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bilitering 

 
gen till att hjälpmedlen inte användes var att personerna ville försöka att klara sig 

tan hjälpmedel2. 

nitt 

t 
ån andra grupper än personer med stroke samt förskrivares roll i att minska negativa upplevelser.  

l då 

hjul eller sittdyna. 
jälpmedel kan också vara fastsatta på kroppen, som exempelvis uppresningsbälte.  

jälpmedlen kan underlätta för användaren på olika sätt, de kan ge: 

 kraft, om längden 
p på bestick 

 – exempelvis genom förhöjningsdyna, toalettstolsförhöjning eller 

s genom en 
antihalkmatta i badkaret eller reduceras vid förflyttning med hjälp av glidskivor  

s 

 

Inledning 
Att använda hjälpmedel för att bemästra sin vardag så bra som möjligt efter att man fått en 
funktionsnedsättning som följd av stroke är vanligt. Det är inte heller ovanligt att man behöver använda
flera typer av hjälpmedel. En studie av äldre personer som fått stroke har visat att de vanligast använda 
hjälpmedlen under första året efter stroke är hjälpmedel för bad/dusch, gånghjälpmedel och rullstolar. 
Kostnaden för dessa hjälpmedel var förhållandevis låg, ca 2 % av kostnader för vård och reha
under första året efter stroke. Studier har också visat att användningsgraden av de förskrivna 
hjälpmedlen var hög, ca 86 % av de äldre personerna använde sina hjälpmedel ibland eller alltid1. Den
vanligaste anlednin
u
 
Väl fungerande hjälpmedel kan vara avgörande för att klara av sitt dagliga liv på bästa sätt. Detta avs
kommer inledningsvis att beskriva det komplexa i att använda hjälpmedel och hur användning kan 
upplevas som en dubbelhet, dvs. att det finns motsatta eller kontrasterande upplevelser av att använda 
hjälpmedel. Dessa motsatser upplevs ofta samtidigt. Avslutningsvis beskrivs upplevelser av dubbelhe
fr
 
 
Hjälpmedlens komplexitet  
Hjälpmedel kan upplevas som komplexa produkter då de finns i ett sammanhang i vardagen. De flesta 
hjälpmedel, som exempelvis en käpp, kan användas av den funktionshindrade själv, oberoende av andra 
personer. Hjälpmedel såsom reglerbart sängryggstöd kan också underlätta för anhöriga eller persona
personen med stroke behöver hjälp med dagliga aktiviteter. Andra hjälpmedel kan vara stationära i 
rummet, såsom fast toalettstolsförhöjning, flyttbara på olika sätt, som duschstol med 
H
 
H
 
o Bättre kraft – exempelvis genom att det enligt hävstångsprincipen åtgår mindre

på kranöppnare och nyckelgrepp ökas eller genom förstorade grep
o Ökad räckvidd – genom exempelvis användande av en griptång 
o Bättre sittställning – exempelvis genom en bra arbetsstol med bra stöd för rygg och armar 
o Ökad uppresningsförmåga

förhöjningsklossar till säng. 
o Ökad aktivitetsförmåga – exempelvis genom att friktionen mot underlaget öka

 
 
Upplevelser av dubbelhet vid hjälpmedelsanvändning 
Hur det upplevs att använda hjälpmedel kan variera beroende på person, omgivning eller situation. Den 
funktionshindrades personlighet, svårighetsgrad eller typ av aktivitetsnedsättning kan inverka. Det stöd 
anhöriga ger kan också påverka upplevelsen. Vidare kan den personal som förskriver hjälpmedlet, dera
bemötande och hur den funktionshindrade är delaktig i förskrivningen ha betydelse. Även personer i 
samhället, såsom deras attityder, kan ha betydelse för hur individen upplever att använda hjälpmedel. 
Omgivningen såsom byggnader, naturmiljö (ex klimat, fysisk geografi, ljus) men även hjälpmedlet i sig
(ex typ, färg, form, funktion) eller när och hur det används kan inverka på upplevelse av att använda 
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t 
 göra, vill göra, 

