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Sammanfattning: Syftet med denna kvalitativa studie var att beskriva arbetsterapeuters 

erfarenheter av arbete med förskrivningsbara och icke förskrivningsbara mobiltelefoner som 

kognitivt hjälpmedel för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  

 

Användandet av mobiltelefon och smartphone ökar för personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar och arbetsterapeuterna behöver öka kunskapen om detta.  

 

De sex deltagande arbetsterapeuterna valdes genom bekvämlighetsurval. Datainsamlingen 

gjordes genom intervjuer med öppna frågor. Kvalitativ innehållsanalys användes för att 

analysera data.  

 

Resultatet presenteras i fem kategorier och fem underkategorier som beskriver 

arbetsterapeuters erfarenheter av mobiltelefon som kognitiv hjälpmedel. Arbetsterapeuterna 

beskrev att klientens nätverk var en viktig del för att användningen av handifon skulle 

fungera. Resultatet visade att arbetsterapeuterna följer förskrivningsprocessen för kognitiva 

hjälpmedel vid förskrivning av handifon. Arbetsterapeuterna kände inte samma ansvar att 

följa upp användningen av mobiltelefon och smartphone då de inte är förskrivningsbara. I 

resultatet framkom att arbetsterapeuterna menade att fritt val av hjälpmedel kunde vara ett bra 

alternativ för att klienten skulle få tillgång till den typ av mobiltelefon som passade behoven, 

men att kunskapen om detta projekt var liten. Arbetsterapeuterna upplevde brister i stöd från 

hjälpmedelscentralerna avseende smartphones med appar som har blivit ett allt vanligare 

hjälpmedel. I resultatet framkom även att arbetsterapeuterna upplevde att klienterna inte litar 

på sina förmågor vilket påverkar motivationen till att använda mobiltelefon. 

Motivationsarbetet var därför centralt för att hjälpmedlet skulle fungera. Samt att kombination 

av olika kognitiva hjälpmedel ger bra stöd för klienterna.  
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Förord 

Stort tack till de deltagande arbetsterapeuterna som tog sig tid att delta i studien. Ett stort tack 

även till vår handledare Kajsa Lidström Holmqvist för ditt stöd och engagemang.   
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 1. INLEDNING 
 
Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har ofta kognitiva nedsättningar som 

innebär svårigheter med till exempel minne, koncentration, uppmärksamhet (Dahlström 2010) 

och tidsuppfattning. Dessa kognitiva svårigheter gör att vardagen kan bli svår att hantera, 

svårigheter med minne och tid kan medföra att personen glömmer att gå till jobbet eller 

glömmer ett viktigt möte (Got-IT Resurscenter 2006). Denna uppsats beskriver 

arbetsterapeuters erfarenheter av arbete med icke förskrivningsbara och förskrivningsbara 

mobiltelefoner som kognitivt stöd i vardagen för personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar.   

2. BAKGRUND  

 

2.1. Kognition  

 

Kognition innebär olika processer som sker i hjärnan, som tillsammans resulterar i tankar och 

målinriktade handlingar (Radomski 2008).  En specifik definition av kognition är en process 

där en person identifierar, väljer, tolkar, lagrar, och använder information för att kunna ta 

beslut samt samspela med omvärlden och utföra handlingar (Kielhofner 2009). Inom 

begreppet kognition finns de primära kognitiva funktioner, högre kognitiva funktioner och 

metakognitiva funktioner (Radomski 2008).  

 

2.1.1. Primära kognitiva funktioner  

 

I primära kognitiva funktioner ingår orientering, uppmärksamhet och minne. 

Orientering innebär att personen är medveten om sig själv i relation till plats, tid och 

omständighet. Varje människa har en begränsad kapacitet av uppmärksamhet och måste 

därför välja var uppmärksamheten ska riktas då människan inte har kapacitet att 

uppmärksamma all information (Radomski 2008). Lund et al (1992) menar att 

uppmärksamhet även handlar om att vara alert och vaken, detta gör det lättare att ta till sig 

information då det ger en högre grad av uppmärksamhet. Minne är den tredje komponenten i 

de primära kognitiva funktionerna. Minne är information som sparas och som kan plockas 

fram vid behov. Människan registrerar information, lagrar den sedan i korttidsminnet och 

ibland lagras den i långtidsminnet, men mycket information förloras på vägen mellan 

korttidsminnet och långtidsminnet. Korttidsminnet bearbetar information samt hjälper till att 

hålla koncentrationen och lösa problem. För att någonting ska lagras i långtidsminnet måste 

koncentrationen hållas på objektet i minst 30 sekunder (Radomski 2008). Lund et al (1992) 

beskriver att i komponenten minne ingår episodiskt, semantiskt, procedurellt och prospektivt 

minne. Episodiskt minne är speciella händelser i en persons liv som förknippas till en viss 

plats och tid. Semantiskt minne kallas även faktakunskaper och innebär att en person har 

kunskaper om omvärlden, begrepp och ord. Att ha färdigheter om hur en aktivitet ska utföras 

kallas procedurellt minne till exempel att minnas hur man cyklar. Prospektivt minne handlar 

om framtiden såsom att planera, komma ihåg och sätta upp mål. 
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2.1.2. Högre kognitiva funktioner 

 

I högre kognitiva funktioner ingår problemlösning, resonemang, begreppsbildning, planera 

och organisera sin tillvaro. Människan använder problemlösningsförmågor flera gånger om 

dagen då situationer kan uppstå som personen inte var beredd på och inte kan lösa omgående, 

då krävs det att personen kan tänka problemlösande. Genom redan insamlad fakta kan 

personen resonera för att fatta beslut. Sammankopplat med att resonera kan personen också 

använda sig av begreppsbildning som innebär att analysera förhållanden mellan objekt och 

dess egenskaper. Genom den kunskapen kan personen till exempel organisera föremål efter 

hur de ser ut och vad de används till, samt lösa problem genom att jämföra och resonera runt 

tidigare erfarenheter och den uppkomna situationen (Radomski 2008). 

 

2.1.3. Metakognitiva funktioner 

 

I metakognitiva funktioner ingår både exekutiva funktioner och självinsikt. De exekutiva 

funktionerna tillsammans med självinsikt medverkar till att en person kan planera, 

kontrollera, reflektera över sig själv och andra (Radomski 2008). I de exekutiva funktionerna 

ingår att kunna sätta igång och genomföra målinriktade handlingar och att vara flexibel under 

tiden (Gutman & Szczepanski 2005). Att vara flexibel innebär att kunna förändra sitt beteende 

utifrån att förutsättningarna ändras (Rønhovde 2006). De hjälper oss att hålla fast vid ett mål 

med en handling, upprätthålla energin som krävs och ansträngning för att kunna genomföra 

handlingen (Socialstyrelsen 2005) Med självinsikt menas att personen kan bedöma sin egen 

förmåga samt bearbeta information om sig själv, att se sig själv objektivt för att till exempel 

inte utsätta sig för fara (Radomski 2008).  

 

2.2. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

 

Till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hör diagnoserna Attention-Deficit Hyperactivity 

Disorder (ADHD), Autism, Asperger syndrom (AS), Tourette syndrom (TS) och 

Tvångssyndrom (OCD). Personer med dessa diagnoser har gemensamma svårigheter som kan 

göra vardagen svår att hantera. Det är till exempel reglering av uppmärksamhet, 

impulskontroll och aktivitetsnivå. Det kan också vara svårigheter att samspela med andra 

människor, inlärning och att minnas, att uttrycka sig i tal och skrift samt motoriska svårigheter 

(Riksförbundet Attention 2012).  

