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INLEDNING 

Hjälpmedelsinstitutet har fått i uppdrag av regeringen att utveckla och informera om bra 

hjälpmedel för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Satsningen skall pågå 2009 – 

2011. Det övergripande målet för regeringens satsning är att personer med psykiska 

funktionsnedsättningar skall bli mer delaktiga i samhället och att de som har behov av 

hjälpmedel på ett enkelt sätt skall kunna ta del av det utbud som finns. Tillgången på 

hjälpmedel skall vara lika god för dem som för andra med funktionsnedsättningar. Senare 

forskning har visat att personer som har en psykisk funktionsnedsättning också ofta har 

kognitiva funktionsnedsättningar (Duncan 2008) och att kognitiva hjälpmedel därför är en 

hjälp för dem att hantera vardagen bättre (Barse Persson, Olsson 2008). Arbetsterapeuter 

förskriver hjälpmedel till personer med olika former av funktionsnedsättningar och har 

därmed en viktig roll även när det gäller förskrivning av kognitiva hjälpmedel till personer 

med psykiska funktionsnedsättningar. Att kartlägga hur arbetsterapeuter bedömer behov 

och val av kognitiva hjälpmedel och kognitiva strategier, samt hur de uppfattar behovet av 

utveckling inom området är ett led i att, på sikt, uppnå regeringens mål att tillgodose dessa 

personers behov av hjälpmedel för att de ska kunna utföra dagliga aktiviteter. 

BAKGRUND 

Psykiska funktionsnedsättningar och kognition 

Under de senaste tjugo åren har utveckling av kunskap kring kognition ägt rum inom det 

psykologiska området (Gardner 2002).  Detta har påverkat den psykiatriska vården genom 

att kognitiva behandlingsmetoder har utvecklats för olika psykiatriska sjukdomstillstånd. 

Personer med psykiska funktionsnedsättningar har ofta även nedsättningar i kognitiva 

funktioner (Duncan 2008).  Exempel på kognitiva funktioner som påverkas vid en psykisk 

funktionsnedsättning är exekutiva funktioner dit bland annat problemlösning, 

initiativförmåga, uppmärksamhet och planeringsförmåga hör, central coherence viket 

innebär att kunna tolka sociala och känslomässiga sammanhang, abstrakt tänkande, minne 

samt theory of mind, som betyder att förstå hur andra tänker, känner och resonerar (Lundin 

& Olsson 2002). Dessa kognitiva nedsättningar ger konsekvenser i personens dagliga liv 

såväl personliga aktiviteter i hemmet som sociala aktiviteter i samhället (Duncan 2008, 

Twamley, Jeste & Bellack 2003). 

Arbetsterapi 

Ett grundläggande antagande inom arbetsterapi är att aktivitet påverkar hälsa. Genom de 

aktiviteter som människan utför som en del av det dagliga livet kan hälsa uppnås (Reed & 

Sanderson 1999). Individinriktade åtgärder inom arbetsterapi innebär att förebygga risk för 

nedsatt aktivitetsförmåga, att förbättra eller vidmakthålla aktivitetsförmåga och att 
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kompensera nedsatt aktivitetsförmåga (FSA 2005). De miljöinriktade åtgärderna innebär att 

utreda behov av förändringar i fysisk och social miljö, som exempelvis i boende, i skola eller 

på arbetsplats och om behov finns, utforma förslag till förändringar. För personer med 

nedsatta kognitiva funktioner kan det bli aktuellt att kompensera för den nedsatta 

aktivitetsförmåga som detta medför. Kompensation kan då ges genom kognitivt stöd i form 

av kognitiva strategier, kognitiva hjälpmedel och/eller förändringar i miljön. 

Kognitiva hjälpmedel 

Hjälpmedel förskrivs för att personer med funktionsnedsättningar skall kunna utföra sina 

dagliga aktiviteter så självständigt som möjligt. Till dagliga aktiviteter räknas att kunna 

tillgodose sina grundläggande personliga behov, förflytta sig, kommunicera med 

omgivningen, orientera sig, sköta vardagsrutiner i hemmet, gå i skola/arbeta samt att delta i 

rekreationsaktiviteter (SoS 2000). Landstinget och kommunen har enligt lag (HSL 3b§ och 

18b§) skyldighet att erbjuda hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning. Det är 

huvudmannen som beslutar vem som skall ha förskrivningsrätt. Den som förskriver 

hjälpmedel har ansvaret för att det lämpligaste hjälpmedlet utprovas utifrån de behov 

personen med funktionsnedsättning har. Förskrivningsprocessen innebär att en 

behovsbedömning görs och utifrån den väljs passande hjälpmedel ut. Hjälpmedlet provas 

sedan ut och förskrivs. Det är förskrivaren som skall instruera och informera personen om 

hur hjälpmedlet fungerar. Förskrivaren skall sedan även följa upp och utvärdera 

hjälpmedlets nytta (Blomqvist & Nicolaou 2007). Kognitiva hjälpmedel skall stödja personen 

i att tänka, minnas och lära in (Svensk 2001, Scherer 2005). Beskrivningar finns på kognitiva 

hjälpmedel som stöder vardagsrutiner som t ex veckoscheman, handdatorer och 

mobiltelefoner med kalenderfunktion (Kardesjö 2008). Hjälpmedelsinstitutet delar in de 

kognitiva hjälpmedlen i följande kategorier: Tid och planering, kommunikation, personlig 

vård, hemliv, arbete och ekonomi samt fritid (Hjälpmedelsinstitutet 2010). Det är också 

vanligt att kategorisera kognitiva hjälpmedel utifrån grupperna högteknologiska respektive 

lågteknologiska hjälpmedel. Till högteknologiska hjälpmedel räknas t ex datorer, 

handdatorer och mobiltelefoner. Till lågteknologiska hjälpmedel räknas t ex tyngdtäcken, 

veckoscheman, almanackor och bildstöd. 