åste göra och faktiskt gör i sitt dagliga liv men även på det de inte kan eller inte gör. 

as 

 i 
fären 

å 

 
et beror på de enskilda individerna och deras relation till sina hjälpmedel och till 

tuationen i övrigt3.  

r som fått 

et, 

t 
 

llbaka dem. Vid intervjuerna framkom dock att de positiva upplevelserna av hjälpmedlen till stor del övervägde . 

e 
 

a hjälpmedel, såsom t.ex. 
n rollator, kan också användas för att bibehålla eller träna upp sin kondition. 

tför eller 

l 

t i 
händer och handleder av att stödja sig mot den. En anpassning av handtagen kanske då behövs. 

hjälpmedel. Den aktivitet som hjälpmedlet ska användas till är också avgörande för hur användning av 
hjälpmedel upplevs, men också om aktiviteten sker inomhus i det egna hemmet eller ute i samhället. At
använda hjälpmedel inverkar på hur personer som fått stroke upplever både det de kan
m
 
En upplevelse av dubbelhet kan bli en realitet vid användning av hjälpmedel. Dubbelheten kan beskriv
som ett motsatsförhållande i termer av positiv-negativ, underlättande-hindrande, fördel-nackdel eller nöjd-
missnöjd. En person kan uppleva en dubbelhet vid användning av ett hjälpmedel, exempelvis en rullstol,
en specifik situation eller aktivitet såsom att handla mat. Rullstolen kan underlätta att ta sig till af
men väl inne i affären kan man ha svårighet att nå varor som är högt placerade. Ett och samma 
hjälpmedel kan upplevas som en fördel i en situation och en nackdel i en annan. Dubbelheten kan ocks
upplevas mer generellt vid användning av en grupp hjälpmedel såsom gånghjälpmedel eller personens 
samtliga hjälpmedel vid utomhusvistelse. Det går inte att peka ut specifika hjälpmedel där upplevelser av
dubbelhet finns utan d
si
 
Nedanstående text har sin grund i beskrivningar som framkom genom intervjuer med persone
ett flertal hjälpmedel förskrivna, framför allt inom områdena förflyttning, personlig vård och 
hushåll/boende. Intervjuerna genomfördes ett år efter att personerna fått stroke4. Samtliga personer 
berättade om någon form av dubbelhet vid användning av hjälpmedel i relation till funktion, aktivit
delaktighet, omgivning och tid. Sammanfattningsvis så framstod hjälpmedlen som produkter som 
personerna behöver ha, är glada åt att ha fått och som de saknade om de inte fanns till hands. Men de
var också produkter som de egentligen inte ville vara i behov av att använda och helst ville de lämna
ti
 
 
Hur inverkar hjälpmedelsanvändning på funktion, aktivitet och delaktighet? 
Hjälpmedel kan å ena sidan uppfattas som positiva och ganska okontroversiella produkter som är en 
förutsättning för att personer med funktionsnedsättning efter stroke ska kunna göra det de vill göra i 
vardagen. Hjälpmedlen underlättar och förenklar utförandet av olika aktiviteter, vilket inbegriper att d
även kan vara energibesparande. Ibland känner personerna sig friskare då hjälpmedel används för att
underlätta vardagen både inom- och utomhus. Olika hjälpmedel kan även användas i förebyggande 
syfte, såsom stödhandtag eller antihalkmatta, för att förebygga fallolyckor. Viss
e
 