2.2.1. Kognitiva funktionsnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen hos personer 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

 

Det är främst de kognitiva nedsättningarna som gör vardagen svår att hantera för personer 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Svårigheter för dessa personer kan vara 

koncentration och uppmärksamhet vilket kan leda till att uppmärksamheten riktas på andra 

saker än vad som är menat (Beckman & Fernell 2007; Gillberg 1999). När 

problemlösningsförmågan är nedsatt kan det göra att personen har svårt att hitta strategier för 

att lösa problem. För att få vardagen att fungera krävs det att personen kan planera och 

organisera den på bästa sätt för att hinna med dagliga sysslor och passa tider, detta är något 

dessa personer har svårt med. De aktiviteter som blir rutin för andra och inte kräver så mycket 

tankekraft blir inte rutin för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Dessa 

aktiviteter kräver därför väldigt mycket energi och blir jobbiga att utföra (Socialstyrelsen 

2010). Verbal och icke verbal kommunikation kan vara svårt för personer med 



3 
 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, verbal kommunikation handlar om talet och 

svårigheter med tal som gör det svårt att föra samtal med omgivningen. Icke verbal 

kommunikation innebär istället ansiktsmimik och kroppsspråk, något dessa personer kan ha 

svårt att läsa av. Det gör att de undviker sociala situationer (Gillberg 1997). 

Inlärning kan vara ett problem som ställer till det i skolan eller på arbetet då det kan ta längre 

tid än för andra att lära sig nya saker (Gillberg 1999). Nedsatt arbetsminne och 

uppmärksamhet påverkar personen genom att det blir svårt att lära in nya saker. 

Uppmärksamheten måste hållas på det som ska läras in och är minnet nedsatt blir det svårt att 

ta fram gammal kunskap för att använda i nya situationer (Radomski 2008).  

2.3. Arbetsterapi vid kognitiva funktionsnedsättningar  

 
Arbetsterapeuter strävar alltid efter att ge personen möjlighet att leva så självständigt som 

möjligt efter personens önskemål och behov i förhållande till omgivningens krav (Latham 

2008). Genom arbetsterapi kan arbetsterapeuter försöka förebygga och kompensera nedsatt 

aktivitetsförmåga så att personen kan utföra de aktiviteter den vill och behöver kunna utföra i 

sin vardag (Creek & Lougher 2008). Arbetsterapeuter arbetar klientcentrerat vilket kan öka 

förmågan hos personen att ta egna beslut. Arbetsterapeuter tar även hänsyn till personens egna 

värderingar och styrkor för att göra rehabiliteringen så effektiv som möjligt (Arvidsson & 

Jonsson 2006). 

2.3.1. Arbetsterapiteoretisk utgångspunkt vid kognitiva funktionsnedsättningar 

 

Ett sätt att förstå kognition utifrån ett aktivitetsperspektiv är att utgå ifrån Toglias 

multikontextuella modell (Cole & Tufano 2008). Arbetsterapeuter kan utgå ifrån denna 

modell för att återställa eller kompensera för nedsatt aktivitetsutförandet hos personer med 

kognitiv nedsättning. Basen i den här modellen består av personen, aktiviteten och 

omgivningen. Toglia utgår ifrån att arbetsterapeuter kan arbeta återtränande som endast kan 

ske på individnivå och kompensatoriskt som kan användas på person, miljö och aktivitetsnivå. 

Arbetsterapeuter utgår ifrån denna modell för att personerna ska klara de dagliga aktiviteterna 

så självständigt som möjligt (Cole & Tufano 2008). Arbetsterapeuten kan använda sig av 

återtränande interventioner genom att träna en persons specifika kognitiva förmåga för att 

återfå den. Kompenserade interventioner innebär att arbetsterapeuten tar till vara på en 

persons fungerande förmågor och tränar dessa för att kompensera för de förmågor som 

förlorats (Kielhofner 2009). Arbetsterapeuten arbetar kompensatoriskt för att göra personen 

självständig trotts sina nedsättningar genom att lära in rutiner och vanor med hjälp av till 

exempel almanackor och påminnelser. Strategier är något arbetsterapeuten kan arbeta med för 

att lära personen hantera problem som kan uppkomma i vardagen. Dessa strategier ska läras 

in så pass bra att personen kan hantera andra situationer där de kan behöva använda sin 

problemlösningsförmåga (Toglia, Golisz & Goverover 2009). Anpassning av miljön kan vara 

en kompenserande åtgärd som innebär att arbetsterapeuten ändrar miljön för att skapa bättre 

förutsättningar för personen till exempel märkning av lådor och skåp (Radomski 2008). 

Uppsatsen kommer att belysa kompensatoriska åtgärder då mobiltelefonen är ett sådant 

hjälpmedel. Kompensatoriska åtgärder kommer utvecklas ytterligare här nedan.  

 

2.3.2. Beskrivning av kompensatoriska åtgärder för personer med kognitiva 

funktionsnedsättningar 

 

Kielhofner (2009) beskriver utifrån Toglias multikontextuella modell att kompensatoriska 

åtgärder kan utföras på tre olika sätt, dessa är processinriktad och lärande i dynamisk strategi, 
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specifik träning av förmåga samt förändring av uppgift och miljö. Processinriktad och lärande 

i dynamisk strategi innebär att arbetsterapeuten gör personen medveten om sin kognitiva 

nedsättning för att på så vis lära personen att kompensera genom att använda sina kvarvarande 

förmågor. Specifik träning av förmåga kan arbetsterapeuten använda sig av för att lära 

personen att utföra en specifik uppgift som efter mycket träning blir en vana och kan utföras 

automatiskt. Syftet med de kompensatoriska åtgärderna är att minska de kognitiva kraven. 

Förändring av uppgift och miljö kan arbetsterapeuten använda sig av för att identifiera under 

vilka omständigheter en person kan utföra en uppgift tillfredställande, därefter anpassar 

arbetsterapeuten miljön (Kielhofner 2009). I de kompensatoriska åtgärderna kan 

arbetsterapeuten även arbeta med interna och externa strategier. Interna strategier innebär att 

arbetsterapeuten lär personen strategier för att komma ihåg och lagra information. Dessa 

strategier kan hjälpa personen att komma ihåg till exempel att utföra aktiviteter och passa 

tider (Radomski & Davis 2008). Externa strategier handlar om att arbetsterapeuten förskriver 

kognitiva hjälpmedel som kan hjälpa personen att komma ihåg dagliga sysslor, dessa kan till 

exempel vara handifon eller handdator som innehåller kalender och påminnelse (Toglia, 

Golisz & Goverover 2009). Arbetsterapeuter kan använda sig av förskrivningsprocessen som 

stöd vid förskrivning av kompensatoriska hjälpmedel (Sjöstedt, Antonsen & Rydén 2008). 

Kognitiva hjälpmedel är kompensatoriska åtgärder i form av till exempel dator och 

mobiltelefon. Det finns lågteknologiska och högteknologiska kognitiva hjälpmedel dessa 

beskrivs närmare här nedan. 

2.3.3. Tekniska hjälpmedel som kompensatorisk åtgärd vid kognitiva 

funktionsnedsättningar  

 

Kognitiva svårigheter kan kompenseras genom att använda tekniska hjälpmedel som är 

högteknologiska eller lågteknologiska. Lågteknologiska hjälpmedel är enklare hjälpmedel så 

som dag/veckoschema, checklistor och kalender. Högteknologiska hjälpmedel kan vara 

datorer och mobiltelefoner (Holmqvist, Ivarsson & Olstam 2010, s. 5). Personer med 

kognitiva svårigheter förlitar sig ofta på människor i sin omgivning vilket gör dem beroende 

av andra. Kognitiva hjälpmedel är utformade för att stödja personer i det dagliga livet och ge 

trygghet i nya situationer. Genom att använda kognitiva hjälpmedel kan personen istället öka 

sin självständighet och ta egna beslut (Arvidsson & Jonsson 2006).  

