	  före	  i	  träningen	  med	  barnen	  för	  att	  de	  ska	  vara	  väl	  
förberedda.	  	  
	  

“...ofta	  ligger	  vi	  ju	  lite	  steget	  före...de	  här	  barnen	  brukar	  ofta	  kunna	  knyta	  skorna	  bättre	  än	  sina	  
jämnåriga	  kompisar...därför	  att	  man	  har	  tränat	  dem	  på	  det.”	  

	  
De	  deltagare	  som	  har	  jobbat	  en	  längre	  tid	  anser	  att	  det	  med	  tiden	  skapas	  en	  trygghet	  i	  yrkesrollen	  
som	  leder	  till	  att	  det	  blir	  enklare	  att	  bemöta	  barnen	  och	  anpassa	  behandlingen	  till	  rätt	  nivå.	  	  De	  
berättar	  även	  att	  de	  har	  god	  nytta	  av	  sin	  erfarenhet	  då	  de	  har	  träffat	  många	  barn	  och	  ser	  ett	  mönster	  
i	  arbetet	  vilket	  gör	  att	  det	  blir	  enklare	  att	  anpassa	  behandlingen.	  Dessa	  deltagare	  har	  erfarenheter	  av	  
saker	  som	  både	  gått	  bra	  och	  dåligt	  och	  med	  hjälp	  av	  detta	  vet	  de	  hur	  de	  ska	  gå	  tillväga.	  En	  av	  
deltagarna	  nämner	  att	  egna	  barn	  är	  en	  faktor	  som	  medverkar	  till	  att	  kunna	  bli	  tryggare	  i	  arbetet	  med	  
barnen.	  Med	  den	  erfarenheten	  är	  det	  enklare	  att	  anpassa	  nivån	  på	  aktiviteterna	  efter	  barnens	  ålder.	  	  
	  

“...jag	  utgår	  ju	  från	  barnets	  ålder,	  såklart,	  det	  är	  ju	  liksom	  nummer	  1.	  Nu	  har	  jag	  barn	  själv	  eh,	  
då	  är	  det	  lite	  enklare	  kanske	  att	  veta	  på	  ett	  ungefär	  vart	  man	  är	  i	  utvecklingsnivå	  och	  hur,	  på	  
vilken	  nivå	  man	  också	  ska	  lägga	  träningen	  då…”	  

5.1.2.	  Anpassad	  behandling	  kräver	  lyhördhet	  
De	  flesta	  deltagare	  berättar	  att	  de	  utgår	  från	  en	  grundplan	  för	  träningen	  som	  sedan	  behöver	  
anpassas	  efter	  varje	  enskild	  familj.	  Dessa	  berättade	  även	  att	  det	  alltid	  är	  viktigt	  att	  vara	  lyhörd	  och	  
lyssna	  in	  vad	  som	  passar	  familjen,	  så	  att	  alla	  blir	  nöjda.	  Varje	  familj	  och	  varje	  barn	  är	  unik	  och	  
träningen	  behöver	  anpassas	  efter	  deras	  förutsättningar,	  därför	  är	  det	  viktigt	  att	  vara	  lyhörd	  för	  vad	  
som	  passar	  och	  inte	  passar	  för	  barnet.	  	  
	  
De	  deltagare	  som	  har	  jobbat	  en	  längre	  tid	  upplever	  att	  erfarenhet	  skapar	  en	  möjlighet	  att	  kunna	  
lyssna	  in	  vad	  som	  passar	  familjen,	  och	  därmed	  kunna	  jobba	  mer	  individanpassat.	  En	  av	  deltagarna	  
upplever	  att	  hon	  i	  början	  höll	  sig	  till	  grundplanen	  och	  jobbade	  likadant	  med	  alla,	  med	  hjälp	  av	  
erfarenheten	  kan	  hon	  nu	  jobba	  mer	  individanpassat	  och	  vara	  lyhörd	  för	  vad	  som	  passar	  familjen	  
bäst.	  En	  annan	  deltagare	  nämnde	  att	  för	  att	  behålla	  denna	  kompetens	  och	  erfarenhet	  är	  det	  viktigt	  
att	  kunskapen	  finns	  samlad	  på	  få	  enheter	  i	  landet.	  

	  
“I	  början	  var	  det	  kanske	  mer	  att	  man	  jobbade	  likadant	  för	  alla,	  nu	  upplever	  jag	  kanske	  att	  jag	  
jobbar	  mer,	  mer	  individuellt,	  och	  mer	  med	  patientfokus...än	  vad	  man	  gjorde	  i	  början”	  

	  

5.2.	  Familjens	  inställning	  påverkar	  behandlingen	  	  
I	  denna	  kategori	  som	  handlar	  om	  att	  familjens	  inställning	  påverkar	  behandlingen	  återfinns	  två	  
underkategorier;	  Föräldrarnas	  inställning	  till	  protes	  samt	  barnets	  inställning	  till	  protes.	  
	  
Många	  av	  deltagarna	  berättar	  att	  barnets	  och	  föräldrarnas	  inställning	  till	  protes	  är	  avgörande	  för	  hur	  
behandlingen	  kommer	  att	  se	  ut	  och	  om	  barnet	  ska	  behandlas	  med	  protes	  eller	  inte.	  För	  att	  
protesbehandlingen	  ska	  bli	  lyckad	  är	  det	  viktigt	  att	  både	  barnet	  och	  föräldrarna	  har	  ett	  intresse	  och	  
en	  positiv	  inställning	  till	  protes,	  och	  att	  detta	  är	  någonting	  som	  de	  själva	  vill.	  	  
	  

5.2.1.	  Föräldrarnas	  inställning	  till	  protes	  
De	  flesta	  deltagarna	  erfar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  protesen	  fyller	  ett	  behov	  hos	  barnet,	  och	  att	  
föräldrarna	  kan	  se	  det	  behovet.	  En	  avgörande	  faktor	  är	  att	  föräldrarna	  har	  en	  positiv	  inställning	  till	  
protes	  och	  känner	  att	  de	  har	  tid	  och	  ork	  att	  engagera	  sig	  i	  behandlingen.	  Finns	  inte	  intresset	  hos	  
föräldrarna	  är	  det	  bättre	  att	  de	  avvaktar	  en	  tid	  och	  återupptar	  det	  senare	  om	  intresset	  finns	  då.	  	  
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“..det	  ska	  ju	  finnas	  ett	  behov	  för	  det	  och	  ett	  syfte	  och	  ser	  inte	  föräldrarna	  det	  behovet...då	  är	  
det	  ju	  ingen	  ide.	  	  

	  
De	  flesta	  av	  deltagarna	  berättar	  att	  föräldrarnas	  inställning	  även	  påverkar	  hur	  barnet	  ser	  på	  
protesanvändningen.	  Det	  är	  viktigt	  att	  föräldrarna	  har	  en	  positiv	  inställning	  och	  ser	  att	  protesen	  ger	  
en	  positiv	  effekt	  hos	  barnet,	  vilket	  har	  betydelse	  för	  barnets	  motivation	  att	  använda	  protesen.	  Flera	  
av	  deltagarna	  berättar	  att	  de	  flesta	  föräldrar	  har	  en	  positiv	  inställning	  och	  vill	  att	  barnet	  ska	  
behandlas	  med	  protes	  när	  de	  är	  små	  för	  att	  de	  ska	  lära	  sig	  använda	  den	  och	  så	  småningom	  kunna	  ha	  
valmöjligheten	  att	  själva	  välja	  om	  de	  vill	  ha	  protes,	  när	  de	  blir	  äldre.	  	  
	  