Å andra sidan kan en del negativa upplevelser knytas till hjälpmedelsanvändning i relation till 
funktion, aktivitet och delaktighet. Ett hjälpmedel kan vara en ständig påminnelse för personen om 
att han/hon har en funktionsnedsättning. Hjälpmedlen kan också bidra till att personerna kan känna 
sig lata eller bekväma då de användes. Hjälpmedlet kan också begränsa de aktiviteter man u
hindra en person att göra det man vill, vilket kan få till följd att man blir mindre delaktig i 
samhällslivet. Vissa hjälpmedel kan alltså samtidigt som man har nytta av dem påverka personen 
negativt. Ett exempel är att man har nytta av en rullstol vid förflyttning, men att man kan bli ste
eller få värk om man sitter still för länge i den. Vid användning av en eldriven rullstol, som är 
positivt och en förutsättning för att komma ut, kan man känna att man får för lite motion. Ett annat 
exempel är att rollatorn i stort har många fördelar för den funktionshindrade, men man kan få on
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För en del personer har hjälpmedlet inkorporerats till att bli en del av den egna kroppen och har då 
blivit en vana att använda. Detta gäller framförallt förflyttningshjälpmedel. Hjälpmedel kan också 
beskrivas i positiva termer av att vara vänner eller trogna husdjur. I andra beskrivningar som ges av de 
intervjuade personerna, jämförs hjälpmedlet med släkten som man är tvungen att ha ett förhållande till, 
vilket är ett mer tvetydigt budskap. 

 
A är en ensamstående man som nu är van att använda flera olika hjälpmedel. A berättar att när han fick 
dem så blev det nästan som en chock. Tidigare fick han gå och hålla sig i väggarna men sedan han fick 
rollatorn så kan han komma och gå som han vill. Det blev en stor förändring och han vågade mer, som t.ex. 
att gå och handla vilket han inte vågade tidigare. ”Rollatorn betyder allt, den är helt och hållet mina ben. 
Utan den skulle jag bli liggandes i sängen”, säger han. 

  
 
Hur inverkar hjälpmedelsanvändning på vanor och roller? 
Många personer använder sina hjälpmedel helt automatiskt i en känd miljö, det har ganska snart blivit 
en vana att använda dem. Hjälpmedlen hjälper personerna att bibehålla sina tidigare vanor och att 
organisera och strukturera sitt dagliga liv. Detta kan ses som positivt. Vissa personer uttrycker att de 
egentligen vill ha andra vanor, men beroende på deras funktionsnedsättning och deras hjälpmedel har 
det blivit nödvändigt att ändra eller ge avkall på tidigare vanor, vilket kan ses som negativt. Hjälpmedlen 
kan alltså bidra till både önskade och oönskade vanor. Förändringar av vanor, där hjälpmedel ingår som 
en del, uppfattas ibland vara framtvingat på andra personers villkor och individen måste lära känna t.ex. 
hemtjänstpersonalens vanor för att tillvaron ska fungera. Återkommande personalbyten innebär att 
individernas vanor ständigt måste förändras. Vissa personer vill bibehålla sina egna tidigare vanor så 
gott det går, medan andra överlåter till personalen att bygga upp nya vanor där hjälpmedel ingår eller att 
de gemensamt kommer fram till en lösning. 
 
Ett hjälpmedel är en produkt som normalt inte tidigare ingått i hemmets utrustning, vilket personerna 
erfar kan inverka på de roller och uppgifter som utförs av de olika familjemedlemmarna. En del 
hjälpmedel kan bidra till att personen som fått stroke kan behålla vissa av sina tidigare roller i familjen. 
Genom att frakta varor på sin eldrivna rullstol eller rollator kan exempelvis den funktionshindrade 
hjälpa till med matinköp, vilket är positivt. Ibland har de anhöriga fått nya roller och uppgifter där 
hjälpmedel är involverade. Det kan röra sig om att rengöra, lyfta eller hämta hjälpmedel eller att vid 
utomhuspromenader skjutsa sin närstående i rullstolen. Detta kan leda till att individerna med stroke 
blir oroliga för att de anhöriga i längden inte ska orka ge dem den hjälp som behövs. De påminns då 
samtidigt om att de själva inte kan utföra dessa uppgifter, vilket kan upplevas negativt. 
 