 

Förskrivningsprocessen är något som arbetsterapeuter använder sig av vid förskrivning av 

kognitiva hjälpmedel. Det är ett stöd för att förskrivningen ska gå rätt till och att personen får 

ett lämpligt hjälpmedel. Hjälpmedelsinstitutet har utvecklat en modell för förskrivning av 

kognitiva hjälpmedel och den förskrivningsprocessen ser ut som följer (Sjöstedt, Antonsen & 

Rydén 2008). Det första steget är att bedöma behov av insatser som innebär att 

arbetsterapeuten kartlägger hur personens vardag ser ut, för att veta vilka behov som finns och 

vilka insatser som ska sättas in. Denna bedömning kan ske genom intervju, observation och 

självskattningsinstrument. Steg två innebär att arbetsterapeuten ska hjälpa personen att öka sin 

struktur i vardagen för att göra tillvaron mer förutsägbar och trygg. Detta kan ske genom att 

arbetsterapeuten hjälper personen att prioritera och skapa rutiner. Det tredje steget handlar om 

att välja ut ett lämpligt hjälpmedel och anpassa det till personen. Det är viktigt att personen 

får handledning och tid på sig att lära sig hjälpmedlet, vilket ska med fördel ske i den miljö 

hjälpmedlet ska användas i. Steg fyra innebär att arbetsterapeuten ska träna in och instruera 

personen i hjälpmedlet. Arbetsterapeuten måste lägga ner mycket tid på att lära personen sitt 

hjälpmedel för att det ska bli använt. Det femte och sista steget i förskrivningsprocessen är 

utvärdering av funktion och nytta av hjälpmedlet. I det här steget kan arbetsterapeuten se om 

hjälpmedlet ger önskad effekt eller om det behöver justeras. Det är viktigt att följa upp ofta 
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för att se till att hjälpmedlet verkligen används (Sjöstedt, Antonsen & Rydén 2008). 

Förskrivningsprocessen är utformad för förskrivningsbara hjälpmedel. Det finns även icke 

förskrivningsbara hjälpmedel som kallas egenvårdsprodukter (Socialstyrelsen 2010).   

 

Förskrivningsbara hjälpmedel är hjälpmedel som förskrivs av en arbetsterapeut som kräver 

arbetsterapeutisk kunskap om utprovning och inträning av hjälpmedel. Förskrivningsbara 

hjälpmedel förskrivs till en enskild individ för att främja delaktighet i aktivitet och samhället. 

Förskrivningsbara hjälpmedel är oftast kostnadsfria för personen och är ett lån. När personen 

inte behöver sitt hjälpmedel lämnas det tillbaka till hjälpmedelscentralen (Socialstyrelsen 

2010).  Icke förskrivningsbara hjälpmedel är produkter som personen köper själv. Dessa 

produkter kräver inte utprovning av en arbetsterapeut. Arbetsterapeuten kan ge råd och 

förslag på produkter som kan var passande för personen. Personen har ett egenansvar och får 

själv stå för kostnaden, justering, försäkring och underhåll (Blomquist et al. 2011). För 

personer med kognitiva nedsättningar kan icke förskrivningsbara hjälpmedel skapa problem 

då de kan vara för avancerade och kan kräva arbetsterapeutisk kunskap vid utprovning och 

inträning. 

Då förskrivningsbara hjälpmedel är ett lån, blir det inte en kostnad för personen. Detta innebär 

att personens egen ekonomi inte berörs och personen får det hjälpmedel som den behöver. 

Icke förskrivningsbara hjälpmedel kostar däremot för personen och kan därför medföra att 

personen inte har råd att köpa det hjälpmedel som den är i behov av (Socialstyrelsen 2010). 

Icke förskrivningsbara hjälpmedel är inte anpassade för personen och kan kanske därför inte 

alltid ge rätt stöd. När personen köper ett hjälpmedel på den öppna marknaden medför det att 

ansvaret för produkten och inlärningen ligger på personen själv (Blomquist et al. 2011). 

Användningen av tekniska hjälpmedel har ökat under de senaste tjugo åren och är under stor 

utveckling. Idag är tekniska hjälpmedel vanligt och syftet med dessa hjälpmedel är att göra 

personer mer delaktiga i samhället (Linden, Lexell & Lund 2010).  

2.3.4. Mobiltelefon som kognitivt hjälpmedel för personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar 

 
Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan få stöd av tekniska hjälpmedel 

såsom datorer och mobiltelefoner. Denna studie kommer att rikta in sig på mobiltelefon/ 

smartphone, handifon och nedladdningsbar programvara till mobiltelefon. Dessa tekniska 

hjälpmedel är under stor utveckling och blir allt vanligare som stöd för personer med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  

 Handifon 

Handifon är en förskrivningsbar handdator som en person kan ringa och sms:a med, där 

kalenderfunktionen är grundfunktionen. Displayen är tydlig och den har en anpassad 

programvara (Hjälpmedelsinstitutet 2010). Handifonen har bildstöd för att vara tydlig, 

aktiviteter kan till exempel visas som en bild. I handifonen finns det även tillgång till 

påminnelser och anteckningsfunktion. Detta kan hjälpa personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar att kompensera för tidsuppfattning, struktur, minne och 

initiativförmåga (Jacobsson & Magnusson 2005).  

 

 Nedladdningsbar programvara till mobiltelefon  

Är ett anpassat och tydligt program med kalender, påminnelse och kan visualisera tid, ett 

sådant program kan till exempel vara Comai. Programvaran förskrivs av en arbetsterapeut 

och laddas ner till en mobiltelefon/smartphone (Hjälpmedelsinstitutet 2010) 
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 Mobiltelefon och smartphone  

Mobiltelefon är ett icke förskrivningsbart hjälpmedel som kan hjälpa till med att skapa 

struktur då den har en kalender. Mobiltelefonen kan hjälpa till med tidsuppfattning och 

orientering genom klocka, timer och GPS-funktion (Hjälpmedelsinstitutet 2010). 

Smartphone är en mobiltelefon och en handdator i ett (Bruhn et al. 2012). Smartphone har 

internetuppkoppling som gör att det går att ladda ner applikationer så kallade appar (Roos 

2011) vilket ger större möjlighet till anpassning och kognitivt stöd än en vanlig 

mobiltelefon genom att det går att anpassa inställningar. Rätt appar i smartphonen skulle 

kunna ge en person med kognitiva svårigheter stöd och ökad självständighet i det dagliga 

livet (Bruhn et al. 2012). 

 

3. PROBLEMOMRÅDE 

 

Utifrån den litteraturgranskning som gjorts inför denna studie hittades ingen dokumenterad 

kunskap om att personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har haft nytta av 

mobiltelefon som kognitivt hjälpmedel. I relation till ADHD finns det andra dokumenterade 

arbetsterapeutiska interventioner som är bra, men det finns ingenting dokumenterat om att 

högteknologiska interventioner som till exempel mobiltelefon är bra för personer med ADHD 

(Gutman & Szczepanski 2005). Det är även brist på kunskap och forskning om 

arbetsterapeutiska interventioner såsom mobiltelefoner för personer med autismspektrum 

störningar (Rodger et al. 2010). Detsamma gäller även för personer med Tourette syndrom 

och tvångssyndrom där kunskapen om mobiltelefon som intervention är liten. Inom 

närliggande områden hittades däremot kunskap om att personer med traumatisk hjärnskada 

har haft nytta av högteknologiska hjälpmedel som dator/handdator motsvarande smartphone 

för att till exempel planera och organisera vardagen (Gentry et al. 2008). 

Utifrån detta kan slutsatsen dras att det råder brist på dokumenterad kunskap om mobiltelefon 

som kognitivt hjälpmedel för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Användandet av handdator motsvarande smartphone har ökat de senaste åren och används i 

större utsträckning som kompensatoriskt hjälpmedel idag för personer med kognitiva 

nedsättningar (Gentry et al. 2008). Hjälpmedelsinstitutet har projekt som visar att 

mobilanvändningen ökar hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar (Granvik 2011). 

Den kunskap som finns idag är alltså att mobiltelefon/smartphone används som kognitivt 

hjälpmedel av arbetsterapeuter men det finns inga studier från denna litteraturgranskning som 

visar om det är ett bra hjälpmedel eller hur arbetsterapeuter använder det som kognitivt 

hjälpmedel (Gentry et al. 2008). Behovet av att öka kunskapen om hur arbetsterapeuter 

arbetar med mobiltelefoner och smartphone som kognitivt hjälpmedel för personer med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är stort. Det blir allt vanligare att arbetsterapeuter 

ställs inför att arbeta med smartphone som kognitivt hjälpmedel och därför behövs kunskap 

att stödja sig på. Denna studie syftar till att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av arbete 

med förskrivningsbara och icke förskrivningsbara mobiltelefoner. 