5.2.2.	  Barnets	  inställning	  till	  protes	  
Många	  av	  deltagarna	  erfar	  att	  barnets	  inställning	  till	  protes	  avgör	  hur	  duktiga	  protesanvändare	  de	  
blir.	  Enligt	  dessa	  deltagare	  brukar	  barnens	  inställning	  till	  protes	  vara	  positiv.	  De	  är	  ofta	  glada,	  nyfikna	  
och	  positiva.	  I	  början	  av	  processen	  är	  de	  ofta	  hängivna	  och	  vill	  snabbt	  komma	  igång	  med	  
protesanvändningen,	  vilket	  leder	  till	  snabb	  inlärning.	  Barnen	  tycker	  det	  är	  roligt	  att	  komma	  till	  
mottagningen	  och	  träffa	  andra	  barn	  med	  protes.	  Efter	  ett	  tag	  kan	  det	  komma	  en	  dipp	  då	  de	  inte	  
förstår	  syftet	  eller	  nyttan	  med	  protesen	  utan	  känner	  mest	  att	  den	  är	  tung	  och	  att	  de	  inte	  kan	  
kontrollera	  sina	  rörelser.	  Detta	  leder	  till	  att	  vissa	  kan	  lägga	  undan	  protesen	  ett	  tag	  men	  efter	  en	  tid	  ta	  
upp	  den	  när	  de	  ser	  behovet	  igen.	  	  
	  

“...i	  början	  är	  många	  väldigt	  entusiastiska	  och	  vill	  komma	  igång	  att	  använda	  den,	  sen	  kommer	  
det	  kanske	  en	  liten	  dipp...tung...förstår	  inte	  nyttan	  av	  den…”	  	  

	  
De	  flesta	  av	  deltagarna	  berättar	  att	  barnets	  inställning	  till	  protesen	  har	  en	  stor	  betydelse	  för	  hur	  
duktig	  protesanvändare	  barnet	  blir.	  En	  del	  barn	  har	  ett	  intresse	  för	  protesen	  och	  andra	  har	  det	  inte,	  
det	  spelar	  då	  ingen	  roll	  hur	  mycket	  träning	  barnet	  får	  eller	  föräldrarnas	  inställning	  till	  protesen.	  	  Om	  
barnet	  inte	  har	  en	  positiv	  inställning	  till	  protesen	  kan	  det	  vara	  svårt	  att	  få	  ett	  lyckat	  resultat	  i	  
behandlingen.	  	  

5.3.	  Samverkan	  
I	  denna	  kategori	  återfinns	  tre	  underkategorier;	  samarbete	  med	  föräldrarna,	  samarbete	  med	  
förskolan	  samt	  samarbete	  med	  barnhabiliteringen.	  
	  
Enligt	  många	  av	  deltagarna	  är	  en	  nyckel	  för	  framgång	  i	  behandlingen	  att	  ha	  ett	  gott	  samarbete	  med	  
personer	  i	  barnets	  omgivning	  som	  finns	  där	  och	  stöttar	  barnet.	  Det	  kan	  vara	  familjen,	  personal	  på	  
förskola	  eller	  barnhabilitering.	  	  
	  

“...vad	  det	  är	  som	  gör	  att	  man	  använder	  sin	  protes	  eller	  om	  den	  hamnar	  i	  byrålådan...då	  har	  
det	  visat	  sig	  att	  det	  är	  stöttning	  från	  omgivningen,	  och	  en	  närhet	  till	  dysmelienhet,	  eller	  en	  tät	  
kontakt	  med	  dysmelienhet,	  är	  avgörande	  för	  om	  man	  bär	  sin	  protes	  regelbundet..”	  

	  

5.3.1.	  Samarbete	  med	  föräldrarna	  
Samtliga	  deltagarna	  berättade	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  ha	  ett	  samarbete	  med	  föräldrarna	  för	  att	  
protesanvändningen	  ska	  bli	  lyckad	  för	  barnet.	  En	  förutsättning	  för	  att	  det	  ska	  bli	  bra	  är	  att	  familjen	  
och	  arbetsterapeuten	  jobbar	  ihop	  som	  ett	  team.	  Föräldrarna	  träffar	  barnen	  mer	  än	  
arbetsterapeuterna	  gör,	  därför	  kräver	  det	  föräldrarnas	  engagemang	  och	  att	  de	  tar	  ansvar	  för	  att	  
barnet	  använder	  protesen.	  	  
	  

“...de	  är	  ju	  delaktiga,	  de	  är	  ju	  hela	  tiden	  med,	  vi	  har	  ju	  med	  föräldrarna	  i	  allt	  det	  vi	  
gör...kommer	  hjälpa	  barnet	  att	  ta	  på	  och	  av	  protesen...de	  träffar	  barnet	  betydligt	  mer	  än	  vad	  vi	  
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gör…de	  har	  ju	  väldigt	  stor	  del	  i	  utprovningen	  och	  träningen...jag	  skulle	  säga	  att	  deras	  del	  är	  
väldigt	  stor..”	  

	  
Enligt	  några	  av	  deltagarna	  är	  det	  viktigt	  att	  föräldrarna	  är	  konsekventa	  och	  förstår	  innebörden	  av	  att	  
barnet	  använder	  protesen	  regelbundet	  efter	  de	  rutiner	  som	  är	  uppsatta.	  Några	  av	  deltagarna	  
försöker	  ständigt	  förmedla	  till	  föräldrarna	  betydelsen	  av	  kontinuerlig	  användning	  och	  träning	  för	  ett	  
gott	  resultat	  i	  barnets	  protesanvändning.	  Erfarenheterna	  är	  att	  det	  inte	  alltid	  är	  så	  enkelt	  att	  få	  
föräldrarna	  så	  engagerade	  som	  de	  skulle	  behöva	  vara,	  då	  det	  inte	  har	  tid	  för	  det.	  	  
	  

“..det	  som	  vi	  ibland	  vi	  upplever	  som	  som,	  ah	  som	  tråkigt	  är	  att	  familjerna	  inte	  kanske	  tar	  
ansvaret	  för	  att	  se	  till	  att	  protesen	  används	  i	  alla	  situationer..glömmer	  att	  ladda	  den,	  eller	  
...den	  kom	  inte	  med	  i	  ryggan	  till	  skolan...”	  