Under tre år 2001-2004 genomfördes i Karlstad projektet ”HumanTeknik - ett projekt inom 

området psykiska funktionshinder och hjälpmedel” (Barse Persson, Olsson 2008). Syftet med 

projektet var att se om och hur olika typer av hjälpmedel och arbetsmetoder kunde 

underlätta vardagen för personer med psykiska funktionsnedsättningar. De hjälpmedel som 

provades i projektet gav stöd för tid, minne, initiativ och struktur samt för sömn och 

stresshantering. Resultatet visade att kognitiva hjälpmedel gav ökad trygghet, 

självständighet och delaktighet i vardagliga aktiviteter. Det framkom också i projektet att 

trots att landsting och kommuner har skyldighet att erbjuda hjälpmedel för att underlätta 

vardagsaktiviteter så är tillgängligheten till kognitiva hjälpmedel begränsad för denna grupp 
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och de eftersökte en ökad kunskap hos förskrivare av kognitiva hjälpmedel (Barse Persson, 

Olsson 2008). På liknande sätt fick KogniTek i Uppsala uppdraget att pröva och introducera 

hjälpmedel för vuxna personer med ADHD med målet att underlätta ett självständigare liv 

(Lindstedt 2008). Resultatet visade att de utprovade hjälpmedlen hade hjälpt deltagarna att 

utveckla t ex tidsuppfattning. De utvecklade egna individuella lösningar på hur hjälpmedlen 

kunde användas effektivt. Hjälpmedlen ledde till att deltagarna upplevde att de kunde 

hantera sin livssituation på ett konstruktivt sätt. I projektet har nya kognitiva hjälpmedel 

prövats och rutiner för insatser i form av kognitivt stöd har utvecklats. Projektverksamheten 

planeras att bli permanent i form av ett resurscenter, där arbetsterapeuter med 

spetskompetens kan förmedla erfarenheter och kunskaper om målgruppen. 

I en nationell kartläggning av hjälpmedelsförsörjningen för personer med kognitiva 

funktionsnedsättningar (Dahlin 2010) framkom att hjälpmedelskonsulenter inom 

kognitionsområdet upplevde att kompetens om förskrivningsprocessen och om olika 

kognitiva funktionsnedsättningar varierade stort hos förskrivarna beroende på vilken 

diagnosgrupp de arbetade med. Förskrivare för vuxna och barn med psykiska och 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ansågs ha sämre kompetens jämfört med 

förskrivare som arbetar med personer med andra funktionsnedsättningar (Dahlin 2010). 

Hjälpmedelskonsulenterna ansåg också att personer med kognitiva funktionsnedsättningar 

inte fick de hjälpmedel de var i behov av. Detta ansågs bero på bland annat brist på 

förskrivare inom psykiatrin och kommunernas dagliga verksamheter, kunskapsbrist hos 

omgivningen t ex boendestödjare och avsaknad av enhet eller verksamhet som fångar upp 

dessa personer. Andra orsaker som framkom var egenavgifter på hjälpmedel. I 

motsvarande kartläggning från 2008 (Dahlberg 2008) angavs även tidsbrist eller oklara 

regler. Liknande orsaker framkom också i utvärderingen av projektet HumanTeknik (Barse 

Persson, Olsson 2008). 

Eftersom arbetsterapeuter är en grupp som kan förskriva kognitiva hjälpmedel till personer 

med psykisk funktionsnedsättning är det av vikt att kartlägga om de förskriver kognitiva 

hjälpmedel, och i så fall hur de gör det samt vilka erfarenheter de har av 

förskrivningsprocessen. Vidare vilka hjälpmedel de förskriver och hur de uppfattar sin egen 

kompetens inom området. Det är även av intresse att kartlägga de utvecklingsbehov 

arbetsterapeuterna anser finns. 

SYFTE 

Syftet med detta projekt var dels att 1) kartlägga hur förskrivning av kognitiva hjälpmedel 

och annat kognitivt stöd sker som del i arbetsterapeutisk intervention för personer med 

psykisk funktionsnedsättning och att undersöka om det finns skillnader beroende på 

vidareutbildning, erfarenhet och verksamhetsområde dels att 2) beskriva arbetsterapeuters 
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erfarenheter av förskrivningsprocessen samt deras uppfattning om utvecklingsbehov inom 

området kognition och psykisk funktionsnedsättning. 

För att besvara syfte 1 och 2 har två studier genomförts vars metod och resultat redovisas 

var för sig. Diskussionen är gemensam för de båda studierna. 

DELSTUDIE 1. 

METOD 

En totalundersökning av arbetsterapeuter som arbetade inom psykiatrisk verksamhet i 

Sverige genomfördes i form av en tvärsnittsstudie där frågeformulär skickades ut. 

Population 

Samtliga arbetsterapeuter som var registrerade i Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters 

medlemsregister vid undersökningstillfället och arbetade inom psykiatrisk verksamhet 

inkluderades. Totalt fanns 590 arbetsterapeuter registrerade år 2009. 

Datainsamling 

Frågeformulär 

Ett frågeformulär konstruerades av författarna till denna rapport. Frågeformuläret innehöll 

totalt 21 frågor om kognition och kognitiva hjälpmedel för personer med psykiska och 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med kognitiva svårigheter. Mer specificerat 

handlade frågorna om utbildning, erfarenhet, verksamhetsområde (11 frågor), bedömning 

och åtgärder av kognitiva svårigheter (5 frågor) samt bedömning och åtgärder gällande 

kognitiva hjälpmedel (4 frågor) (bilaga). Frågeformuläret innehöll frågor med slutna 

svarsalternativ med möjlighet att ge kommentarer efter vissa frågor. 

Innan frågeformuläret skickades ut till undersökningsgruppen prövades frågornas relevans 

och innehåll av 4 arbetsterapeuter som var vana att arbeta med personer med psykisk 

funktionsnedsättning som är i behov av olika former av kognitivt stöd. Några marginella 

justeringar genomfördes av frågeformuläret. 

Tillvägagångssätt och undersökningsgrupp 

Frågeformuläret, tillsammans med ett följebrev, skickades ut per post till samtliga 590 

arbetsterapeuter som arbetade inom psykiatrisk verksamhet i Sverige. Efter 2 veckor 

skickades en påminnelse ut till dem som inte besvarat frågeformuläret vid första tillfället. 

Totalt besvarades frågeformuläret av 406 arbetsterapeuter vilket utgör en svarsprocent på 

69 %. 
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Dataanalys 

De inkomna svaren på frågeformulären bearbetades med hjälp av beskrivande statistik där 

jämförelser i form av likheter och skillnader mellan grupper analyserades. I 

resultatredovisningen har svaren på några frågor slagits samman då grupperna var små. 