 
Hur inverkar hjälpmedelsanvändning på olika känslor? 
Situationer där hjälpmedel ingår kan ge upphov till olika känslor. Känslor kan riktas mot själva 
hjälpmedlet, mot den egna personen men även mot personer och miljön i samhället. De flesta är glada, 
positiva och tacksamma för att det finns hjälpmedel. Hjälpmedel förknippas med att tryggt och säkert 
kunna utföra önskade aktiviteter. Hjälpmedel bidrar till att personerna blir mer självständiga och de 
känner sig då mer tillfredsställda och respekterade. Individernas självkänsla stärks, de upplever stolthet 
då de själva har funderat ut hur de kan förenkla arbetsmoment efter kroppens nya förutsättningar, så att 
de fortfarande klarar av att utföra olika uppgifter. Allt detta kan ses som positivt.  
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Känslor av det mer negativa slaget förekommer också, ofta samtidigt med de positiva. Det finns en oro 
över att behöva fler hjälpmedel, vilket man i så fall kan tolka som att man blivit sämre. En känsla av att 
det är obehagligt, pinsamt eller förnedrande att visa sig ute i samhället med hjälpmedel förekommer, 
men också en oro för att hjälpmedlet skulle kunna bli stulet. Personerna kan vara rädda att skada sig om 
de inte använder hjälpmedel men de kan även vara rädda då de använder hjälpmedel. Som exempel kan 
nämnas att man kan vara rädd att ramla då hjälpmedel används vid förflyttning i samhället, då 
trottoarkanter ofta är höga, eller då man vistas där det är mycket folk.  
 

B är glad och tacksam att hjälpmedel finns. Hon har accepterat dem men säger samtidigt att hon är rädd att 
gå med sin gåbock när hon ska ta sig igenom hissdörrar och gå där det är mycket folk. ”Det blir ett annat liv. 
Man är glad att hjälpmedel finns men ändå är man lite undrande att jag ska behöva ha dem”. 

 
Personer med stroke, som använder hjälpmedel ute i samhället, upplever också att de blir bemötta med 
respekt i affärer och att människor i allmänhet visar hänsyn genom att exempelvis öppna dörrar. Det är 
så vanligt nu för tiden, funktionshindrade är en i mängden, att ingen reagerar när gånghjälpmedel 
används utomhus. Å andra sidan finns även motsatta upplevelser, en känsla av att vara stigmatiserad 
eller utpekad på olika sätt. Man upplever att människor stirrar då man använder hjälpmedel ute i 
samhället. Hjälpmedelsanvändarna blir inte visade tillräcklig hänsyn då människor står i vägen på 
trottoarer och inte flyttar på sig. Det kan också vara så att man ibland inte blir tilltalad om man har en 
anhörig eller personlig assistent med sig. Det är vanligt att man känner sig i en utsatt situation de första 
gångerna man använder hjälpmedel utomhus, men att man sen vänjer sig och inte längre bryr sig. 
 
 
Vilken relation finns mellan hjälpmedelsanvändning och omgivningen?  
När personer med stroke använder hjälpmedel kan det inverka på deras upplevelser av sig själva i 
relation till bostaden och miljön utanför, till anhöriga, till personer i samhället och till olika 
personalgrupper. Att använda hjälpmedel innebär ofta att man kan röra sig i den egna bostaden bättre 
än innan de förskrevs. Hjälpmedlen är ofta en förutsättning för att kunna bo kvar i sitt boende, att 
kunna förflytta sig i och utanför boendet samt att utföra nödvändiga och önskade aktiviteter, vilket har 
stor betydelse. Vad gäller det egna hemmet så upplever en del personer att hjälpmedlen ingår som en 
naturlig del i hemmet och att de inte tar någon extra plats. I första hand prioriteras så att hjälpmedel får 
plats även om det medför ommöblering eller avyttring av möbler. Andra personer upplever å andra 
sidan att hjälpmedel tar stor plats i deras bostad och de kan ses som en extra möbel som kan vara i 
vägen för anhöriga eller dem själva. 
 