	  
Vissa	  av	  deltagarna	  kan	  ibland	  märka	  att	  barnet	  inte	  använt	  protesen	  sedan	  förra	  besöket	  och	  att	  
rutinerna	  inte	  upprätthållits,	  vilket	  kan	  skapa	  en	  frustration	  hos	  dessa	  deltagare.	  
De	  önskar	  att	  föräldrarna	  skulle	  avsätta	  mer	  tid	  och	  ta	  mer	  ansvar	  för	  barnens	  protesanvändning.	  En	  
av	  deltagarna	  erfar	  att	  både	  sjukvården	  och	  föräldrarnas	  engagemang	  har	  förändrats	  med	  tiden.	  
Förut	  hade	  föräldrarna	  mer	  tid	  att	  vara	  delaktiga	  och	  det	  fanns	  tid	  för	  mer	  regelbunden	  träning.	  Idag	  
finns	  inte	  det	  utrymmet	  varken	  hos	  föräldrarna	  eller	  sjukvården	  vilket	  deltagaren	  upplever	  är	  viktiga	  
komponenter	  för	  ett	  positivt	  resultat	  i	  processen.	  Föräldrarnas	  medverkan	  har	  stor	  betydelse	  för	  hur	  
mycket	  barnet	  använder	  protesen	  och	  är	  en	  förutsättning	  för	  hur	  mycket	  de	  kan	  utvecklas,	  därför	  är	  
det	  viktigt	  att	  de	  är	  delaktiga	  och	  engagerade	  i	  processen.	  	  	  

	  
“...vi	  önskade	  att	  föräldrarna	  var	  med	  engagerade	  än	  vad	  de	  är,	  och	  tar	  sig	  mer	  tid	  till	  att	  jobba	  
med	  barnen	  så	  att	  säga	  hemma,	  med	  protesen,	  att	  leka	  med	  de	  och	  sätta	  de	  i	  aktiviteter	  där	  de	  
ändå	  har	  en	  del	  nytta	  av	  protesen.”	  

	  
De	  flesta	  av	  deltagarna	  betonar	  vikten	  av	  kontinuerlig	  uppföljning	  med	  familjen.	  Det	  är	  viktigt	  att	  
hela	  tiden	  stämma	  av	  med	  familjen	  för	  att	  upprätthålla	  protesanvändningen.	  Några	  deltagare	  
beskriver	  rädslan	  av	  att	  det	  ska	  bli	  ett	  uppehåll	  i	  protesanvändningen	  eftersom	  det	  då	  är	  svårt	  att	  
återuppta	  rutinen	  igen.	  De	  erfar	  att	  kontinuerliga	  uppföljningar	  kan	  förebygga	  detta.	  

	  
“...så	  tanken	  är	  ju	  att	  lägga	  de	  här	  uppföljningarna	  så	  tätt	  att	  du	  ska	  kunna	  förebygga..	  så	  de	  
inte	  blir	  utan	  protes,	  det	  är	  ju	  fasan...	  att	  det	  ska	  bli	  ett	  glapp...	  att	  man	  bokar	  in	  en	  tid	  innan	  så	  
att	  de	  inte	  ska	  få	  ett	  glapp	  i	  sitt	  protes	  användande…”	  

	  

5.3.2.	  Samarbete	  med	  förskolan	  
I	  intervjuerna	  framkom	  att	  ett	  samarbete	  med	  personalen	  på	  förskolan	  är	  bra	  då	  det	  kan	  stimulera	  
barnets	  användning	  av	  protes	  där.	  Det	  är	  lite	  olika	  hur	  kontakten	  med	  förskolan	  ser	  ut,	  en	  del	  har	  
mycket	  kontakt	  och	  andra	  lite	  mindre,	  detta	  anpassas	  utifrån	  familjens	  behov.	  
	  

“..vi	  har	  ju	  mycket	  kontakt	  med	  förskolan,	  eh	  och	  de	  kan	  tipsa	  om	  nu	  håller	  de,	  nu	  håller	  vi	  på	  
med	  det	  här	  och	  då	  ger	  vi	  tips	  till	  förskolan	  hur	  de	  kan	  stimulera	  barnet	  då	  att	  använda	  
protesen	  i	  den	  specifika	  aktiviteten”	  

	  
Vissa	  pedagoger	  på	  förskolan	  kan	  bli	  stressade	  när	  det	  kommer	  ett	  barn	  med	  dysmeli	  som	  då	  kan	  
behöva	  extra	  stöd	  av	  personalen.	  De	  flesta	  av	  deltagarna	  rekommenderar	  att	  föräldrarna	  ska	  
informera	  om	  protes	  på	  förskolan,	  för	  att	  avdramatisera	  och	  stärka	  barnet	  i	  detta.	  Vid	  behov	  kan	  
samtliga	  deltagare	  besöka	  förskolan	  för	  att	  informera	  klassen	  och	  pedagogerna	  om	  barnets	  protes.	  
Emellanåt	  händer	  det	  även	  att	  pedagogerna	  från	  förskolan	  är	  med	  vid	  en	  träning	  för	  att	  få	  en	  större	  
inblick	  i	  barnets	  protesanvändning	  och	  även	  lära	  sig	  hur	  de	  kan	  hjälpa	  barnet	  på	  förskolan.	  	  
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5.3.3.	  Samarbete	  med	  barnhabiliteringen	  	  
I	  intervjuerna	  framkom	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  barnet	  upprätthåller	  rutiner	  med	  regelbunden	  träning.	  
Om	  möjlighet	  finns	  kan	  habiliteringen	  på	  hemorten	  involveras	  för	  att	  barnet	  ska	  få	  mer	  stöd	  i	  
träningen.	  Detta	  är	  särskilt	  viktigt	  för	  de	  familjer	  som	  bor	  långt	  ifrån	  en	  dysmelienhet.	  Många	  av	  
deltagarna	  berättar	  att	  det	  finns	  ett	  problem	  då	  barnen	  med	  dysmeli	  oftast	  inte	  prioriteras	  på	  
barnhabiliteringen	  vilket	  gör	  att	  de	  inte	  alltid	  får	  den	  träningen	  de	  behöver.	  	  

	  
“...en	  del	  habiliteringar	  tycker	  inte	  att	  de	  har	  tid	  att	  erbjuda	  särskilt	  mycket	  alls	  och	  en	  del,	  är	  
väldigt	  positivt	  inställt	  till	  att	  ta	  hand	  om	  det	  här	  barnet,	  Det	  här	  är	  ju	  förhållandevis	  ganska	  
friska	  barn,	  de	  är	  ju	  helt	  friska,	  och	  på	  habiliteringen	  har	  man	  ofta	  barn	  som	  är,	  har	  större	  
svårigheter	  och	  då	  hamnar	  de	  här	  barnen	  ibland	  lite	  i	  kläm,	  kanske	  inte	  får	  så	  mycket	  träning	  
som	  de	  skulle	  behöva”	  

6.	  Diskussion	  

6.1.	  Resultatdiskussion	  
Syftet	  med	  studien	  var	  att	  beskriva	  svenska	  arbetsterapeuters	  erfarenheter	  av	  att	  arbeta	  med	  barn,	  
upp	  till	  10	  år	  som	  har	  dysmeli	  och	  behandlas	  med	  myoelektrisk	  handprotes.	  Resultatet	  i	  denna	  studie	  
visar	  att	  varje	  barn	  och	  familj	  är	  unik,	  därför	  behöver	  behandlingen	  anpassas	  så	  att	  den	  blir	  
meningsfull	  och	  uppfyller	  behoven	  hos	  varje	  barn	  och	  familj.	  	  Två	  andra	  viktiga	  faktorer	  som	  påverkar	  
användningen	  av	  protes	  är	  familjens	  inställning	  samt	  samverkan	  med	  personer	  i	  barnets	  omgivning.	  	  	  