4. SYFTE 

 
Att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av arbete med förskrivningsbara och icke 

förskrivningsbara mobiltelefoner som kognitivt hjälpmedel för personer med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 
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5. METOD 
 
Studien har en kvalitativ design. För att samla in data intervjuades sex arbetsterapeuter, 

intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman 2004). 

 

5.1. Urvalskriterier 

 

Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle vara legitimerade arbetsterapeuter och arbeta 

kliniskt med personer som har neuropsykiatriska diagnoser. Deltagarna skulle även ha 

erfarenhet av att ha arbetat med förskrivningsbara och/eller icke förskrivningsbara 

mobiltelefoner. 

 

Urvalsmetoden som användes för att få kontakt med de arbetsterapeuter som skulle intervjuas 

var bekvämlighetsurval (Beck & Polit 2012). Förfrågan som skickades ut innehöll syftet med 

studien, en kort presentation av författarna, information om frivilligt deltagande, 

kontaktuppgifter till handledare och författare samt hur lång tid en intervju skulle ta (CODEX 

2012). Författarna tog kontakt med två arbetsterapeuter som författarna kommit i kontakt med 

under verksamhetsförlagd utbildning, dessa kontaktades via mail med en förfrågan om 

deltagande i studien där båda tackade ja till att delta. Författarna tog även kontakt och 

bifogade förfrågan till sex olika enhetschefer via mail som förmedlade förfrågan till 

arbetsterapeuter. Arbetsterapeuterna tackade ja eller nej genom att svara på mailet. Inom 

dessa sex verksamheter var det fyra arbetsterapeuter som tackade ja och två verksamheter 

tackade nej för att de inte uppfyllde inklusionskriterierna. De sex arbetsterapeuter som tackat 

ja till att delta kontaktades via telefon för att bestämma tid och plats för intervju.  

 

5.2. Datainsamling 

 

5.2.1. Intervjuguide 

 

Inför att utveckla intervjuguiden skaffade sig författarna kunskap om neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar och kognition för att få en ökad kunskap om det arbetsterapeuterna 

berättar samt kunna ställa relevanta frågor. För att kunna beskriva hur arbetsterapeuter 

använder mobiltelefoner som kognitivt hjälpmedel användes öppna frågor för att få 

arbetsterapeuterna att berätta fritt (Lantz 1993). En intervjuguide utvecklades för att vara 

säker på att täcka hela arbetsterapeuternas arbetsområde. För att täcka in arbetsterapeuternas 

arbete från första till sista kontakt användes förskrivningsprocessen för att ringa in områden 

(Blomquist & Nicolaou 2007). Intervjuguiden är uppbyggd så att den börjar med en stor 

huvudfråga där arbetsterapeuten får berätta fritt om hur mobiltelefoner används som 

hjälpmedel, under denna huvudfråga finns sedan följdfrågor inom viktiga områden för studien 

och för att arbetsterapeuterna skulle berätta mera (intervjuguide, se bilaga 1). Det var inte 

viktigt i vilken ordningsföljd frågorna ställdes utan det var att de viktiga områdena blev 

belysta under intervjun. Författarna övade på att intervjua varandra för att förbereda inför 

intervjuerna med arbetsterapeuterna (Beck & Polit 2012).    
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5.2.2. Genomförande  

 

Innan intervjun påbörjades förtydligade författarna syftet med studien, att intervjun spelades 

in och att arbetsterapeuten när som helst hade rätt att avbryta intervjun. Författarna 

förtydligade även att den ena författaren skötte tekniken samt tog anteckningar och den andra 

intervjuade för att arbetsterapeuten lättare skulle koncentrera sig på den som intervjuade. 

Intervjuerna varade i 15-30 minuter. Intervjuerna spelades in för att sedan kunna transkriberas 

och analyseras. Två intervjuer gjordes via telefon då det inte fanns möjlighet att träffa 

arbetsterapeuterna personligen, de andra fyra träffades personligen på deras arbetsplatser. 

Författarna var huvudansvariga för tre intervjuer var. När de sex intervjuerna var genomförda 

blev svaren återkommande och bedömningen gjordes att inga fler intervjuer behövdes då den 

data som samlats in bedömdes vara tillräcklig för att svara på syftet (Beck & Polit 2012).   

 

5.3. Dataanalys 

 
Författarna transkriberade ordagrant tre intervjuer var för att förbereda inför dataanalysen 

(Polit & Beck 2012). Författarna lyssnade sedan igenom varandras intervjuer och läste 

transkriberingarna för att säkerställa att transkriberingen blev korrekt. Resten av 

analysprocessen har genomförts tillsammans. Dataanalysen genomfördes med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). Intervjuerna delades upp i 

meningsenheter för att få en grund till analysen, meningsenheter är delar av intervjutexterna 

som handlar om samma sak. Sedan kondenserades meningsenheterna för att kortas ner och 

göra texten lättare att hantera. När meningsenheterna var kondenserade försågs de med koder. 

En kod är en etikett som kort beskriver meningsenheternas innehåll för att lättare kunna 

hantera materialet (Graneheim & Lundman 2008). Efter kodningen kategoriserades texterna i 

fem stycken kategorier och fem stycken underkategorier. Dessa fem underkategorier bildades 

av flera koder som hade ett likartat innehåll. Författarna har noga valt ut citat för att stärka 

tolkningen och visa hur resultatet har arbetats fram. Författarna har tillsammans tolkat och 

genomfört analysens alla steg och har i de flesta fall varit överens. I de fall författarna inte 

varit överens diskuterades ett gemensamt resultat fram. Intervjuerna har lästs igenom 

noggrant, tolkats och analyserats fram och tillbaka för att få en djupare förståelse vilket gjorde 

att en helhetsbild skapades som underlättade kategoriseringen (Beck & Polit 2012). Exempel 

ur analysprocessen, se bilaga 2.  

6. ETISKA ASPEKTER 

 

Informationsbrevet som skickades till de deltagande arbetsterapeuterna innehöll information 

om studien samt syfte, att deltagandet i studien var frivilligt och kunde när som helst avbrytas 

samt kontaktuppgifter till författarna och handledare. All data behandlades konfidentiellt och 

enbart författarna och handledaren tog del av intervjuerna. För att bevara anonymiteten hos 

deltagarna har författarna valt att inte ta med namn eller verksamhet. I resultatet framgår det 

inte vem som säger vad och citaten har valts så att personen inte kan identifieras (CODEX 

2012). Allt inspelat material har förvarats på säker plats under arbetets gång, så ingen 

utomstående kunnat få tillgång till materialet.    
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7. RESULTAT 

 

Resultatet presenteras först i tabell 1 sedan beskrivs deltagarna och sist beskrivs kategorierna 

med respektive underkategori.  

 
Tabell I. Kategorier och underkategorier 

 

Kategorier Underkategorier 

Förskrivningsprocessen - från behov till 

fungerande vardag  
 

- Behovsbedömning - kartläggning av 

klientens behov 

- Inträningen - en graderad process 

utifrån klientens kognitiva förmåga 

- Uppföljning – inte alltid en självklarhet 

 

Klientens nätverk – en viktig pusselbit  

 
 

Klienternas behov är stort - de 

förskrivningsbara mobiltelefonerna hänger 

inte med i utvecklingen 

 

- Behoven kvarstår - alternativen 

förändras 

- Icke förskrivningsbar mobiltelefon - ett 

alternativ för klienterna  

 

Öppna marknadens snabba utveckling och 

oklara administrativa rutiner gör att 

arbetsterapeuterna känner sig vilsna. 

 

 

Hinder hos klienterna – kräver kombination 

av kognitiva hjälpmedel och att 

arbetsterapeuterna motiverar klienterna 

 

 

 
 

7.1. Beskrivning av deltagarna 

 

Av de deltagande i studien var fem kvinnor och en man. Deltagarna var legitimerade 

arbetsterapeuter och arbetade med personer som har neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. De verksamheter deltagarna arbetade inom var vuxenhabiliteringens 

psykiatriteam och landtingspsykiatri inom två olika landsting. Erfarenheter av att arbeta med 

icke förskrivningsbara och förskrivningsbara mobiltelefoner var varierande hos deltagarna. 