Hjälpmedel är så viktiga att de har tilldelats speciella förvaringsplatser som är strategiskt utvalda där de 
inte ska stå i vägen. Vissa hjälpmedel placeras helst så att de syns så lite som möjligt. Hjälpmedel 
upplevs också så nödvändiga att de måste vara lättillgängliga. Personerna måste själva också komma 
ihåg var de placerat sina hjälpmedel, vilket ibland kan vara svårt. Detta gäller speciellt mindre 
hjälpmedel såsom griptänger. Det blir ytterligare produkter i hemmet att hålla ordning på. 
 
Att vara hemma i sin invanda miljö och använda sina hjälpmedel där upplevs säkrare än att vistas i mer 
okända miljöer. Följden kan bli att livet blir mer begränsat till hemmet och de närmaste omgivningarna 
än tidigare. De utemiljöer som kan besökas begränsas pga. funktionsnedsättningen och hjälpmedlen och 
det krävs en hel del planering för att t.ex. söka alternativa vägar där framkomligheten är som bäst.  
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Många skulle vilja ta sig till andra platser än de har möjlighet till. Det är ofta besvärligt, både pga. 
funktionsnedsättning och hjälpmedel att ta sig fram i stadsmiljö. Det finns ojämnheter i beläggningen, 
trottoarer som lutar, otillräckligt med avfasade trottoarkanter och trappor. Därtill är det ofta glest med 
tillgängliga toaletter och affärer. Ett bekymmer för flera som går med rollatorer är de dagvattenrännor 
som finns. Här känner personerna en osäkerhet då det finns risk att ramla om de t.ex. fastnar med 
rollatorn i rännan.  
 

C är positiv till hjälpmedel och anser att hjälpmedlen är ett sätt att hjälpa sig själv. Men de är även på sätt 
och vis ett tvång, han är tvungen att ha dem för annars så kan han inte gå. ”Man är särskilt låst med 
hjälpmedel och jag får finna mig i mitt öde”, säger han. När C ska gå utomhus så måste han ha hjälp av sin 
fru att ”styra” rollatorn, trottoarerna lutar och det är svårt att gå rakt. Numera är inte C och hans fru ute 
och äter mat på restaurang så ofta. Det har blivit svårare för han måste planera besöken noga och veta att han 
kan ta sig fram till toaletten. 

 
Vädret tillmäts stor betydelse av personer som använder förflyttningshjälpmedel. Är vädret bra så 
underlättar det för personer som använder hjälpmedel utomhus. Under den kalla och snöiga årstiden 
minskas möjligheten att komma utomhus och uppleva de olika årstiderna eller uträtta olika ärenden, 
vilket upplevs negativt.  
 
Personer med stroke upplever att de flesta vänner och grannar stöttar dem och tycker att det är 
positivt att de har fått hjälpmedel. Andra vänner kan tvärtemot vara ifrågasättande vad gäller deras 
behov av hjälpmedel. De kan ha en nedsättande attityd till användaren av hjälpmedel, de kan ha 
slutat att komma på besök för de vill inte gå ut med någon som har gånghjälpmedel, de kan prata illa 
om deras hjälpmedel eller tycka synd om de personer som använder hjälpmedel. 
 

D har erfarenhet av att använda ett flertal hjälpmedel vilka de flesta är mycket viktiga för honom för att 
klara sin vardag. D upplever att andra människor bemöter honom annorlunda nu, att det är fel i huvudet på 
honom fast det är benen det är fel på. Även vänner har ifrågasatt hans behov av vissa hjälpmedel. Numera 
använder han oftast rollatorn både ute och inne. Han värderar den högre nu än tidigare även om han 
fortfarande känner sig i en utsatt situation. Det är skönt att ha något att stödja sig på men även att använda 
sittbrädan och vila sig på. D måste ha hjälp av sin fru med att fälla ihop rollatorn och lyfta i den i bilen. ”Det 
är viktigt att klara av saker själv”, säger han och låter ledsen på rösten. Han tycker inte någonting är roligt 
som han inte kan göra själv. 