6.1.1.	  Anpassad	  behandling	  
Under	  denna	  kategori	  framkom	  det	  att	  arbetsterapeuternas	  målsättning	  är	  att	  barnen	  med	  hjälp	  av	  
protesen	  ska	  bli	  självständiga	  i	  sina	  dagliga	  aktiviteter.	  För	  att	  barnen	  ska	  kunna	  bli	  självständiga	  är	  
det	  viktigt	  att	  behandlingen	  individanpassas	  så	  att	  den	  blir	  meningsfull	  och	  anpassas	  efter	  barnets	  
behov.	  Detta	  stämmer	  överens	  med	  resultat	  från	  en	  tidigare	  studie	  (3)	  som	  visar	  på	  betydelse	  av	  
individanpassning	  för	  att	  barnet	  ska	  uppnå	  målet	  att	  bli	  självständig.	  Syftet	  med	  arbetsterapeutens	  
insatser	  är	  att	  barnet	  ska	  lära	  sig	  använda	  protesen	  i	  dagliga	  aktiviteter	  genom	  att	  aktiviteterna	  
anpassas	  efter	  barnets	  ålder	  och	  förmåga	  (3,9)	  Detta	  är	  i	  linje	  med	  Kielhofners	  MOHO	  (19)	  som	  
beskriver	  att	  varje	  patient	  är	  unik	  och	  det	  är	  viktigt	  att	  behandlingen	  anpassas	  efter	  individen.	  I	  
intervjuerna	  framkom	  det	  att	  några	  av	  arbetsterapeuterna	  jobbar	  med	  att	  anpassa	  miljön	  efter	  
barnens	  utvecklingsnivå	  och	  ålder	  för	  att	  främja	  utveckling	  i	  protesanvändningen.	  De	  anpassar	  både	  
träningens	  längd	  och	  miljöns	  utformning	  efter	  barnets	  ålder.	  Även	  detta	  kan	  ses	  i	  MOHO	  (19)	  som	  
beskriver	  att	  miljön	  innefattas	  av	  både	  fysiska	  platser	  eller	  föremål	  och	  att	  miljön	  kan	  ha	  en	  positiv	  
eller	  negativ	  inverkan	  på	  aktivitetsutförandet.	  	  
	  
I	  några	  studier	  (3,4)	  har	  det	  framkommit	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  protesen	  blir	  en	  del	  av	  barnets	  
kroppsbild	  och	  de	  naturliga	  kroppsrörelserna.	  En	  annan	  studie	  (5)	  påvisar	  vikten	  av	  att	  påbörja	  
protesbehandlingen	  i	  tidig	  ålder	  då	  det	  kan	  leda	  till	  kontinuerlig	  användning	  i	  framtiden.	  En	  	  
ytterligare	  (8)	  visar	  att	  protes	  kan	  leda	  till	  förbättrad	  aktivitetsförmåga	  och	  självständighet	  i	  
aktiviteter.	  Detta	  kan	  kopplas	  till	  MOHO	  (19)	  som	  betonar	  vikten	  av	  att	  skapa	  vanor	  vilket	  kan	  leda	  till	  
ökad	  utförandekapacitet.	  Kielhofner	  (19)	  betonar	  även	  vikten	  av	  att	  kunna	  vara	  delaktig	  i	  sociala	  
aktiviteter.	  Vi	  tänker	  att	  regelbunden	  protesanvändning	  kan	  leda	  till	  att	  en	  vana	  skapas	  vilket	  ökar	  
tilltron	  till	  den	  egna	  förmågan,	  vilket	  i	  sin	  tur	  inverkar	  positivt	  på	  barnets	  förmåga	  att	  utföra	  dagliga	  
aktiviteter.	  	  
	  
Det	  framkom	  även	  att	  ett	  viktigt	  förhållningssätt	  i	  arbetet	  med	  familjen	  är	  att	  arbetsterapeuten	  är	  
lyhörd,	  lyssnar	  in	  familjens	  behov	  och	  önskemål	  och	  anpassar	  träningen	  därefter.	  Vi	  kan	  koppla	  detta	  
till	  det	  empatiska	  förhållningssättet	  som	  finns	  inom	  arbetsterapi.	  Det	  empatiska	  förhållningssättet	  
innebär	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  förstå	  och	  lyssna	  in	  patientens	  tankar,	  känslor	  och	  behov.	  Detta	  är	  en	  
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viktig	  del	  i	  den	  terapeutiska	  relationen	  för	  att	  skapa	  förtroende	  och	  trygghet	  (20:132).	  Vi	  tänker	  att	  
det	  är	  viktigt	  att	  det	  empatiska	  förhållningssättet	  är	  en	  del	  i	  arbetet	  med	  familjen.	  Det	  är	  viktigt	  att	  
arbetsterapeuten	  kan	  sätta	  sig	  in	  i	  familjens	  situation	  och	  vara	  lyhörd	  för	  vad	  som	  kan	  vara	  den	  bästa	  
lösningen	  för	  varje	  familj.	  	  
	  
Några	  av	  deltagarna	  nämnde	  att	  längre	  erfarenhet	  av	  arbete	  med	  barn	  som	  behandlas	  med	  
myoelektrisk	  handprotes	  är	  en	  faktor	  som	  medverkar	  till	  en	  trygghet	  i	  yrkesrollen.	  Detta	  leder	  även	  
till	  en	  ökad	  individanpassning	  hos	  barnen	  vilket	  i	  sin	  tur	  leder	  till	  att	  behandlingen	  kan	  bli	  det	  bästa	  
för	  barnet.	  För	  att	  erfarenhet	  ska	  kunna	  erhållas	  är	  det	  viktigt	  att	  kunskapen	  kring	  detta	  finns	  samlat	  
på	  få	  ställen	  i	  landet,	  menar	  dessa	  deltagare.	  Detta	  stämmer	  överens	  med	  forskning	  som	  menar	  att	  
det	  är	  viktigt	  med	  kvalitet	  i	  vården	  för	  att	  kunna	  bemöta	  patienten	  på	  bästa	  sätt	  och	  erbjuda	  den	  
bästa	  behandlingen	  för	  varje	  patient	  (21).	  För	  att	  kunna	  skapa	  kvalitet	  i	  vården	  och	  ge	  bra	  behandling	  
till	  familjer	  som	  har	  ett	  barn	  med	  dysmeli	  är	  det	  viktigt	  att	  det	  finns	  arbetsterapeuter	  som	  har	  lång	  
erfarenhet	  av	  att	  jobba	  inom	  detta	  område.	  Kvalitet	  i	  vården	  är	  även	  beroende	  av	  att	  
arbetsterapeuterna	  får	  träffa	  ett	  visst	  antal	  barn	  för	  att	  få	  tillräcklig	  erfarenhet	  som	  kan	  skapa	  så	  bra	  
behandling	  som	  möjligt.	  Det	  krävs	  att	  de	  träffar	  så	  pass	  många	  barn	  så	  att	  de	  får	  tillräckligt	  med	  
kunskap	  om	  hur	  de	  ska	  gå	  tillväga	  för	  att	  det	  ska	  finnas	  en	  kvalitet	  i	  behandlingen.	  Vi	  anser	  att	  
erfarenheten	  är	  en	  viktig	  del	  för	  att	  kunna	  anpassa	  behandlingen	  så	  att	  den	  blir	  det	  bästa	  för	  varje	  
barn	  och	  familj.	  	  Varje	  år	  föds	  få	  barn	  med	  dysmeli	  och	  därmed	  håller	  vi	  med	  deltagarna	  om	  att	  det	  
är	  viktigt	  att	  behålla	  kompetensen	  på	  få	  ställen	  för	  att	  kunna	  fortsätta	  ge	  rätt	  och	  bra	  behandling	  för	  
just	  det	  barnet	  och	  familjen.	  	  