Samtliga procentsatser redovisas i valida procent det vill säga utifrån det antal personer som 

svarat på frågan. De skriftliga kommentarer som arbetsterapeuterna angivit på de olika 

frågorna grupperades efter innehåll. Där vi funnit att de kommentarer som getts som tillägg 

till respektive fråga kompletterar eller ger en fördjupad bild av svaren redovisar vi dessa 

resultat som tillägg i texten. 

Etiska överväganden 

Frågeformuläret innehåller inga frågor där patientuppgifter eller liknande skulle anges. Med 

frågeformuläret följde ett informationsbrev där studiens syfte och genomförande beskrevs. 

I informationen fanns också beskrivning om att det var frivilligt att delta samt uppgifter om 

personuppgiftslagen (PUL) (SFS 1998:204). Vid utskick av frågeformulären markerades dessa 

med en kod som användes för att registrera inkomna svar och som grund för utskick av 

påminnelse. Det insamlade datamaterialet behandlades konfidentiellt. 

RESULTAT 

Först presenteras resultat för hela undersökningsgruppen, vilket innebär en beskrivning av 

arbetsterapeuternas arbetsområde, hur länge de arbetat och deras vidareutbildning och 

erfarenhet av området. Därefter presenteras arbetsterapeuternas kunskap om bedömning 

av och åtgärder vid kognitiva svårigheter följt av deras kunskap om kognitiva hjälpmedel 

som åtgärd. 

Vidare presenteras resultat av de jämförelser som gjorts mellan arbetsterapeuternas 

utbildning och erfarenhet i relation till frågor om kognitiva svårigheter respektive kognitiva 

hjälpmedel. Till sist presenteras resultat utifrån arbetsterapeuternas verksamhetsområde 

och frågor som berör bedömning och åtgärder inom kognitiva svårigheter respektive 

kognitiva hjälpmedel. 

Beskrivning av deltagarna 

En stor grupp av arbetsterapeuterna, 68 % hade arbetat 6 år eller mer inom psykiatrisk 

verksamhet. Hälften av denna grupp hade arbetat 16 år eller mer. De flesta (64 %) hade 

avslutat sin arbetsterapeututbildning mellan åren 1990 – 2009. Arbetsterapeuterna 

arbetade såväl inom landsting (69 %) som kommun (25 %) som inom privat verksamhet (5 

%). Några få (2 %) arbetade inom annat område. Mer specifikt så arbetade mer än hälften 

(55 %) inom landstingsansluten psykiatrisk öppenvård. Arbetsterapeuterna arbetade i 
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mycket stor utsträckning i team (92 %). De vanligaste yrkesgrupperna som 

arbetsterapeuterna angivit att de arbetade i team med var sjuksköterskor, skötare, läkare, 

psykolog och kurator (redovisat i fallande ordning). Beträffande vidareutbildning inom 

kognitionsområdet så hade 40 % en till fem dagars utbildning medan 16 % saknade 

vidareutbildning. Flertalet arbetsterapeuter (71 %) arbetade med personer med psykisk 

funktionsnedsättning som även har kognitiva svårigheter tre till fem dagar per vecka. 

Knappt hälften (45 %) av arbetsterapeuterna hade tidigare erfarenhet av att arbeta med 

personer med kognitiva funktionsnedsättningar med annan diagnos än psykiatrisk och 25 % 

hade tidigare förskrivit hjälpmedel till denna grupp. Vidare hade hälften av 

arbetsterapeuterna (50 %) tidigare erfarenhet av att ha gett råd till personer med kognitiva 

svårigheter men med annan diagnos än psykiatrisk (Bilaga). 

Bedömning och åtgärder vid kognitiva svårigheter 

Knappt en tredjedel av arbetsterapeuterna (29 %) instämde helt i att de har tillräcklig 

kunskap om kognitiva svårigheter för att bedöma behov av åtgärder för gruppen personer 

med psykisk funktionsnedsättning och kognitiva svårigheter. Mer än hälften (61 %) 

instämmer delvis i att de har tillräckliga kunskaper för att göra bedömningar (fråga 8). 

Vidare instämmer knappt en fjärdedel (23 %) helt i att de hade kunskaper att utföra 

åtgärder för denna grupp (fråga 9). Flertalet arbetsterapeuter (90 %) hade erfarenhet av 

andra åtgärder än hjälpmedel för att stärka eller kompensera för personernas kognitiva 

svårigheter. De vanligaste typerna av åtgärder var anpassning i boendet, tankemässiga 

strategier och aktivitetsträning. Handledning, minnesträning, KBT och sociala berättelser 

angavs också som exempel på åtgärder för att stötta personens kognitiva svårigheter (fråga 

17) (Bilaga). 

Vid bedömning av kognitiva svårigheter hos personer med psykisk funktionsnedsättning. 

använde arbetsterapeuterna intervju/samtal med klienten till stor del (93 %), tätt följt av 

observation (90 %). Olika kognitiva test användes av cirka hälften (46 %) av 

arbetsterapeuterna. Några arbetsterapeuter kommenterade att de använder specifika 

instrument såsom Percieve, Recall, Process, Perform (PRPP) och Arbetsterapeutisk 

bedömning av kognitiva djupa, bakre och främre funktioner (DBF). De nämner i detta 

sammanhang att det behövs kunskap om bedömningsinstrument vid psykiska 

sjukdomstillstånd. Några arbetsterapeuter angav också att utredning/bedömning görs av 

andra yrkeskategorier eller att de samarbetar med andra i sin bedömning (fråga 12). De 

områden som flest arbetsterapeuter vanligen riktade sina åtgärder mot var planering och 

struktur, initiativförmåga, tidsuppfattning, minnesförmåga och koncentration (presenteras i 

fallande ordning) (Bilaga). Några få kommenterade att åtgärderna också riktas mot 

områdena motivation, stress, sömn och oro (fråga 13). 
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Kognitiva hjälpmedel som åtgärd 