Några deltagare hade erfarenhet av att arbeta med förskrivningsbara mobiltelefoner och några 

hade erfarenhet av att arbeta med icke förskrivningsbara mobiltelefoner. Deltagarna hade 

olika lång erfarenhet av att arbeta inom psykiatrin, varav många hade lång erfarenhet.  

 

7.2. Förskrivningsprocessen - från behov till fungerande vardag 

 

7.2.1. Behovsbedömning - kartläggning av klientens behov 

 

I arbetsterapeuternas beskrivning framkom att utgångspunkten inför en eventuell förskrivning 

av handifon alltid var en behovsbedömning av klientens svårigheter i vardagen och vilken typ 



10 
 

av stöd som kunde vara till hjälp. För att göra detta användes både intervju och observation, 

var för sig eller i kombination. Arbetsterapeuterna beskrev att de tog reda på vilka kognitiva 

hjälpmedel som klienten eventuellt redan provat, och hur de fungerat, innan de tog ställning 

till vilket hjälpmedel som nu kunde vara aktuellt. Om en mobiltelefon bedömdes kunna 

uppfylla klienternas behov av stöd kartlade arbetsterapeuten vilka funktioner som behövde 

finnas i mobiltelefonen. Arbetsterapeuterna menade att om behoven kunde uppfyllas genom 

en alternativ användning av den mobiltelefon klienten redan hade så var detta att föredra. 

Först när den egna telefonen inte kunde uppfylla behoven övervägdes ett förskrivningsbart 

alternativ som handifon. I beskrivningarna framgick att det saknas strukturerade riktlinjer från 

hjälpmedelscentralerna för vilka behov en handifon får förskrivas. Arbetsterapeuterna fick 

därför motivera varje klients unika behov inför varje förskrivning.   

 

”då måste man ju kunna motivera varför dom ska ha en handifon”  

 

7.2.2. Inträningen - en graderad process utifrån klientens kognitiva förmåga 

 

 

Arbetsterapeuterna beskrev att utprovning av handifon sker i de flesta fall på 

hjälpmedelscentralen tillsammans med arbetsterapeut, klient och hjälpmedelskonsulent. 

Inträningen av handifon beskrevs av arbetsterapeuterna som att de oftast började med att gå 

igenom kalendern i handifonen för att kalendern var det viktigaste. Arbetsterapeuterna 

uttryckte att de graderar inlärningen utifrån vilken kapacitet att bearbeta ny information 

klienten har. I början av inträningsperioden sker inträningen intensivt vilket innebär att det 

krävs fler besök i början för att klienten ska lära sin handifons kalender. Arbetsterapeuterna 

uttryckte att besöken sedan glesas ut i takt med att klienternas självständighet ökar. I 

beskrivningarna framgick det att vid behov eller önskan från klienterna lär arbetsterapeuterna 

ut ytterligare funktioner i handifonen för att specialanpassa handifonen, vilket sker stegvis. 

Arbetsterapeuterna poängterade att inträningsperioderna var varierande mellan några veckor 

till månader.  

 

”man går inte igenom alla funktioner på en gång utan man kanske börjar med kalender 

och sen utökar man ju liksom användandet och funktionerna ”  

 

7.2.3. Uppföljning – inte alltid en självklarhet 

 

Strukturerad uppföljning av handifon gjordes enligt arbetsterapeuterna genom intervju med 

klienten, eller med nätverket via telefon eller personligen. Checklista kunde användas som 

stöd för att se om strukturen i vardagen hade förbättrats för klienten. Arbetsterapeuterna 

berättade att de fick en checklista av hjälpmedelscentralen för att följa upp handifon. Ett antal 

frågor ställdes för att kolla att handifonen gav det stöd som klienten behövde.  

 

”om man är som förskrivare då, och då är man ju också ansvarig och följa upp det här 

hjälpmedlet och då finns det ett antal frågor man ska svara på”  

 

Arbetsterapeuterna menade att regelbunden uppföljning under inträningsperioden sker för att 

se om klienten använder handifonen. I de fall där handifonen inte användes lämnades den 

tillbaka till hjälpmedelscentralen. Arbetsterapeuterna poängterade att vid utvärderingen kunde 

de se om klienterna var nöjda med sina handifoner. Arbetsterapeuterna beskrev att de kände 
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ett större ansvar att utvärdera handifonen då den är förskrivningsbar. Däremot var uppföljning 

av icke förskrivningsbar mobiltelefon inte lika strukturerad och något arbetsterapeuterna inte 

kände samma ansvar för att följa upp.  

 

”ja fast det är inte lika systematiskt med checklistor och så utan det är mera att man 

frågar hur det funkar och hur det går”  

 

 

Det fanns också de arbetsterapeuter som aldrig utvärderat användningen av handifon bland 

annat på grund av att arbetsterapeuten aldrig hade förskrivit en handifon eller inte träffat 

klienten efter förskrivning.  

 

7.3. Klientens nätverk – en viktig pusselbit  

 

Arbetsterapeuterna beskrev att de ofta arbetar mot klienternas nätverk för att klienterna 

behöver deras stöd i vardagen. Arbetsterapeuterna poängterade att de lärde nätverket att förstå 

handifonens funktioner för att de skulle kunna stötta klienten. Arbetsterapeuterna tillsammans 

med klient och nätverk träffades för att ge varandra tips och råd om användningen av 

handifon. I beskrivningen framkom det att arbetsterapeuterna tillsammans med 

hjälpmedelskonsulent anordnade kurser en gång om året för klienten och deras nätverk för att 

de skulle få chans att lära sig handifonens funktioner.  

 

”och framförallt om man ska ha ett förskrivningsbart hjälpmedel. Då tycker jag det är 

självklart att man involverar nätverket. För annars tror jag inte man kommer igång 

riktigt”  

 

Å andra sidan fanns det arbetsterapeuter som inte involverade omgivningen i inträningen och 

användningen av handifon då klienterna inte behöver det stödet. Arbetsterapeuterna nämnde 

att det fanns flera klienter som inte hade ett nätverk och då fokuserade arbetsterapeuterna bara 

på klienten. 

 

7.4. Klienternas behov är stort - de förskrivningsbara mobiltelefonerna hänger inte med 

i utvecklingen 

 

7.4.1. Behoven kvarstår - alternativen förändras  

 

Arbetsterapeuterna beskrev att klienternas behov var främst att skapa struktur i vardagen 

genom påminnelse och kalender. Arbetsterapeuterna poängterade bra saker med handifon till 

exempel bra och tydlig kalender som ger ökad struktur och att det krävs få knapptryckningar 

för att komma till kalendern. Men de såg även att klientgruppen för handifon blir mindre då 

handifonen inte hängt med i utvecklingen lika snabbt som smartphones. Bland annat för att 

handifonen är klumpig, innehåller många funktioner som inte används, samt saknar 

funktioner som har efterfrågats av klienterna till exempel internetuppkoppling, GPS och större 

musikminne. I beskrivningen framkom det att en del klienter inte vill ha handifon på grund av 

att den ser ut som ett hjälpmedel.  

 

”smartphones har ju varit så snabb i utvecklingen så att handifonen har ju inte hängt 

med och har aldrig haft ambition att hänga med”  
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Arbetsterapeuterna berättade att de väljer att inte förskriva programvara till mobiltelefon 

såsom multi comai för att mjukvaran inte håller måttet. Exempel på brister i multi comai som 

beskrevs av arbetsterapeuterna var att det bland annat saknas datum i veckovyn samt att 

påminnelser kommer när aktiviteten ska utföras inte innan den ska utföras.  

 

Arbetsterapeuterna beskrev att tillgång till fritt val av hjälpmedel kan bidra med alternativ 

från den öppna marknaden vilket gör att utbudet ökar och det kan bidra till att klienten får ett 

hjälpmedel som han/hon är i behov av. I beskrivningen framkom det även att fritt val av 

hjälpmedel ställer höga krav på att arbetsterapeuterna ska vara uppdaterade om vad som finns 

på den öppna marknaden för att kunna presentera hjälpmedel för klienten.  