 
 
Hur upplevs hjälpmedelsanvändning i relation till den ”formella vården”? 
Personal inom hemtjänsten eller personliga assistenter ses som en trygghet och de stöttar personen i att 
använda sina hjälpmedel. Men ibland gör personalen mer än personen med stroke egentligen önskar, 
t.ex. så brer de smörgåsen eller ger dem hjälp upp ur sängen. Det är svårt att tacka nej till hjälp i 
situationer då man egentligen skulle ha klarat sig själv med hjälp av hjälpmedel. Det betyder mycket för 
individerna att kunna utföra olika dagliga aktiviteter själva. Personer som är beroende av personal för 
sin personliga vård vill helst kunna klara sig själva utan personal eller med mindre hjälp. Utan 
hjälpmedel skulle de vara än mer beroende av personalens hjälp. En del personer är beroende av 
personal för att kunna komma ut utanför sin bostad. Ibland vill de inte fråga personalen om hjälp då de 
tidigare är vana att få ett nej till svar. De kanske då hellre avstår från att fråga och stannar inomhus än 
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riskerar att ännu en gång få ett nej till svar. Individerna blir i många fall mer begränsade till sitt boende 
än vad de önskar. Personerna får ibland vara speciellt uppmärksamma när hemtjänstpersonal har varit 
hos dem och kontrollera så att hjälpmedlet finns på sin rätta plats eller att det är inställt på rätt sätt. 
Ibland har de olika personerna som arbetar inom hemtjänsten olika förhållningssätt gentemot personen 
som använder hjälpmedel, vissa tycker t.ex. att det är viktigt att brukaren får träna att gå med sin gåbock 
och andra inte. Detta kan leda till viss frustration. 

 
E behöver en del hjälp av personal med personlig vård. E har efter sin stroke fått ändra sina vanor och rutiner 
betydligt. Hjälpmedlen är involverade i alla dessa ändrade vanor och hon säger att hon får anpassa det hon gör 
efter hjälpmedlen. Men hade hon inte hjälpmedel skulle hon behöva ha mer hjälp av personalen vilket också 
skulle bli dyrare för henne. Nu har hon själv kommit på hur hon ska få allting att fungera. Hon berättar att 
det tar flera gånger innan hon och personalen känner varandras vanor så att allt går så smidigt som möjligt i 
de situationer hon behöver ha hjälp. Det kan gälla att hjälpa henne att duscha då hon använder en duschstol 
eller vid påklädningssituationer.  

 
Angående förskrivning av hjälpmedlen känner sig många delaktiga och är nöjda med att förskrivaren såg 
vilket behov av hjälpmedel som förelåg medan andra tycker att de vill vara mer delaktiga i 
förskrivningen av hjälpmedel, exempelvis i val av hjälpmedel. Det kan också vara så att individen 
behöver övertyga förskrivaren om sitt hjälpmedelsbehov vilket kan leda till att situationen känns 
påfrestande. 
 
 
Hur upplevs hjälpmedelsanvändning i ett tidsperspektiv?  
Personer som fått stroke och använder hjälpmedel upplever tid på olika sätt. Nutid, dåtid och framtid kan 
speglas utifrån ett hjälpmedelsperspektiv.  
 