Endast ett fåtal av arbetsterapeuterna (8 %) instämmer helt i att de hade tillräckligt med 

kunskap om hjälpmedel som kompenserar för kognitiva funktionsnedsättningar. En 

tredjedel av arbetsterapeuterna (34 %) instämmer inte/inte alls i att de har tillräckliga 

kunskaper inom området (fråga 10). Drygt hälften av arbetsterapeuterna (58 %) förskrev 

hjälpmedel som en del av sina åtgärder. Kommentarer som nämndes av några som inte 

själva förskriver hjälpmedel är att de antingen överlämnar förskrivning till annan kollega 

eller att de inte har förskrivningsrätt (fråga 14). Många tar upp som kommentar att det 

saknas kunskap om kognitiva hjälpmedel både egen men även hos distriktsarbetsterapeuter 

som en del får vända sig till om de behöver ett hjälpmedel till en brukare. De vanligaste 

hjälpmedlen som arbetsterapeuterna någon gång hade förskrivit var handdator, schema, 

tyngdtäcke och timstock (presenteras i fallande ordning). Mer specifikt hade 40 % av 

gruppen någon gång förskrivit en handdator eller ett schema. Endast 10 % hade någon gång 

förskrivit en elektronisk kalender. Andra hjälpmedel som arbetsterapeuterna själva angav 

att de förskrivit var ex. klocka, timer, almanacka och strukturstöd (fråga 15). Flertalet av 

arbetsterapeuterna (97 %) rekommenderade hjälpmedel som inte kan förskrivas. Exempel 

på hjälpmedel som inte kunde förskrivas var bl.a. almanacka och schema i den egna 

mobiltelefonen (fråga 16) (Bilaga). 

Vidareutbildning och erfarenhet i relation till bedömning och åtgärder av kognitiva 

svårigheter 

En jämförelse gjordes av arbetsterapeuternas angivna tid för sin vidareutbildning (fråga 7) 

och arbetsterapeuternas skattning av sin kunskap om att bedöma behov av åtgärder för 

personer med kognitiva svårigheter (fråga 8).  49 % (n=47) av arbetsterapeuterna med lång 

vidareutbildning (3 veckor och mer) instämde i att de hade tillräcklig kunskap för att 

bedöma behov av åtgärder. Motsvarande siffra för arbetsterapeuter som inte hade någon 

vidareutbildning var 21 % (n=14). Skillnaden blev likartad då 21 % (n=14) av de med ingen 

vidareutbildning instämde inte eller inte alls i att de hade tillräckliga kunskaper jämfört med 

endast 1 % (n=1) av de arbetsterapeuter som hade lång vidareutbildning (figur 1). 

Angående kunskap om att utföra åtgärder visades samma svarsmönster (fråga 9). 

Arbetsterapeuterna som hade en lång vidareutbildning instämde helt 43 % (n=41) i att de 

hade kunskap att utföra åtgärder (figur 2). 
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Figur 1. Arbetsterapeuters omfattning av vidareutbildning i relation till skattning av kunskap om 

kognitiva svårigheter för att kunna bedöma behov av åtgärder (n=402). 

Figur 2. Arbetsterapeuters omfattning av vidareutbildning i relation till skattning av kunskap om 

kognitiva svårigheter för att kunna utföra åtgärder (n=402). 

Fler arbetsterapeuter som arbetade ofta (1-5 dagar/vecka) (fråga 11) instämde helt i att de 

hade tillräckliga kunskaper i att bedöma behov (30 %, n= 105) (fråga 8) (figur 3) och att 
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utföra åtgärder (23 %, n= 81) (fråga 9) (figur 4) än de som inte arbetade lika ofta med 

personer med kognitiva svårigheter. 

Figur 3. Arbetsterapeuters arbetstid med personer som har kognitiva svårigheter i relation till 
kunskap om kognitiva svårigheter för att kunna bedöma behov av åtgärder (n=398 ). 

Figur 4. Arbetsterapeuters arbetstid med personer med kognitiva svårigheter i relation till kunskap 
om kognitiva svårigheter för att kunna utföra åtgärder (n=402). 
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Vidare visade resultatet att arbetsterapeuter (27 %, n=15) som inte hade någon 

vidareutbildning (fråga 7) använde kognitiva test (fråga 12) i liten utsträckning jämfört med 

59 % (n=57) av de som hade lång vidareutbildning (tre veckor och mer). 

Vidareutbildning och erfarenhet i relation till kognitiva hjälpmedel som åtgärd 

En jämförelse gjordes mellan omfattning av vidareutbildning (fråga 7) och 

arbetsterapeuternas bedömning av sin kunskap om hjälpmedel som kompenserar för 

kognitiva nedsättningar (fråga 10).  Det visade sig att arbetsterapeuter med en längre tids 

vidareutbildning skattade sin kompetens om kognitiva hjälpmedel högre än de med ingen 

eller kortare vidareutbildning. Mer konkret visade resultatet att de som inte hade någon 

vidareutbildning (58 %, n=38) i stor utsträckning instämde inte/instämde inte alls i att de 

hade tillräckliga kunskaper om kognitiva hjälpmedel. Motsvarande siffra för gruppen som 

hade lång vidareutbildning (3 veckor och mer) var endast 17 % (n=16). Det visade sig också 

att gruppen med lång vidareutbildning (84 %, n= 80) instämde helt eller delvis i att de hade 

tillräckliga kunskaper i högre utsträckning än de med ingen vidareutbildning alls (42 %, n= 

28) (figur 5). 

Figur 5. Arbetsterapeuters omfattning av vidareutbildning i relation till kunskap om kognitiva 

hjälpmedel (n=402). 

Då tid för vidareutbildning (fråga 7) jämfördes med olika typer av hjälpmedel som 

arbetsterapeuterna förskrivit någon gång (fråga 15) visade resultatet att de med ingen 

vidareutbildning alls (80 %, n= 45) hade förskrivit få hjälpmedel (inga, en eller två) i hög grad 

och tre till nio olika hjälpmedelstyper i låg grad (20 %, n= 11). Arbetsterapeuter som hade 3 

veckor eller längre vidareutbildning visade ett motsatt resultat. Av dessa hade 42 % (n=40) 

förskrivit några eller få hjälpmedel i låg utsträckning och 58 % (n=56) tre till nio hjälpmedel i 
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stor utsträckning. Däremot visade resultatet att arbetsterapeuterna oavsett 

vidareutbildningens längd (fråga 7) i ungefär lika stor utsträckning rekommenderade 

hjälpmedel som inte kan förskrivas (fråga 16). 