 

”sen är det upp till dig som är det vill säga förskrivare, att du kanske måste kunna 

presentera att det finns det här”  

 

Å andra sidan fanns de arbetsterapeuter som såg nackdelar med fritt val av hjälpmedel, dessa 

kunde vara att klienten får välja hjälpmedel själv och det kan medföra att det blir fel 

hjälpmedel eftersom klienten baserar sina val av hjälpmedel på andra saker än behovet av 

stöd. Arbetsterapeuterna menade att fritt val av hjälpmedel kan vara ett bra alternativ, men 

arbetsterapeuterna vet inte vilket ansvar de ska ta för den öppna marknaden på grund av att de 

fått för lite information av hjälpmedelscentralerna.  

 

7.4.2. Icke förskrivningsbar mobiltelefon - ett alternativ för klienterna  

 

Arbetsterapeuterna beskrev att smartphone utvecklas snabbt och går att individanpassa väldigt 

mycket genom att ladda ner appar. Arbetsterapeuterna menade att smartphone i många fall 

kan vara ett bättre hjälpmedel än en förskrivningsbar mobiltelefon. Smartphone vänder sig till 

en större klientgrupp och går att individanpassa mer än en förskrivningsbar mobiltelefon. I 

beskrivningarna framkom det att en smartphone ger mycket kognitivt stöd genom att den har 

funktioner som kan kompensera för kognitiva svårigheter som struktur genom till exempel 

kalender och påminnelse. Arbetsterapeuterna menade även att klienterna föredrar smartphone 

framför handifon för att smartphone inte ser ut som ett hjälpmedel.  

 

”En Iphone dom är ju många gånger bättre än en handifon”  

 

Arbetsterapeuterna såg även en annan sida av utvecklingen som innebär att de kan bli svårt 

för klienterna att hänga med och det kan bli svårt att begränsa sig i användningen av appar då 

det finns ett stort utbud. Arbetsterapeuterna såg negativa sidor med gratis appar, de kan bland 

annat innehålla reklam och vara på engelska detta kan bli ett störande moment för klienterna. 

 

”jag menar folk som har svårt att prioritera, att det ka bli för mycket liksom, det kan 

bli lika rörigt där som i övriga livet”  

 

Arbetsterapeuterna menade att mobiltelefon kan vara bra för personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar men den kan även skapa problem då kalendern i mobiltelefonen kan 

vara avancerad och otydlig vilket gör att de missar aktiviteter. Arbetsterapeuterna tyckte att 

det kändes fel att klienterna, trotts sin dåliga ekonomi, ska behöva betala för ett icke 

förskrivningsbart kognitivt hjälpmedel som klienterna är i behov av. 
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7.5. Öppna marknadens snabba utveckling och oklara administrativa rutiner gör att 

arbetsterapeuterna känner sig vilsna. 

 

Arbetsterapeuterna uttryckte att det inte finns tid till att arbeta med smartphones och appar. 

Det gör att arbetsterapeuterna inte hänger med i utvecklingen och att de inte kan ge samma 

stöd till klienten som de skulle kunnat göra om de lagt ner tid till att försöka lära sig mer om 

smartphones och appar. Arbetsterapeuterna menade att det krävs en egen smartphone för att 

kunna lära sig. Detta såg arbetsterapeuterna som en kostnadsfråga, ska arbetsgivaren gå in och 

betala en smartphone eller ska arbetsterapeuten själv köpa en smartphone.  

 

I beskrivningen framkom det två olika sidor beroende på om arbetsterapeuterna hade stöd från 

hjälpmedelscentralerna eller inte. Arbetsterapeuterna menade att de inte tog upp smartphones 

som ett alternativt hjälpmedel till klienterna på grund av att arbetsterapeuterna inte får stöd av 

hjälpmedelscentralerna. Arbetsterapeuterna beskrev att de inte prioriterade den sortens 

hjälpmedel som smartphone eftersom de fått ett väldigt litet stöd från hjälpmedelscentralerna, 

de tycker att hjälpmedelscentralerna inte hänger med i utvecklingen av smartphones. Något 

som framkom i beskrivningarna var att varken arbetsterapeuterna eller hjälpmedelscentralerna 

visste vilket ansvar det skulle ha för den öppna marknaden. 

 

”för det är ju ingenting som vi kan liksom hålla på och lära oss olika appar hela tiden, 

det är inte så vi jobbar”  

 

Å andra sidan fanns det arbetsterapeuter som beskrev att de arbetade aktivt med smartphone 

och appar, dessa hade också ett annat utgångsläge då de fick en smartphone av arbetsgivaren 

och på så vis kunde de testa och lära sig om appar. Arbetsterapeuterna poängterade att de tog 

sig tid till att leta och hålla sig uppdaterade om appar eftersom de ansåg att smartphone är ett 

bra hjälpmedel till klienterna. I beskrivningarna framkom det att arbetsterapeuterna blev 

erbjudna utbildningar på hjälpmedelscentralen för att öka kunskapen om appar samt att de 

uppdaterade sig om information om appar på hjälpmedelsinstitutets hemsida. 

Arbetsterapeuterna menade att klienternas medvetenhet om smartphones och appar gör att 

arbetsterapeuterna måste lära sig om appar för att kunna ge klienterna det stöd de behöver. 

Arbetsterapeuterna berättade att intresset för smartphone och appar hos klienterna är stort, de 

kunde ha en dialog med klienterna och dela tips med varandra om bra appar.  

 

”det kommer ju mer och mer kunskap och information om det här så nästa vecka till 

exempel då har ju hjälpmedelscentralen en förskrivarträff med tema appar”  

 

7.6. Hinder hos klienterna – kräver kombination av kognitiva hjälpmedel och att 

arbetsterapeuterna motiverar klienterna 

 

Arbetsterapeuterna beskrev att klienterna inte vågade lita på sin egen förmåga och hade därför 

svårt att bli självständiga vilket ofta är målet med kognitiva hjälpmedel. I beskrivningen 

framkom det att ett hinder för användandet av en handifon kan vara att klienterna har svårt att 

hålla reda på saker. Detta kan göra att arbetsterapeuterna väljer att inte förskriva handifon då 

klienterna kan tappa bort den. Arbetsterapeuterna poängterade att eftersom klienterna saknade 

driv och initiativförmåga måste arbetsterapeuterna lägga ner mycket tid på att motivera 

klienterna att använda kognitiva hjälpmedel, genom att visa på fördelar med handifonen. 

Arbetsterapeuterna uttryckte att motivation är något de alltid arbetar med och ingår i 

inträningen av ett kognitivt hjälpmedel. De sade även att motivation var viktigt för att få 

klienterna att använda sitt kognitiva hjälpmedel.  
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”då får man väl försöka motivera och peppa och så där, ja det gör vi ju också över 

huvud taget, inte bara när det gäller en handifon utan över huvud taget jobbar man 

mycket så”  

 

I beskrivningen framkom det att klienterna ofta använder andra kognitiva hjälpmedel i 

kombination med sin mobiltelefon för att göra det extra tydligt och strukturerat för klienten då 

behovet av struktur är stort. Vanliga kombinationer enligt arbetsterapeuterna är smartphone 

eller handifon kombinerat med pappersschema, papperskalender, google kalender eller 

tidshjälpmedel. Arbetsterapeuterna menade att pappersschema i vissa fall kan vara bättre än 

mobiltelefon då klienten ser strukturen bättre. Arbetsterapeuterna påpekade att i enstaka fall 

kombineras inte mobiltelefon med andra kognitiva hjälpmedel.  

 

”jo för det är faktiskt en del som har en mobil eller kanske till och med en smartphone, 

det har jag varit med om några, men som ändå vill ha en handi därför att för att det ska 

bli väldigt angränsat och tydligt så vill dom ha sin kalender och påminnelse separerad 

från telefonen [smartphone]”  

 

8. DISKUSSION 

 

8.1. Metoddiskussion  

 

En kvalitativ ansats användes för att fånga upp arbetsterapeuternas erfarenheter om 

användning av mobiltelefoner som kognitivt stöd för personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. En kvalitativ ansats passade denna studie då det var 

arbetsterapeuternas erfarenheter som var viktiga att få fram. Metoden var användbar för att 

svara på syftet. En kvalitativ metod ger svar på människors erfarenheter genom berättelser av 

upplevelser (Graneheim & Lundman 2008). 