6.1.2.	  Familjens	  inställning	  påverkar	  behandlingen	  
Något	  som	  framkom	  i	  resultatet	  var	  att	  familjens	  inställning	  är	  en	  viktig	  faktor	  som	  påverkar	  
behandlingen.	  Att	  föräldrarna	  har	  en	  positiv	  inställning	  och	  att	  de	  har	  tid	  att	  engagera	  sig	  var	  
avgörande	  för	  en	  framgångsrik	  behandling.	  Detta	  överensstämmer	  med	  tidigare	  studie	  (11)	  som	  
säger	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  föräldrarna	  är	  nöjda	  och	  accepterar	  protesen	  för	  att	  de	  sedan	  ska	  kunna	  
uppmuntra	  barnet.	  Deltagarna	  i	  intervjuerna	  nämnde	  att	  föräldrarnas	  inställning	  är	  avgörande	  för	  
protesanvändningen.	  Vi	  kan	  förstå	  detta	  då	  vi	  tänker	  att	  en	  positiv	  inställning	  hos	  föräldrarna	  kan	  
leda	  till	  en	  ökad	  motivation.	  Detta	  kan	  vara	  en	  förutsättning	  för	  delaktighet	  och	  engagemang	  i	  hela	  
processen	  vilket	  vi	  tänker	  är	  en	  viktig	  del	  i	  den	  fortsatta	  behandlingen.	  	  
	  
I	  resultatet	  beskrevs	  även	  att	  barnets	  inställning	  till	  protes	  avgör	  hur	  duktiga	  protesanvändare	  de	  
blir.	  Arbetsterapeuterna	  berättade	  att	  barnets	  inställning	  har	  en	  stor	  påverkan	  på	  resultatet	  av	  
protesanvändningen.	  Detta	  kan	  kopplas	  till	  en	  tidigare	  studie	  (11)	  som	  menar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  
barnet	  blir	  mer	  engagerat	  i	  behandlingen	  ju	  äldre	  det	  blir	  så	  att	  behandlingen	  kan	  anpassas	  efter	  
deras	  behov.	  Detta	  kan	  ge	  en	  positiv	  inställning	  hos	  barnet	  då	  de	  blir	  delaktig	  och	  kan	  komma	  med	  
egna	  synpunkter	  (11).	  Vi	  håller	  med	  om	  detta	  och	  förstår	  att	  en	  positiv	  inställning	  hos	  barnet	  ger	  en	  
ökad	  motivation	  till	  protesanvändningen.	  Vi	  tänker	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  arbetsterapeuten,	  
föräldrarna	  och	  barnet	  är	  samstämmiga	  och	  är	  positiva	  till	  protesen.	  Vi	  tänker	  att	  barnets	  åsikter	  bör	  
vara	  utgångspunkten	  för	  behandlingen	  för	  att	  kunna	  möta	  upp	  barnets	  behov	  och	  att	  de	  ska	  känna	  
sig	  delaktiga.	  Detta	  kan	  öka	  barnets	  motivation	  och	  inställning	  till	  protesen.	  	  

6.1.3.	  Samverkan	  
Tidigare	  forskning	  (11)	  menar	  att	  det	  är	  viktigt	  föräldrarnas	  är	  involverade	  och	  stöder	  barnet	  i	  
protesanvändningen.	  Detta	  stämmer	  överens	  med	  arbetsterapeuterna	  i	  denna	  studie	  som	  också	  
menar	  att	  en	  nyckel	  för	  lyckad	  behandling	  är	  ett	  gott	  samarbete	  med	  personer	  i	  barnets	  omgivning.	  
Dessa	  kan	  vara	  med	  och	  stötta	  barnet	  i	  protesanvändningen.	  Deltagarna	  erfar	  att	  det	  är	  speciellt	  
viktigt	  att	  föräldrarna	  är	  engagerade	  och	  att	  de	  jobbar	  som	  ett	  team	  tillsammans	  med	  
arbetsterapeuten,	  då	  föräldrarna	  träffar	  barnen	  mest.	  Några	  arbetsterapeuter	  nämnde	  att	  
föräldrarna	  inte	  alltid	  tar	  ansvar	  för	  att	  barnet	  använder	  protesen	  efter	  rutinerna	  och	  att	  de	  inte	  har	  
tid	  att	  engagera	  sig	  så	  mycket	  som	  de	  skulle	  behöva.	  	  En	  av	  arbetsterapeuterna	  berättade	  att	  barnen	  
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inte	  alltid	  använder	  protesen	  mellan	  besöken	  och	  att	  detta	  kan	  skapa	  en	  frustration.	  Vi	  resonerar	  
kring	  detta	  och	  menar	  att	  det	  kan	  vara	  viktigt	  att	  som	  arbetsterapeut	  prioritera	  relationen	  med	  
föräldrarna	  så	  att	  de	  förstår	  att	  deras	  engagemang	  och	  intresse	  för	  samverkan	  är	  avgörande	  för	  
barnets	  inställning	  till	  och	  användning	  av	  protesen.	  	  
	  