Vidare gjordes en jämförelse mellan hur ofta arbetsterapeuterna arbetade med personer 

med kognitiv funktionsnedsättning (fråga 11) och hur de skattade sin kunskap om kognitiva 

hjälpmedel (fråga 10). Då framkom att de arbetsterapeuter som arbetade ofta, dvs. mellan 

en till fem dagar per vecka med den berörda gruppen (71 % n=249) i större utsträckning 

instämmer helt eller delvis att de har tillräckliga kunskaper om kognitiva hjälpmedel i 

jämförelse med de arbetsterapeuter (30 % n= 16) som arbetar med gruppen några gånger 

per månad och mer sällan (figur 6). 

Figur 6. Arbetsterapeuters omfattning av arbetstid med personer med kognitiva svårigheter i relation 
till kunskap om kognitiva hjälpmedel (n=402). 

Oavsett hur ofta arbetsterapeuterna arbetade med personer med kognitiva svårigheter 

(fråga 11) så skiljde det sig inte åt i om man rekommenderade hjälpmedel som inte kan 

förskrivas (fråga 16). I genomsnitt rekommenderade 97 % (n=363) hjälpmedel som inte kan 

förskrivas. 

Verksamhetsområde i relation till vidareutbildning och erfarenhet 

Vid en jämförelse av arbetsterapeuternas verksamhetsområden, landsting respektive 

kommun (fråga 3) och tid för vidareutbildning (fråga 7) visade resultatet att 

arbetsterapeuter som arbetade inom landstingen hade längre vidareutbildning än gruppen 

som jobbade inom kommunerna. Arbetsterapeuter som arbetade inom landstingen (14 %, 

n=39) hade mer än fem veckors utbildning i jämförelse med de som arbetade inom 

kommunerna där siffran var 8 % (n=8).  Detta kan jämföras med att fler arbetsterapeuter 
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inom kommunerna (21 %, n=21) inte hade någon utbildning alls i jämförelse med de som 

arbetade inom landstingen (15 %, n=40). 

Resultatet visade att arbetsterapeuter som arbetade inom kommunerna (n=101) respektive 

landstingen (n=272) (fråga 3) i stort sett fördelade sig relativt jämt på de olika 

svarsalternativen angående hur ofta de arbetande med personer som har kognitiva 

svårigheter (fråga 11). De flesta (76 % kommun, 68 % landsting) träffade dessa personer 

relativt ofta (3-5 dagar per vecka). 

Verksamhetsområde i relation till bedömning och åtgärder vid kognitiva svårigheter 

Något fler arbetsterapeuter inom landstingen (33 %, n=90) jämfört med de inom 

kommunerna (22 %, n=22) (fråga 3), instämde helt i att de hade tillräckligt med kunskap om 

kognitiva funktionsnedsättningar för att kunna bedöma behov av åtgärder (fråga 8). När det 

gällde om arbetsterapeuterna hade tillräckliga kunskaper för att utföra åtgärder (fråga 9) 

blev resultatet likartat för arbetsterapeuter inom kommunerna respektive landstingen då de 

till 22 %, respektive 23 % instämde helt i att de hade tillräckliga kunskaper. Något fler 

arbetsterapeuter inom kommunerna (21 %, n=21) instämmer inte/inte alls i att de hade 

tillräckliga kunskaper för att utföra bedömning jämfört med arbetsterapeuter inom 

landstingen (10 %, n=27). På frågan hur arbetsterapeuterna upptäckte eller bedömde om 

personen har kognitiva svårigheter var den största skillnaden kring användning av kognitiva 

test (fråga 12). Arton procent (n=17) av arbetsterapeuterna inom kommunerna använde 

sådana test jämfört med 54 % (n=144) inom landstingen. De olika områden som 

arbetsterapeuterna riktade sina åtgärder mot (fråga 13) fördelade sig ganska jämt mellan 

arbetsterapeuter i kommun respektive landsting. Planering och struktur var den åtgärd som 

användes av de allra flesta arbetsterapeuter, det gällde oavsett om man var anställd inom 

kommun eller landsting (Figur 7). 

15 



 

 

 

  
 

 

         

  

      

         

       

   

        

           

      

       

         

      

    

    

    

Figur 7. Områden som arbetsterapeuterna inom kommun (n=94) respektive landsting (n=266) riktade 
sina åtgärder mot. 

Verksamhetsområde i relation till användning av kognitiva hjälpmedel som åtgärd 

Då arbetsterapeuter inom verksamhetsområdena kommun respektive landsting (fråga 3) 

jämfördes med deras kunskap om hjälpmedel som kompenserar för kognitiva nedsättningar 

(fråga 10) visade resultatet endast en marginell skillnad. Mer exakt instämde 33 % (n=90) av 

arbetsterapeuterna inom landstingen och 41 % (n=41) inom kommunerna inte/inte alls att 

de hade tillräckliga kunskaper om kognitiva hjälpmedel. 

Resultatet visade att fler arbetsterapeuter inom landstingen (66 %, n= 173) förskrev 

hjälpmedel som en del i sin intervention jämfört med kommunanställda, 35 % (n=33) (fråga 

14). Det vanligast förskrivna hjälpmedlet som arbetsterapeuter inom landstingen någon 

gång förskrivit var handdator och inom kommunerna var det scheman. Det visade sig också 

att skillnaden mellan arbetsterapeuter i landsting respektive kommun var störst då det 

gällde om de någon gång hade förskrivit en handdator (fråga 15) (Figur 8). 

Oavsett om arbetsterapeuterna arbetade inom landsting eller kommun (fråga 3) så 

rekommenderade de kognitiva hjälpmedel som inte kan förskrivas i ungefär lika stor 

utsträckning (98 % respektive 93 %) (fråga 16). 
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Figur 8.  Arbetsterapeuter inom kommun (n= 94) respektive landsting (n = 265) som någon gång 
förskrivit olika typer av kognitiva hjälpmedel. 
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DELSTUDIE 2 

METOD 

Studien hade en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer användes för att samla in 

data. Dataanalysen gjordes med hjälp av kvalitativ innehållsanalys (Lundman & Graneheim 

2008). 