Vissa ser på tid i relation till hjälpmedel på så sätt att de jämför tiden före och efter att de fått stroke. 
Efter att de fått hjälpmedel går det bättre och snabbare att utföra olika uppgifter än innan de fått 
hjälpmedel. Vissa säger att de inte tänker på om det tar längre tid eller att det inte tar någon extra tid att 
använda hjälpmedel. De upplever att de har dagen på sig eller att de har all tid i världen. Tiden är 
ingenting de ser som något problematiskt. Andra jämför nutid med tidigare då de var friska och ser då 
att det nu tar längre tid att utföra olika uppgifter med hjälpmedel än innan insjuknandet. Men för de 
flesta är det så betydelsefullt att klara av dagliga aktiviteter så självständigt som möjligt att den extra tid 
det tar med hjälpmedel är av underordnad betydelse. Att använda hjälpmedel är en förutsättning för att 
kunna bestämma över sin egen tid så att man kan påverka vad och när man gör olika saker under dagen. 
Det blir en sorts frihetskänsla av att kunna utföra aktiviteter när personen själv vill och har tid 
oberoende av andras tid. Att kunna duscha, att kunna gå på toaletten, att kunna gå ut när personen själv 
bestämmer sig för det betyder mycket. Ett annat sätt att relatera till tid är att man med hjälpmedel, som 
t.ex. rullstol, kan vara ute betydligt längre tid eller med ett gånghjälpmedel gå betydligt längre sträckor, 
än utan hjälpmedel. Att komma ut är viktigt då det bidrar till att inte tänka på sjukdom och 
funktionsnedsättning. Personer som behöver hjälp av anhöriga eller personal är beroende av deras tid 
eller möjlighet att kunna genomföra det de vill göra. Det kan inverka negativt på personernas egen 
upplevelse av sin tid. 
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En del personer ser med förhoppning på framtiden, att hjälpmedel ska kunna återlämnas vilket de ser 
som ett bevis på att de blivit bättre. Andra personer ser på framtiden med önskan om att de kan återgå 
från nuvarande hjälpmedel till ett ”enklare”, att exempelvis bli rollatoranvändare i stället för 
rullstolsanvändare.  
 
Beträffande dåtid så bidrar hjälpmedlen ibland till att tänka på tidigare generationer såsom egna 
föräldrar. De jämför sin egen situation med sina föräldrars eller andra äldre anhörigas. De önskar att de 
anhöriga hade kunnat leva lika bra liv med tillgång till hjälpmedel som de själva gör.  
 

F säger att det tar längre tid nu att utföra olika dagliga aktiviteter om han jämför med tiden då han var frisk. 
Men nu upplever han det som en frihet att han med hjälp av käpp eller rollator klarar av att gå på toaletten 
själv. När han har mycket bråttom till toaletten förflyttar han sig med hjälp av käppen som han ständigt har i 
beredskap. När det är mindre bråttom väljer han rollatorn, som även den ständigt finns i beredskap. Han 
kallar käppen för ett säkerhetsverktyg och med båda dessa hjälpmedel kan han göra något, vara till lite nytta, 
som han uttrycker det. Nu kan han förflytta sig till matbordet då det är dags att äta och till balkongen då det 
är dags att röka. Utan hjälpmedlen hade han varit bunden till sin säng. 

 
 
Andra studier och upplevelser av dubbelhet vid hjälpmedelsanvändning 
En studie om hjälpmedelsanvändning, där personer med stroke var undersökningsgrupp, genomfördes i 
USA. Den studien visade personernas uppfattningar om hjälpmedel i ett tidigare rehabiliteringsskede än 
ovan men resultaten är till stor del samstämmiga. De visade även här att hjälpmedelsanvändning är 
komplext och att det ofta samtidigt finns både positiva och negativa uppfattningar om hjälpmedlen5.       
 
Forskning visar att även andra grupper än personer med stroke upplever olika former av dubbelhet eller 
motsatser i upplevda känslor kring hjälpmedel. Några svenska studier har redovisat sådana resultat. I en 
studie beskrivs att hjälpmedelsanvändare med fysiska funktionsnedsättningar upplever blandade känslor 
för sina hjälpmedel, t.ex. underlättade hjälpmedlen att delta i olika aktiviteter för att de sparade tid och 
energi. Hjälpmedlen upplevdes likväl som ett hinder, vilket gjorde det svårt att delta i olika aktiviteter6. I 
en annan svensk studie där olika hjälpmedelsanvändare intervjuades beskrevs hjälpmedlen både som 
möjligheter (ex få ökad livskvalitet) och hinder (ex risk att skada sig, svårighet att acceptera 
hjälpmedlet)7.  Häggblom-Kronlöf och Sonn redovisar två studier med olika undersökningsgrupper, 
äldre kvinnor8 respektive äldre hjälpmedelsanvändare9. I båda studierna beskrivs hjälpmedlen som att de 
både möjliggör och hindrar dagliga aktiviteter, men även att de påverkar personernas känslor både 
positivt och negativt. Sista exemplet utgår ifrån Berndtsson10 som beskriver hjälpmedel i relation till 
personer med synskada och hon anger att hjälpmedel kan medverka i en stämplingsprocess alternativt 
en frigörande process. Hjälpmedel såsom dator och vit käpp diskuteras i relation till dessa begrepp. 
 