Enligt	  en	  studie	  (22)	  där	  föräldrar	  till	  barn	  med	  funktionshinder	  intervjuades	  om	  deras	  erfarenheter	  
framkom	  det	  att	  barn	  med	  funktionshinder	  har	  stora	  behov	  som	  behöver	  uppfyllas	  vilket	  tar	  mycket	  
tid	  och	  kräver	  stort	  engagemang	  av	  föräldrarna	  och	  hela	  familjen.	  Att	  ge	  barnet	  all	  den	  vård	  och	  
träning	  det	  behöver	  och	  gå	  på	  möten	  på	  sjukhus	  tar	  mycket	  tid	  vilket	  påverkar	  hela	  familjens	  sociala	  
liv.	  Föräldrarna	  i	  studien	  (22)	  berättade	  även	  att	  de	  upplever	  krav	  att	  ta	  på	  sig	  flera	  roller.	  Förutom	  
att	  vara	  föräldrar,	  partner	  och	  jobba	  heltid	  behöver	  föräldrar	  till	  ett	  barn	  med	  funktionshinder	  ta	  på	  
sig	  många	  ytterligare	  roller	  som	  att	  ge	  läkemedel	  och	  träna	  med	  barnet	  i	  hemmet.	  Föräldrarna	  erfar	  
att	  kraven	  på	  att	  ge	  extra	  omsorg	  till	  sitt	  barn	  påverkar	  förmågan	  att	  uppfylla	  andra	  roller,	  
exempelvis	  är	  svårt	  att	  bara	  vara	  föräldrar.	  Det	  finns	  även	  många	  krav	  som	  ställs	  på	  föräldrarna	  bland	  
annat	  från	  arbetsgivare,	  där	  upplever	  föräldrarna	  i	  studien	  att	  det	  finns	  en	  brist	  på	  förståelse	  och	  
flexibilitet	  från	  arbetsgivarna	  som	  behövs	  för	  att	  vardagen	  ska	  fungera	  (22).	  Vi	  tänker	  att	  det	  ökande	  
krav	  som	  föräldrar	  till	  barn	  med	  funktionshinder	  upplever	  gör	  att	  det	  blir	  viktigt	  att	  skapa	  en	  bra	  
relation	  mellan	  arbetsterapeut	  och	  föräldrar.	  Vi	  tänker	  även	  att	  det	  som	  arbetsterapeut	  är	  viktigt	  att	  
kunna	  omfatta	  en	  helhetssyn	  där	  alla	  delar	  i	  livet	  dras	  in.	  Att	  familjen	  upplever	  att	  det	  finns	  en	  
förståelse	  och	  flexibilitet	  från	  arbetsterapeutens	  sida	  är	  viktigt	  för	  en	  bra	  relation	  och	  en	  bra	  
behandling	  för	  barnet	  i	  familjen.	  	  	  
	  
I	  resultatet	  framkom	  det	  att	  en	  stor	  del	  av	  behandlingen	  är	  träningen	  men	  också	  uppföljning.	  Detta	  
överensstämmer	  med	  socialstyrelsens	  förskrivningsprocess	  (7)	  där	  både	  uppföljning	  och	  utvärdering	  
anses	  vara	  viktiga	  delar	  och	  har	  stor	  betydelse	  för	  den	  fortsatta	  processen.	  Enligt	  socialstyrelsen	  
innebär	  uppföljningen	  att	  utvärdera	  hur	  hjälpmedlet	  används	  samt	  stämma	  av	  om	  patienten	  
uppfattat	  informationen	  korrekt.	  Det	  stämmer	  även	  överens	  med	  tidigare	  studier	  (4,8)	  som	  säger	  att	  
det	  är	  viktigt	  att	  följa	  upp	  när	  barnens	  behov	  förändras.	  	  
	  
Arbetsterapeuterna	  framför	  i	  resultatet	  möjligheten	  att	  barnhabiliteringen	  på	  hemorten	  skulle	  kunna	  
involveras	  i	  träningen	  för	  att	  ge	  barnet	  stöd	  och	  möjlighet	  till	  regelbunden	  träning.	  Detta	  ansågs	  
särskilt	  viktigt	  för	  de	  barnen	  med	  långt	  avstånd	  till	  närmaste	  dysmelienhet.	  Det	  framkom	  även	  i	  
resultatet	  att	  vissa	  barn	  hamnar	  i	  kläm	  på	  habiliteringen	  då	  dessa	  barn	  anses	  vara	  ”för	  friska”	  för	  att	  
vara	  inskrivna	  där.	  Detta	  medför	  att	  barnen	  inte	  alltid	  får	  den	  hjälp	  de	  egentligen	  behöver.	  Vi	  förstår	  
att	  regelbunden	  protesträning	  har	  stor	  betydelse	  för	  användningen	  av	  protes	  och	  att	  om	  barnen	  inte	  
får	  tillräcklig	  träning	  kan	  det	  leda	  till	  svårigheter	  i	  aktivitetsutförandet.	  Ett	  förslag	  för	  att	  utöka	  
samverkan	  med	  habiliteringen	  kan	  vara	  att	  arbetsterapeuterna	  på	  dysmelienhet	  skriver	  en	  remiss	  till	  
habilitering	  på	  hemorten	  om	  avståndet	  är	  långt.	  	  Vi	  förstår	  att	  detta	  alltid	  kommer	  vara	  en	  
prioriteringsfråga	  på	  habiliteringen	  och	  kan	  även	  variera	  beroende	  på	  familjens	  behov.	  	  
	  

6.2.	  Metoddiskussion	  
Kvalitativ	  metod	  med	  semistrukturerade	  intervjuer	  valdes	  som	  tillvägagångssätt	  för	  studien	  vilket	  
ansågs	  lämpligt	  för	  att	  svara	  på	  studiens	  syfte.	  Kvalitativ	  metod	  ger	  ett	  inifrånperspektiv	  där	  
deltagarna	  får	  möjlighet	  att	  delge	  sina	  erfarenheter	  och	  upplevelser	  (12).	  Deltagarna	  för	  studien	  
skulle	  ha	  erfarenhet	  av	  att	  arbeta	  med	  barn	  upp	  till	  10	  år	  som	  har	  dysmeli	  på	  arm	  eller	  hand	  och	  som	  
behandlas	  med	  myoelektrisk	  handprotes.	  De	  rekryterades	  med	  hjälp	  av	  strategiskt	  urval	  för	  att	  få	  
arbetsterapeuter	  med	  denna	  specifika	  erfarenhet.	  Alvehus	  (13)	  menar	  att	  strategiskt	  urval	  kan	  
användas	  vid	  intervju	  med	  personer	  som	  har	  en	  specifik	  erfarenhet.	  Detta	  stämmer	  bra	  överens	  med	  
denna	  studie	  då	  syftet	  var	  att	  erhålla	  en	  djupare	  förståelse	  av	  deltagarnas	  erfarenhet	  av	  att	  arbeta	  
med	  barn	  som	  behandlas	  med	  myoelektrisk	  handprotes.	  Vi	  anser	  att	  resultatet	  har	  gett	  en	  ökad	  
förståelse	  kring	  hur	  arbetsterapeuterna	  jobbar	  inom	  det	  aktuella	  området.	  	  
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Enligt	  Alvehus	  (13)	  kan	  intervjuer	  genomföras	  på	  olika	  sätt,	  det	  vanligaste	  är	  i	  direkt	  interaktion	  
mellan	  deltagare	  och	  intervjuare.	  Det	  är	  även	  möjligt	  att	  genomföra	  intervjuerna	  via	  telefon	  eller	  
skype	  (13).	  På	  grund	  av	  det	  geografiska	  avståndet	  mellan	  författarna	  och	  deltagarna	  genomfördes	  
intervjuerna	  med	  tre	  olika	  tillvägagångssätt;	  genom	  att	  använda	  skype,	  kontakt	  över	  telefonen	  och	  i	  
direkt	  interaktion	  med	  deltagarna.	  Vi	  anser	  att	  resultaten	  från	  de	  olika	  tillvägagångsätten	  inte	  skiljde	  
sig	  åt	  då	  alla	  intervjuer	  blev	  informationsrika	  oavsett	  hur	  de	  genomfördes.	  Förväntningen	  var	  att	  
intervjuerna	  över	  telefon	  skulle	  bli	  mindre	  givande	  då	  intervjuperson	  och	  deltagare	  inte	  kunde	  se	  
varandra,	  dock	  gav	  även	  detta	  tillvägagångsätt	  bra.	  Upplevelsen	  av	  att	  genomföra	  en	  intervju	  direkt	  
med	  deltagaren	  var	  positiv	  när	  den	  som	  intervjuade	  och	  den	  intervjuade	  kunde	  se	  varandra	  under	  
intervjun	  och	  avläsa	  kroppsspråket	  blev	  både	  enklare	  att	  följa	  samtalet	  och	  att	  uppfatta	  hur	  
deltagaren	  upplevde	  situationen.	  Fördelen	  med	  intervju	  över	  telefonen	  var	  dock	  att	  ingen	  behövde	  
tänka	  på	  hur	  de	  såg	  ut	  med	  blandat	  annat	  ansiktsuttryck,	  vilket	  gjorde	  att	  allt	  fokus	  låg	  på	  det	  
verbala.	  	  
	  