 

Deltagarna kontaktades via mail för att de skulle få betänketid om de ville vara med i studien.  

Intervjuguidens uppbyggnad gav möjlighet till mycket variation i svaren då 

arbetsterapeuternas egna berättelser kom fram. Risker som finns med intervju som 

insamlingsmetod är att deltagarna säger det de tror att författarna vill höra och kanske inte 

svara ärligt på frågorna (Lantz 1993). Författarna upplevde att deltagarna var ärliga i svaren 

på frågorna och inte sa det som författarna ville höra utan berättade om sina upplevelser.  

 

Vid svar som behövde utvecklas kunde följdfrågor utifrån intervjuguiden ställas, något som 

visade sig vara bra under intervjusituationen då det blev ett stöd för författarna. 

Intervju med öppna frågor som datainsamlingsmetod var lämpligt för denna studie då 

arbetsterapeuterna skulle kunna berätta fritt om sina erfarenheter. De skulle inte vara låsta till 

en sluten fråga med ja och nej svar som inte ger ett djup i materialet eller någon information 

om upplevelser och erfarenheter.  

 

De sex deltagande arbetsterapeuterna hade erfarenhet av att arbeta med personer som har 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De flesta hade stor erfarenhet att arbeta med 

förskrivningsbar och icke förskrivningsbar mobiltelefon som kognitivt hjälpmedel medan 

några hade lite erfarenhet av detta. Deltagarna med lite erfarenhet baserade sina svar på få 

klienter och generaliserade utifrån dessa klienter, vilket inte gav ett lika fylligt innehåll i 
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intervjuerna som från de deltagarna med lång erfarenhet. Deltagarna kom från olika landsting, 

hade olika lång erfarenhet och att var både män och kvinnor. Detta gjorde att det fanns 

variationer i svaren vilket ökade resultatets trovärdighet (Graneheim & Lundman 2004). Det 

finns alltid en risk med att göra datainsamling via telefonintervju då materialet kan bli mindre 

innehållsrikt (Beck & Polit 2012). I denna studie visade sig det inte vara någon skillnad i 

innehållets fyllighet mellan telefonintervjuerna och de intervjuer som gjordes personligen. För 

att stärka tillförlitligheten utvärderade författarna efter varje intervju vad som gick bra och 

dåligt under intervjun för att kunna förbättra till nästa intervju och om det var någon fråga 

som behövde ändras eller läggas till (Graneheim & Lundman 2004). Efter första 

utvärderingen kom författarna fram till att frågor som berörde appar bara skulle ställas till de 

arbetsterapeuter som arbetade med appar. Författarna kom även fram till att inga frågor 

behövde ändras helt men några kunde ställas på ett annat sätt. Att båda författarna var med 

under intervjuerna gjorde att det blev lättare att analysera textmassan då båda hade kännedom 

om hur intervjuerna hade gått till och sett intervjupersonerna. Efter fem intervjuer kände 

författarna att svaren började bli återkommande men författarna ville vara säkra på att 

materialet var innehållsrikt och valde därför att göra en sjätte intervju. Efter den sjätte 

intervjun var svaren återkommande och det kom inte fram någon ny information och 

författarna valde därför att inte göra någon mer intervju (Beck & Polit 2012).  

 

Författarna har läst alla intervjuer och genomfört hela analysen gemensamt för att diskutera 

fram olika tolkningsmöjligheter, vilket ökar tillförlitligheten i resultatet (Graneheim & 

Lundman 2008). Mycket arbete har lagts ner på analysen av intervjuerna för att få fram 

kategorier. Att tolka fram underkategorier och kategorier har varit svårt och tidsödande för 

författarna men detta är inget som påverkat det slutliga resultatet. Med den kunskap 

författarna har nu hade analysen gjorts på ett annat sätt som kan ha gjort det lättare för 

författarna att avgränsa underkategorier och kategorier. Genom att använda domäner hade 

författarna fått en bättre struktur över materialet vilket kunde ha underlättat analysen av 

intervjuerna (Graneheim & Lundman 2008). Genom en trovärdig presentation av såväl metod 

som resultatet, noga valda citat samt beskrivning av deltagarna ökar överförbarheten för andra 

arbetsterapeuter som läser denna studie då de kan koppla det till sitt eget arbete och känna 

igen sig (Graneheim & Lundman 2004).  

8.2 Resultatdiskussion 

 

Resultatet visade att det fanns arbetsterapeuter som aldrig hade gjort en utvärdering av 

handifon för att de inte träffat klienten efter förskrivningen eller inte förskrivit någon 

handifon. Arbetsterapeuterna kan inte veta om handifonen används på rätt sätt eller inte 

används alls om de inte utvärderar. Om handifonen inte används betyder det att den ligger och 

kostar pengar när någon annan kanske skulle ha haft större behov av den. Dessutom blir 

klientens behov inte tillgodosett av en handifon som inte blir använd (Dahlberg 2010). En ny 

bedömning borde göras för att se om ett annat hjälpmedel kan tillgodose behoven. I resultatet 

framkom det att icke förskrivningsbara hjälpmedel sällan följs upp, då arbetsterapeuterna inte 

känner samma ansvar för de produkterna. Författarna anser att detta är ett problem då 

arbetsterapeuterna inte kan se om till exempel en mobiltelefon kompenserar för de behov 

klienten har, eller om mobiltelefonen behöver kompletteras med ett annat hjälpmedel.  

 

I resultatet framkom det att nätverket spelar stor roll för klienterna i inlärningen och 

användningen av mobiltelefon och handifon. Det framkom även att vissa klienter inte har ett 

nätverk att få stöd ifrån. Detta kan leda till att inträningen kan ta längre tid än för det klienter 

som har nätverk. Författarna tror att arbetsterapeuterna kan ha en viktig roll som ett nätverk 
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för de som saknar det. Arbetsterapeuterna måste vara lyhörda och ta reda på om klienten har 

ett nätverk eller inte för att kunna stötta i inträningen (Roos 2011). 

 

De intervjuade arbetsterapeuterna menade att klienten får betala för sin egen smartphone 

eftersom den inte är förskrivningsbar. Författarna anser att det är fel att någon som är i behov 

av ett hjälpmedel ska behöva betala för det. Bor klienten i ett område som har startat med fritt 

val av hjälpmedel kan klienten få bidrag till en smartphone. Bor klienten i ett område som inte 

har börjat använda fritt val av hjälpmedel får klienten betala för en smartphone själv. Personer 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det svårt ekonomisk på grund av hög 

arbetslöshet (Socialstyrelsen 2010) detta gör att det blir ännu svårare för dem att skaffa en 

smartphone. Konsekvensen av detta blir att de med störst behov inte kan köpa en smartphone 

för att de inte har råd. 

I resultatet framkom det att arbetsterapeuterna anser att smartphone vänder sig till en bredare 

klientgrupp än handifon. Redan idag finns ett utbud av appar som är riktade till personer med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, därför tror författarna att smartphone kommer 

användas mer än handifon. Individanpassning av smartphone går att göra genom att 

arbetsterapeuten tillsammans med klienten letar upp relevanta appar. Arbetsterapeuten måste 

vara insatt i utbudet av appar för att kunna göra en bedömning av vilka appar som är relevanta 

för klienten, vilket ställer krav på arbetsterapeuten (Roos 2011). Arbetsterapeutrollen 

förändras övertid, de kan bland annat innebära att de inte kan vara insatta i alla appar som 

finns men att arbetsterapeuterna behöver lära sig värdera appars relevans för klientens 

problem, det handlar om att samarbeta med klienterna (Holmqvist, Ivarsson & Olstam 2010). 