Urval 

Deltagare rekryterades från delstudie 1. De deltagare som där angett att de kunde tänka sig 

att bli intervjuade sorterades ut (n=135). Dessa fördelades därefter utifrån 

verksamhetsområde baserat på fråga 5 i enkäten i delstudie 1 (se bilaga). Två deltagare 

drogs slumpmässigt ur varje verksamhetsfält (n=16). Till dessa skickade en skriftlig förfrågan 

om deltagande i studien. Sju tackade ja till att delta och fem tackade nej och fyra besvarade 

inte förfrågan trots att en påminnelse skickats ut. I samband med utskick av påminnelsebrev 

gjordes dessutom ett kompletterande urval där fem deltagare drogs slumpmässigt från de 

verksamhetsfält där de fem deltagarna tackat nej. Av dessa tackade två ja till deltagande, tre 

besvarade inte förfrågan och de fyra som fått påminnelse besvarade inte heller förfrågan. 

Totalt deltog nio arbetsterapeuter. 

Deltagare 

Åtta deltagare hade arbetat som arbetsterapeut med personer med psykisk 

funktionsnedsättning i sex år eller mer, av dessa hade fyra deltagare mer än 16 års 

erfarenhet inom området. Deltagarna arbetade inom såväl kommun, landsting som privat 

eller annan verksamhet. De verksamhetsformer som var representerade var kommunal 

socialpsykiatri (särskilt boende, boendestöd, daglig sysselsättningsverksamhet), 

landstingsansluten öppen – och slutenvård (rehabiliteringsteam, vårdavdelning) samt 

arbetsrehabilitering. Sju av nio arbetade i team där de vanligast förekommande 

teammedlemmarna var sjuksköterska, skötare och kurator. Fem deltagare hade upp till två 

veckors fortbildning i arbetsterapi för personer med kognitiva svårigheter medan fyra hade 

tre veckor eller mer. Samtliga deltagare arbetade med personer med psykiska 

funktionsnedsättningar och kognitiva svårigheter 3-5 dagar/vecka. 

Datainsamling 

Intervjuguide 

Utgångspunkten vid utformandet av intervjuguiden var dels resultaten från delstudie 1 och 

dels stegen i förskrivningsprocessen (Blomqvist & Nicolaou 2007). Utöver 

förskrivningsprocessens huvudområden bestod intervjuguiden också av fördjupande frågor 

runt tillvägagångssätt, samverkan och behov av utveckling. 
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Intervjuernas genomförande 

Intervjuerna genomfördes som telefonintervjuer då deltagarna var spridda över stora delar 

av landet. Deltagarna valde själva tidpunkt för intervjutillfället. Intervjuerna var mellan 25 

till 45 minuter långa och spelades in på band. Varje intervju transkriberades ordagrant. 

Datainsamlingen gjordes under en period av två månader. 

Dataanalys 

Inledningsvis delades varje intervju upp i domäner utifrån intervjuguidens huvudfrågor 

(Lundman & Graneheim 2008, red Granskär & Höglund-Nielsen). En domän är delar av 

texten som handlar om ett specifikt område och utgör en grov struktur som är möjlig att 

identifiera med låg grad av tolkning till exempel intervjutext som sammanfaller med 

frågeområden i en intervjuguide (Lundman & Graneheim 2008). Därefter delades texten in i 

meningsbärande enheter under varje domän. Texten i dessa kondenserades vilket innebar 

att texten kortades ner med det centrala innehållet bevarat. I detta steg gjordes en textnära 

abstraktion. De kondenserade meningsenheterna var så korta att kodningssteget kunde 

uteslutas och en preliminär kategorisering kunde göras direkt. Varje domän utgjorde en 

form av huvudkategori och kategorisering skedde inledningsvis inom ramen för den. Det 

framkom då att en del kondenserade meningsenheter passade bättre i en kategori 

tillhörande en annan domän, varför dessa då placerades där. Det fanns också domäner där 

kategoriernas innehåll inte var exklusiva varför dessa domäner slogs samman med andra. 

Detta som ett steg i att varje kategori bör vara tydligt särskild från andra kategorier, det vill 

säga att två kategorier inte skall överlappa varandra innehållsmässigt (Krippendorff 2004). 

Dataanalysen resulterade i åtta domäner med underliggande kategorier. 

Etiska överväganden 

I inbjudningsbrevet informerades de potentiella deltagarna att deltagandet var helt frivilligt 

och att de när som helst kunde avbryta utan att ange skäl för detta. Vidare informerades om 

att det faktum att de kryssat i att de ville intervjuas i enkäten inte innebar att de måste låta 

sig intervjuas. De fick också information om att insamlad data skulle behandlas 

konfidentiellt samt att stor vikt skulle läggas vid att resultatet presenterades på ett sätt så 

att deltagarnas anonymitet bevarades. 

RESULTAT 

Dataanalysen resulterade i åtta domäner med underliggande kategorier som är 

sammanställada i nedanstående tabeller (Tabell I, II och III) samt beskrivna i text under varje 

tabell. 
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I de två första domänerna beskrivs vilka svårigheter och konsekvenser i vardagen och vilka 

behov av insatser som arbetsterapeuterna uppfattar att brukarna har. Se tabell I för en 

översikt av dessa två domäner med underliggande kategorier. 

Tabell: I 

DOMÄN KATEGORI 

Svårigheter och konsekvenser i vardagen Bakomliggande orsaker till brukarens svårigheter i vardagen 

Konsekvenser i vardagen relaterat till brukarens svårigheter 

Konsekvenser i vardagen relaterat till omgivningens 

bemötande 

Intervjuer och samtal - brukarens perspektiv 

Bedöma behov av åtgärder Observation - arbetsterapeutens perspektiv 

Bedömning på funktionsnivå – arbetsterapeutens perspektiv 

Bedömningens resultat – inte bara grund för 

arbetsterapeutens åtgärder 

Målsättningsarbete 

Svårigheter och konsekvenser i vardagen 

Bakomliggande orsaker till brukarens svårigheter i vardagen 

Arbetsterapeuterna beskrev en rad funktionsnedsättningar som orsakade brukarens 

svårigheter i vardagen. Vanligt förekommande var framför allt nedsatta funktioner såsom 

att ta initiativ, förmåga att motivera sig själv, planerings- och organisationsförmåga, 

strukturera sin vardag, fokusera, fördela och hålla kvar uppmärksamhet, tidsuppfattning, 

abstrakt tänkande, minnesförmåga samt theory of mind. Beteendemässiga störningar som 

aggressivitet nämndes också. 