Trost	  (14)	  menar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  intervjuerna	  genomförs	  på	  en	  lugn	  plats	  där	  inga	  obehöriga	  kan	  
höra	  vad	  som	  sägs,	  det	  är	  även	  viktigt	  att	  deltagarna	  känner	  sig	  trygga.	  	  De	  flesta	  intervjuerna	  i	  
studien	  genomfördes	  via	  skype	  eller	  telefon.	  Detta	  medförde	  att	  deltagarna	  kunde	  sitta	  på	  sitt	  kontor	  
under	  intervjuerna,	  vilket	  var	  positivt	  då	  det	  är	  en	  plats	  där	  de	  känner	  sig	  trygga.	  De	  intervjuer	  som	  
utfördes	  i	  direkt	  interaktion	  med	  deltagarna	  genomfördes	  på	  deltagarnas	  arbetsplats	  vilket	  också	  är	  
positivt	  då	  även	  det	  är	  en	  plats	  där	  de	  känner	  sig	  trygga.	  Författarna	  upplevde	  att	  vissa	  frågor	  i	  
intervjun	  var	  för	  vagt	  formulerade	  vilket	  gjorde	  det	  svårt	  för	  deltagarna	  att	  svara.	  Efterhand	  ställdes	  
mer	  konkreta	  frågor	  vilket	  medförde	  att	  deltagarna	  förstod	  vad	  de	  skulle	  prata	  om.	  De	  gav	  då	  många	  
innehållsrika	  svar	  och	  författarnas	  upplevelse	  var	  att	  deltagarna	  tyckte	  detta	  var	  roligt.	  Alla	  intervjuer	  
genomfördes	  av	  båda	  författarna	  tillsammans.	  Enligt	  Trost	  (14)	  kan	  det	  vara	  en	  fördel	  då	  intervjuarna	  
kan	  finnas	  där	  som	  stöd	  till	  varandra.	  Förståelsen	  och	  informationsmängden	  i	  ökar	  även	  när	  två	  
personer	  deltar	  vid	  intervjuerna	  (14).	  	  
	  
De	  två	  första	  intervjuerna	  genomfördes	  som	  provintervjuer.	  Då	  inga	  stora	  förändringar	  i	  
intervjuguiden	  genomfördes	  ingår	  material	  från	  dessa	  två	  intervjuer	  i	  studiens	  resultat.	  Inför	  
intervjun	  utformades	  en	  intervjuguide	  som	  var	  väl	  utarbetad	  med	  formulerade	  följdfrågor.	  Detta	  
gjorde	  att	  författarna	  var	  väl	  förberedda	  och	  intervjuerna	  blev	  informationsrika.	  Författarna	  hade	  
inte	  någon	  erfarenhet	  av	  att	  intervjua	  tidigare	  och	  en	  del	  saker	  hade	  kunnat	  gå	  bättre,	  exempelvis	  att	  
ställa	  följdfrågor	  på	  det	  som	  deltagarna	  pratade	  om	  just	  då	  istället	  för	  att	  ta	  upp	  ämnet	  igen	  längre	  
fram	  i	  intervjun.	  Många	  frågor	  hade	  förberetts	  men	  författarna	  hade	  dock	  inte	  räknat	  med	  att	  
behöva	  ställa	  alla	  dem.	  De	  öppna	  frågarna	  hade	  dock	  kunnat	  formuleras	  på	  ett	  bättre	  sätt	  för	  att	  
förenkla	  för	  deltagarna.	  	  
	  
Metoddelen	  innehåller	  en	  noggrann	  beskrivning	  av	  analysen	  och	  alla	  dess	  delar.	  Efter	  att	  
intervjuerna	  transkriberats	  tog	  meningsenheter	  ut,	  därefter	  kodades	  och	  kategoriserades	  materialet.	  
Vid	  analysen	  användes	  induktiv	  ansats	  då	  vi	  ville	  ta	  fram	  kategorier	  utifrån	  vad	  som	  framkom	  i	  
intervjuerna.	  Vi	  upplever	  att	  studiens	  resultat	  kan	  bli	  begränsat	  om	  deduktiv	  ansats	  används	  då	  
kategorierna	  bestäms	  i	  förväg.	  Intervjuerna	  och	  analyserna	  genomfördes	  av	  båda	  författarna	  
gemensamt	  vilket	  ökar	  resultatets	  tillförlitlighet	  (15).	  Intervjuerna	  spelades	  in	  vilket	  vi	  anser	  ökar	  
tillförlitligheten	  då	  intervjuerna	  kunde	  spelas	  upp	  flera	  gånger	  under	  analysen	  för	  att	  säkerställa	  ett	  
korrekt	  resultat.	  Bristen	  på	  erfarenhet	  gällande	  analys	  kan	  ha	  lett	  till	  att	  viktigt	  material	  sållats	  bort	  
och	  på	  grund	  av	  detta	  kan	  trovärdigheten	  minskat.	  	  
	  
Enligt	  Lundman	  och	  Hällgren	  Granheim(15)	  handlar	  överförbarhet	  om	  hur	  studiens	  resultat	  kan	  föras	  
över	  till	  andra	  grupper	  och	  situationer	  (15).	  Författarna	  anser	  att	  studiens	  resultat	  har	  gett	  en	  ökad	  
förståelse	  kring	  hur	  svenska	  arbetsterapeuters	  erfarenheter	  av	  att	  jobba	  med	  barn	  som	  behandlas	  
med	  myoelektrisk	  handprotes.	  Detta	  skulle	  kunna	  överföras	  till	  alla	  arbetsterapeuter	  som	  jobbar	  
med	  barn	  som	  behandlas	  med	  myoelektrisk	  handprotes,	  men	  även	  till	  andra	  professioner	  som	  jobbar	  
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med	  barn	  då	  det	  alltid	  kan	  vara	  viktigt	  att	  behandlingen	  anpassas,	  att	  beakta	  familjen	  inställning	  och	  
att	  samverka	  med	  personer	  i	  barnets	  närhet	  för	  att	  uppnå	  ett	  lyckat	  resultat.	  	  	  