 
Vad kan förskrivare och annan personal göra för att underlätta? 
Förskrivare av hjälpmedel och annan personal som arbetar med personer som använder hjälpmedel, 
eller är i begrepp att behöva använda hjälpmedel, bör vara medvetna om det stora spektrum av 
upplevelser som kan följa av att vara i behov av hjälpmedel. Hjälpmedel är produkter som beskrivits 
inverka på en persons identitet, självuppfattning och sociala roller11,12. Redan vid uppkomst av behov av 
hjälpmedel blir förskrivares roll att möjliggöra för individen att bli så delaktig som han/hon önskar4,13.  
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Rollen blir även att medverka till att överbrygga eller minska de negativa upplevelserna av att använda 
hjälpmedel men även att stödja de positiva upplevelserna. I litteraturen beskrivs att om hjälpmedel ska 
införlivas i personernas dagliga aktiviteter så behöver hjälpmedlet inkorporeras i personernas självbild6. 
Förskrivare och andra kan bidra till detta genom att inta en lyssnande attityd och ställa frågor kring hur 
personen upplever att använda hjälpmedel. Frågor kring den personliga meningen och sociala 
konsekvenser rekommenderas4,6,8,14,15.  
 
Exempel på frågor är  
 
o Vad betyder det för dig att behöva använda hjälpmedel?  
o Kommer användningen av hjälpmedlet att påverka din självbild?  
o Tänker du på hur du kan uppfattas av andra?  
o Tror du att din roll i hemmet, socialt eller på arbetet kommer att förändras?  
o Hur effektivt anser du att hjälpmedlet är att klara av olika dagliga aktiviteter?  
o Tror du att hjälpmedel gör att din aktivitet och delaktighet kommer att öka?  
o Är du orolig för att använda hjälpmedel?  
 
Denna typ av frågor kan vara en del i en dialog med personen som är i behov av hjälpmedel. Andra 
författare16,17 anger att det är viktigt att förstå vilka relationer som existerar mellan olika produkter eller 
föremål och personer som använder dem. Hjälpmedel är då en typ av produkt. Personalen får också 
avslutningsvis komma ihåg, att både personen som fått stroke och hans/hennes användning av 
hjälpmedel förändras över tid. Det är därför av största vikt att föra en kontinuerlig dialog med varje 
enskild person utifrån hans/hennes nuvarande situation. 
 
 
SAMMANFATTNING 
 
o Att använda hjälpmedel kan upplevas olika beroende på personen som är i behov av hjälpmedel, 

aktiviteten som ska utföras och omgivningen där bl.a. hjälpmedlet ingår. 
o Att använda hjälpmedel kan upplevas som en dubbelhet. Dubbelheten kan beskrivas som ett 

motsatsförhållande vilket innebär att hjälpmedlet är en fördel eller underlättar i en situation och är 
en nackdel i en annan.  

o De positiva upplevelserna av att använda hjälpmedel överväger till stor del. 
o Hjälpmedelsanvändning och upplevelse av dubbelhet förekommer i relation till en rad olika 

områden såsom aktivitet, delaktighet, vanor, känslor och tid. 
o Personal inom hälso- och sjukvård som arbetar med personer som använder hjälpmedel, kan i en 

dialog bidra till att förstärka de positiva upplevelserna och minska de eventuellt negativa 
upplevelserna.  
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