Konsekvenser i vardagen relaterat till brukarens svårigheter 

Konsekvenserna i vardagen beskrevs i relation till ett eller flera av brukarens 

funktionsnedsättningar. Nedsatt initiativförmåga och nedsatt förmåga att motivera sig själv 

visade sig som svårigheter att komma igång med aktiviteter, att ta sig utanför hemmet 

liksom att ta sig till sysselsättningen, jobbet eller andra möten. Arbetsterapeuterna beskrev 

också hur vissa brukare hade svårt att motivera sig till aktiviteter där han/hon inte kunde se 

det synliga resultatet direkt, där också den bristande abstraktionsförmågan spelade in. 
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En störd tidsuppfattning visade sig som svårigheter med dygnsrytm och svårigheter att 

passa avtalade tider. Det senare påverkades även av svårigheter med planerings- och 

organisationsförmåga. Överlag hade många konsekvenser i vardagen komplexa orsaker där 

flera funktionsnedsättningar samverkade. Här kan nämnas att inte kunna skapa 

vardagsrutiner och sköta hemmets sysslor. Förmågan till att sköta komplexa sysslor 

påverkades av nedsatt förmåga att bibehålla och fokusera uppmärksamhet. Nedsatt 

arbetsminne påverkade också brukarens förmåga att nå målet med sina aktiviteter. Theory 

of mind kunde också påverka relationen till omgivningen negativt. Som exempel gavs att 

brukare inte kunde förstå varför andra tyckte att det var ett problem att de kom för sent och 

att det kunde påverka andra än dem själva. 

Ytterligare en faktor av betydelse för fungerandet i vardagen var brukarens 

medicininställning. Fungerade inte den så klarade brukaren sina aktiviteter sämre. 

Arbetsterapeuterna beskrev att brukarens behov av stöd varierade beroende på hur 

välinställd medicineringen var; En svårighet var när brukarna själva ”mixtrade” med sin egen 

medicin vilket kunde innebära snabba svängningar i aktivitetsförmågan. 

Konsekvenser i vardagen relaterat till omgivningens bemötande 

I arbetsterapeuternas beskrivningar framkom att bristande förståelse från omgivningen 

påverkade i vilken utsträckning brukaren skulle kunna få stöd i vardagen. Bristande kunskap 

om konsekvenserna av kognitiva funktionsnedsättningar kunde innebära att omgivningen 

uppfattade brukarens svårigheter att t ex komma i tid eller hålla ordning i bostaden som ett 

uttryck för att brukaren var lat, ovillig och oengagerad. 

Bedöma behov av insatser 

Bedömningen beskrevs som en kombination av intervjuer, samtal och observationer i 

aktivitet, men även strukturerade bedömningar på funktionsnivå gjordes. Användandet av 

strukturerade instrument framhölls som ett sätt att avgränsa, fokusera och spara tid. Det 

fanns även arbetsterapeuter som inte gjorde en egen bedömning utan arbetade utifrån 

bedömningar gjorda av andra yrkeskategorier t ex socialsekreterare eller 

biståndshandläggare. Bedömningens syfte var att utgöra grund för brukarens och 

arbetsterapeutens gemensamma mål och planering av åtgärder. Det förekom också att 

bedömningen gjordes på förfrågan av andra verksamheter. 

Intervjuer och samtal - brukarens perspektiv 

Arbetsterapeuterna underströk vikten av att få brukarens egna beskrivningar av vad som var 

problem i vardagen. Detta skedde både genom strukturerade och ostrukturerade samtal. 

Flertalet brukare beskrevs ha god insikt om vad som inte fungerade och kunde också 

beskriva och diskutera de strategier de använde sig av. Beteendeanalys med hjälp av 

kedjetänkande, där brukaren vägleds med hjälp av reflekterade frågor, beskrevs som ett sätt 
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att skapa en tydlig bild av brukarens problem. Bedömningsinstrumentet Min Mening lyftes 

fram som ett instrument som var lätt att använda och som brukaren förstod. Det gav god 

information om olika delar av vardagen. Andra instrument som nämndes var t ex Dialog om 

Arbete (DOA) och Intressechecklista. Arbetsterapeuterna menade att en bedömning alltid 

behövde göras även i de fall brukaren kommit på remiss med en specifik frågeställning om 

kognitivt hjälpmedel. Det var viktigt att tillsammans med brukaren undersöka om 

hjälpmedel var rätt åtgärd eller inte eftersom omgivningen ofta har en övertro på 

hjälpmedel. Hjälpmedel som åtgärd lyftes fram som betydelsefullt men samtidigt 

poängterades att teknik inte passar alla människor utan att en avvägning måste göras för 

varje enskild brukare. 

Observation - arbetsterapeutens perspektiv 

Observation i aktivitet framhölls som en fördel jämfört med skrivbordsbedömningar. 

Generell arbetsterapiteori såsom Model of Human Occupation (MOHO) användes som 

referensram vid observationen. Observationerna gav information om vilka problem 

brukaren hade och på vilken nivå brukaren fungerade. Observationerna var både 

strukturerade och ostrukturerade. De utfördes vanligtvis i ADL-aktiviteter i hemmet såsom 

köksaktivitet. I de fall observationerna var strukturerade med hjälp av ett instrument 

nämndes ADL-taxonomin och Assessment of Motor and Process skills (AMPS). 

Bedömning på funktionsnivå – arbetsterapeutens perspektiv 

Arbetsterapeuterna menade att det var viktigt att ha förståelse för de 

funktionsnedsättningar som orsakade brukarens svårigheter i aktivitetsutförandet. I de fall 

samtal/intervju och observation inte gav denna förståelse beskrevs hur strukturerade test 

kunde komplettera tidigare bedömningar. Exempel på sådana var Screening av kognition 

(SAK) och Cognistat (NKSU). 