 

Resultatet visade att de arbetsterapeuter som saknade stöd anser att de inte har tid till att 

arbeta med appar. Utvecklingen av tekniska hjälpmedel går snabbt framåt och är något 

arbetsterapeuterna inte kan blunda för längre, det kommer att bli nödvändigt för de att lära sig 

om smartphone och appar. Hela ansvaret för att lära sig om smartphone och appar ligger inte 

bara på arbetsterapeuterna utan de måste få utbildning och stöd av hjälpmedelscentralerna och 

arbetsgivare (Habel 2011; Roos 2011), något en del av de intervjuade arbetsterapeuterna 

känner att de inte får nu. Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar mår bättre 

av att få rätt hjälpmedel då det ökar självständigheten samt livskvalitén för dessa personer och 

på så vis öka möjligheten till arbete detta är något som samhället också vinner på ekonomiskt 

(Dahlberg 2010). Av detta kan slutsatsen dras att bättre kunskap om hög teknologiska 

hjälpmedel hos arbetsterapeuterna kan ge ökad livskvalitet hos klienterna.  

 

8.2.1. Fritt val av hjälpmedel – en alternativ förskrivningsprocess 

 
Någonting som kom upp i resultatet var att fritt val av hjälpmedel kan vara ett bra alternativ 

till förskrivningsbara hjälpmedel men arbetsterapeuterna har fått väldigt lite information om 

det och vet inte hur det ska ställa sig till vilket ansvar det ska ta för den öppna marknaden. 

Fritt val av hjälpmedel är ett projekt som innebär att personer som är i behov av hjälpmedel 

ska få vara med och påverka vilket hjälpmedel de ska få förskrivet, detta för att öka 

valmöjligheten och få ett hjälpmedel som är bättre anpassat efter klienten (Estreen 2010). 

Förskrivaren gör en behovsbedömning för att se om klienten är i behov av ett hjälpmedel. 

Sedan kommer förskrivare överens med klienten om att han/hon bör använda sig av fritt val 

av hjälpmedel. Klienten får då en rekvisition på belopp och vilket hjälpmedel han/hon ska 

införskaffa. Sedan får klienten själv köpa hjälpmedlet och står själv för mellanskillnaden om 

klienten vill ha ett dyrare hjälpmedel. Detta används bara om förskrivaren anser att klienten 
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själv är kapabel till att införskaffa och ansvara för hjälpmedlet. Förskrivaren har ansvar att 

följa upp egenvårdsbeslutet om förutsättningarna förändras men är inte uppföljningsansvarig 

för det enskilda hjälpmedlet. Förskrivaren har även fortsatt ansvar för habiliteringen och 

rehabiliteringen (Estreen 2010). Fritt val av hjälpmedel har positiva sidor men det finns även 

svagheter såsom risker att klienten inte väljer hjälpmedel utifrån behov utan istället utifrån 

intresse, vilket deltagarna också lyfte fram. Detta kan leda till att hjälpmedelscentralerna 

betalar för ett hjälpmedel som klienten inte är i behov av.  

8.3. Resultatets användning och vidare forskning 
 

Denna uppsats kan utgöra ett stöd för arbetsterapeuter som arbetar med förskrivningsbar och 

icke förskrivningsbar mobiltelefon som kognitivt hjälpmedel för personer med kognitiva 

nedsättningar. Uppsatsen visar att både handifon och smartphone är hjälpmedel som ger stöd 

för minne, struktur och planering för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Arbetsterapeuters kunskap om smartphones och användningen av appar behöver öka. För att 

kunna öka kunskapen behöver arbetsterapeuterna stöd från hjälpmedelscentralerna. Riktlinjer 

om förskrivning, uppföljning och vilket ansvar arbetsterapeuten har vid fritt val av hjälpmedel 

behöver utvecklas. Uppsatsen ger en första inblick i hur det ser ut idag organisatoriskt, 

kunskapsmässigt och ekonomiskt. Vidare forskning behövs inom det här området för att öka 

kunskapen om hur arbetsterapeuter arbetar med förskrivningsbara och icke förskrivningsbara 

mobiltelefoner och om klienterna får det stöd de behöver av en mobiltelefon/smartphone eller 

handifon.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 
Huvudfråga  

Skulle du vilja beskriva på vilket sätt du använder mobiltelefoner (förskrivningsbara eller som du 

rekommenderar) som kompensatoriskt hjälpmedel till dina brukare med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar?   

 (Du kan t.ex. ta någon av dina brukare som exempel och berätta hur du arbetat med den personen) 

 

Områden 

inom 

huvudfrågan 

som ska 

täckas 

Bedöma 

behov 

Förskrivningskriterier Inträning av 

hjälpmedlet 

Funktioner Kombination 

av hjälpmedel 

Nyttan för 

brukaren 

 

 

Följdfrågor 

Hur 

bedömer ni 

behoven? 

 

Vilka 

svårigheter 

anser du att 

en 

mobiltelefon 

kan 

kompensera 

för? 

 

Hur ofta 

kommer du 

fram till att 

en 

mobiltelefon 

kan vara ett 

lämpligt 

hjälpmedel? 

  

 

 

Finns några riktlinjer 

för vem som kan få 

en mobil förskriven? 

vilka? 

 

Använder du mest 

förskrivningsbara 

eller icke 

förskrivningsbara 

varianter? 

Varför? 

 

Hur ser 

tillgängligheten ut på 

förskrivningsbara 

mobiltelefoner? 

 

Hur går det till när 

brukaren ska börja 

använda sin 

mobiltelefon? 

 

Hur strukturerar du 

upp inlärningen? 

 

Vilka funktioner är 

bra att starta med? 

Varför? 

 

Är det några 

funktioner som du 

upplevt är svåra att 

lära sig använda? 

 

Är det ofta 

förekommande att ni 

Involverar/handleder 

omgivningen? 

 

Hur går det till? 

 

Hur lång tid brukar 

en inlärningsperiod 

vara? 

Vilka 

funktioner 

tycker du är 

viktigast?  

 

Är det några 

funktioner du 

saknar? 

 

I så fall vilka 

och varför? 

 

Hur ser du på 

användningen 

av appar? 

 

I så fall vilka 

appar 

används? 

Hur gör du 

för att hitta 

rätt appar till 

brukaren? 

Brukar ni 

kombinera 

mobiltelefoner 

med andra 

kognitiva 

hjälpmedel? 

  

 I så fall vilka 

och på vilket 

sätt? 

 

Hur utnyttjas 

brukarens 

resurser? 

 

Finns det 

några 

svårigheter 

(hos 

brukaren) 

som måste 

övervinnas? 

 

Hur går 

utvärderingen 

till? 
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Bilaga 2 

Exempel ur analysprocessen  

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet  

Kod  Under kategori Kategori 

i princip alla, jag är 

övertygad om att i 

princip alla ADHD 

patienter som nu har 

fått dom kommer 

bara att använda 

smartphones  

ADHD patienter som fått 

handifon idag kommer i 

framtiden använda 

smartphone 

 

 

Smartphone vänder 

sig till en större 

patientgrupp  

 

 

 

Behoven kvarstår – 

alternativen 

förändras 

Klienternas behov är 

stort – de 

förskrivningsbara 

mobiltelefonerna 

hänger inte med i 

utvecklingen 

 

 

 

 

 

Hos oss finns det ju 

hur mycket som 

helst, ett jätte 

gigantiskt behov av 

struktur i vardagen, ja 

nämen det finns, det 

finns ett behov  

Vid hjälp av mobiltelefon 

kan man skapa struktur i 

vardagen, vilket dessa 

patienter behöver  

Behov: struktur i 

vardagen  

samtidigt så gäller det 

ju att begränsa sig så 

att man inte går vilse 

i det och har miljoner 

appar och irrar 

omkring med  

Begränsning av appar i 

mobilen är viktigt för att det 

inte ska bli ostrukturerat  

Begränsning av 

appar i mobilen för 

att undvika kaos  

Icke 

förskrivningsbar 

mobiltelefon – ett 

alternativ för 

klienterna 

asså nu blir, det 

öppnar sig ju mycket 

möjligheter med 

appar och sånt också. 

ja, ja det är ju lite i 

sin linda men vi 

börjar ju mer och mer  

 

Möjligheten med appar 

utvecklas och blir allt 

vanligare, arbetsterapeuten 

använder sig mer av det  

Appar utvecklas och 

ger många 

möjligheter  

 