7.	  Slutsats	  
Av	  denna	  studie	  kan	  slutsatsen	  dras	  att	  arbetsterapeuternas	  erfarenheter	  är	  att	  det	  finns	  tre	  viktiga	  
komponenter	  som	  är	  avgörande	  för	  ett	  lyckat	  resultat	  i	  behandlingen.	  Dessa	  komponenter	  är	  att	  det	  
är	  viktigt	  att	  behandlingen	  anpassas	  efter	  varje	  barns	  åldersnivå	  och	  intressen	  samt	  familjens	  
inställning	  till	  användning	  av	  protes	  är	  avgörande.	  Arbetsterapeuterna	  poängterade	  även	  betydelsen	  
av	  god	  samverkan	  med	  personer	  i	  barnets	  närhet	  för	  att	  barnet	  ska	  få	  möjlighet	  att	  bli	  
protesanvändare.	  	  
	  

7.1	  Arbetsterapipraxis	  

Denna	  studie	  ger	  en	  ökad	  förståelse	  över	  svenska	  arbetsterapeuternas	  erfarenheter	  av	  att	  jobba	  med	  
barn	  som	  behandlas	  med	  myoelektrisk	  handprotes.	  Denna	  studie	  bidrar	  även	  med	  förståelse	  för	  de	  
centrala	  delarna	  i	  arbetet	  med	  barnen	  som	  är	  anpassad	  behandling,	  familjens	  inställning	  till	  protes	  
samt	  samverkan.	  Den	  kan	  även	  bidra	  med	  förståelse	  av	  vikten	  att	  som	  arbetsterapeut	  satsa	  på	  
relationen	  med	  familjen	  då	  detta	  kan	  leda	  till	  en	  god	  protesanvändning	  hos	  barnet.	  	  
	  

7.2	  Förslag	  till	  vidare	  forskning	  

Arbetsterapeuterna	  nämner	  att	  föräldrarnas	  roll	  är	  viktig	  av	  olika	  anledningar.	  Det	  skulle	  därför	  vara	  
intressant	  att	  i	  framtida	  forskning	  fokusera	  på	  föräldrarnas	  upplevelse	  av	  barnets	  protesanvändning.	  	  
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Bilaga	  1:	  Intervjuguide	  
	  
Förkortning:	  	  	  
MEHP=	  myoelektrisk	  handprotes	  	  
	  
Erfarenhet/personliga	  upplevelser	  
	  

• Hur	  länge	  har	  du	  jobbat	  som	  arbetsterapeut?	  Hur	  länge	  har	  du	  jobbat	  inom	  detta	  
område?	  (barn	  med	  dysmeli)	  Har	  du	  någon	  vidareutbildning?	  	  

• Vad	  är	  din	  erfarenhet/upplevelse	  av	  att	  jobba	  med	  barn	  som	  behandlas	  med	  
myoelektrisk	  handprotes?	  

• Samarbete	  med	  andra	  enheter?	  	  
	  
Utredning	  
	  

1. Vilka	  barn	  erbjuds	  behandling	  med	  myoelektrisk	  handprotes	  i	  er	  verksamhet?	  
• Hur	  många	  barn	  får	  myoelektrisk	  handprotes	  per	  år?	  
• Är	  det	  några	  som	  tackar	  nej	  till	  behandlingen?	  

2. Hur	  informeras	  föräldrar	  om	  erbjudandet	  om	  behandling	  med	  myoelektrisk	  
handprotes	  (MEHP)?	  	  

3. Hur	  fattas	  beslutet	  om	  att	  barnet	  ska/ska	  inte	  behandlas	  med	  MEHP?	  	  
4. Vad/vilka	  är	  målet/målen	  för	  en	  behandling	  med	  MEHP?	  	  

	  
5. Kan	  du	  berätta	  om	  hur	  processen	  går	  till	  från	  att	  beslut	  har	  tagits	  att	  barnet	  ska	  få	  

en	  MEHP,	  till	  att	  barnet	  får	  sin	  myoelektriska	  protes?	  	  
• Vilka	  ingår	  i	  behandlingsteamet?	  
• Hur	  introducerar	  ni	  som	  arbetsterapeuter	  barnet	  i	  användning	  av	  MEHP?	  Vad	  är	  

barnets	  inställning	  till	  protesen?	  
• Hur	  ser	  föräldrarnas	  roll	  ut	  vid	  utprovningen	  av	  MEHP?	  
• Vad	  är	  din	  upplevelse	  av	  detta	  arbetssätt?	  

	  
Behandling	  
6.	  	  Hur	  går	  träningen	  till?	  	  

• Hur	  tränas	  barnet	  i	  att	  styra	  greppet	  med	  de	  muskelstyrda	  signalerna?	  
• Berätta	  om	  hur	  barnet	  tränas	  att	  tillämpa	  greppet	  på	  ett	  säkert	  och	  tryggt	  sätt	  i	  

vardagliga	  aktiviteter?	  
• Använder	  du	  dig	  av	  några	  speciella	  metoder?	  Isåfall	  vilka?	  Vill	  du	  berätta	  mer?	  Vilka	  

är	  dina	  erfarenheter	  av	  att	  använda	  dessa	  metoder?	  Fördelar/nackdelar?	  
• Hur	  anpassas	  träningen	  till	  barnets	  utveckling,	  ålder	  och	  intressen?	  
• Hur	  involveras	  föräldrarna	  (syskonen?)	  i	  träningen	  och	  användandet	  av	  protesen?	  
• Finns	  det	  några	  fler	  involverade	  i	  träningen?	  Habiliteringen	  på	  hemorten?	  
• Hur	  informeras	  och	  introduceras	  barnets	  användning	  av	  MEHP	  i	  förskolan/skolan?	  	  

	  
Personliga	  upplevelser	  	  
7.	  Hur	  tänker	  du	  i	  valet	  av	  arbetssätt	  och	  metoder?	  

• Det	  sätt	  som	  du	  beskriver	  är	  det	  representativt	  för	  er	  enhet	  eller	  arbetar	  ni	  på	  olika	  
sätt	  inom	  enheten?	  	  
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• Samarbetar	  ni	  något	  med	  de	  andra	  enheterna	  i	  landet?	  	  
• Vad	  är	  dina	  upplevelser	  av	  att	  arbeta	  på	  det	  sättet	  som	  du	  har	  beskrivit?	  
• Har	  ditt	  arbetssätt	  förändrats	  något	  med	  tiden?	  Om	  ja,	  kan	  du	  berätta	  hur	  och	  

varför?	  
• Fördelar/nackdelar	  

8.	  Ändras	  protesanvändning	  något	  upp	  till	  barnen	  är	  10	  år?	  Hur	  isåfall?	  
	  
	  Uppföljning	  
9.	  Hur	  går	  uppföljningen	  till?	  

• Hur	  görs	  uppföljningen	  (av	  en	  utprovning	  av	  MEHP)?	  	  
• Hur	  är	  kontakten	  med	  familjen	  över	  tid	  och	  hur	  ofta?	  
• Barnet	  växer	  och	  behöver	  kontinuerligt	  prova	  ut	  en	  ny	  protes,	  hur	  går	  den	  processen	  

till?	  	  
	  
Avslutning	  
10.	  Är	  det	  någonting	  mer	  du	  vill	  berätta	  utifrån	  dina	  erfarenheter?	  Något	  som	  ej	  
framkommit?	  
	  

	  

	  
	  
	  
	  