Bedömningens resultat – en grund för mål, åtgärder och rapportering 

Bedömningens resultat användes i första hand som en grund för att planera och genomföra 

åtgärder på rätt nivå, men även andra syften framkom. Ett sådant var att kunna avgöra vilka 

krav omgivningen kunde ställa på brukaren och i vilken grad brukaren kunde vara delaktig i 

beslut kring sin egen vardag. Bedömningen kunde också ligga till grund för rapportering till 

uppdragsgivare eller leda till en remiss till neuropsykolog för vidare utredning. Ett etiskt 

dilemma som berördes var när arbetsterapeut och brukare inte var eniga om bedömningens 

resultat. Detta blev särskilt tydligt när arbetsterapeuten skulle skriva ett utlåtande till 

uppdragsgivare. 

”<man måste tydliggöra för personen, det här ser jag att du har svårt med, håller du med om  

det? Nej. Ja då skriver man till en sak i rapporten att  –  Nej personen instämmer inte i detta,  

men vi har sett det här. Det är ju med respekt  för personen  också det är faktiskt honom eller 

henne jag skriver om;”  
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Att ha ett mål som innebar delaktighet i samhället och inte ren sysselsättning framhölls som 

viktigt. Att känna sig behövd och att kunna bidra till samhället på något sätt lyftes som 

grundläggande för alla människor. Målet kunde ligga 5-10 år framåt i tiden för vissa brukare 

men utgångspunkten delaktighet var viktig. 

Målsättningsarbete 

Det gavs beskrivningar av vikten av att ha ett mål som innebar delaktighet i samhället och 

inte ren sysselsättningsverksamhet. Att känna sig behövd och att kunna bidra till samhället 

på något sätt lyftes som något grundläggande för alla människor. Målet kunde ligga 5-10 år 

framåt i tiden för vissa brukare men utgångspunkten delaktighet var viktig. 

I de fem följande domänerna beskrivs hur val av kognitivt stöd sker, hur instruktion och 

träning sker. Vidare hur samarbete med andra sker samt hur insatsen följs upp och hur 

nyttan utvärderas. Se tabell II för en översikt av dessa fem domäner med underliggande 

kategorier. 

Tabell II. 

DOMÄN KATEGORI 

Val av kognitivt stöd – prova ut, anpassa och välja 

lämplig, specifik åtgärd 

Brukarens delaktighet 

Yttre faktorer 

Administrativa rutiner 

Val av kognitivt stöd 

Instruera, träna och informera - Inträning av 

kognitiva hjälpmedel 

Teamsamarbete och andras delaktighet Boendestödjare 

Närstående 

Följa upp och utvärdera funktion och nytta Former för utvärdering och uppföljning 

Utvärdering av nytta ur arbetsterapeutens perspektiv 

Yttre och inre hinder för att uppnå nytta 

Andra former av kognitivt stöd 
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Val av kognitivt stöd – prova ut, anpassa och välja lämplig, specifik åtgärd 

En komplex bild framträdde avseende arbetsterapeuternas åtgärder och vad som låg till 

grund för dem. Faktorer av betydelse utöver arbetsterapeutens bedömning vid val av 

åtgärder var brukarens delaktighet, yttre faktorer och administrativa rutiner. 

Brukarens delaktighet 

Brukarens delaktighet vid val av åtgärd framhölls som avgörande för behandlingsresultatet. 

Alla brukare hade dock inte förutsättningar att vara helt och fullt delaktiga då de hade för 

stora kognitiva svårigheter eller saknade energi. Abstrakt tänkande lyftes som en 

förutsättning för att kunna vara fullt delaktig och förstå vad åtgärderna skulle kunna leda till. 

”Man måste se konsekvenserna, man måste ha lite abstrakt tänkande: vad betyder det här för 

mig hemma? Har man inte den tanken då blir det jättesvårt att göra en egen, alltså hos  

klienten då, att tänka sig: det här blir bra för mig”   

Arbetsterapeuterna beskrev ett klientcentrerat arbetssätt där de åtgärder brukaren själv 

trodde på hade prioritet. Deras egen problembeskrivning utgjorde utgångspunkten för 

diskussioner om åtgärdsalternativ. Det förekom också att arbetsterapeutens och brukarens 

åsikter om problem och åtgärder gick isär. Arbetsterapeuterna framhöll då vikten av att 

brukaren fick möjlighet att prova ett hjälpmedel, även om arbetsterapeuten inte bedömde 

det som ett alternativ. Detta kunde ske parallellt med att en annan åtgärd, som 

arbetsterapeuten bedömde relevant, infördes. 

”Ja ibland så tjatar de ju till sig och vill ha handdator till exempel och jag kanske tycker att här  

räcker det med en timstock, men då brukar jag ju att  de får prova handdatorn och så förskriver 

jag timstockarna till exempel eller ett schema<”    

Delaktighet vid utformningen av det kognitiva stödet, oavsett om det rörde sig om 

hjälpmedel eller andra insatser, beskrevs som viktigt. Brukarens motivation och delaktighet 

lyftes fram som förutsättningar för att stödet skulle användas, som exempel gavs att 

utforma schema tillsammans, att ta med klienten till den lokala hjälpmedelscentralen och 

att använda ett KBT kedjetänkande i kommunikationen med brukaren. 

Yttre faktorer 

Det omgivande stödet var betydelsefullt för val av åtgärd. Saknades detta avstod 

arbetsterapeuten ibland från att förskriva ett kognitivt hjälpmedel. Yttre påtryckningar från 

annan än brukaren själv t ex läkare kunde också påverka valet av åtgärder. 

Administrativa rutiner 

Arbetsterapeuterna beskrev svårigheter kopplade till själva förskrivningen av hjälpmedel. En 

del arbetsterapeuter hade inte förskrivningsrätt utan tvingades använda mellanhänder 

såsom distriktsarbetsterapeuter i kommunen, vilket förlängde och försvårade processen. 
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Beskrivningar gavs också av att den administrativa proceduren kopplad till 

hjälpmedelsförskrivning var så lång och krånglig att andra former av kognitivt stöd valdes. 

Utöver en krånglig administration fanns också svårigheter med att få en förskrivning 

godkänd. 

Förskrivningsbara hjälpmedel sällan förstahandsvalet 

Förskrivningsbara hjälpmedel var inte förstahandsalternativet för arbetsterapeuterna i 

denna studie, andra åtgärder inklusive icke förskrivningsbara hjälpmedel provades vanligtvis 

innan ett förskrivningsbart hjälpmedel övervägdes. Förskrivningsbara hjälpmedel var ett 

alternativ först om andra åtgärder inte fungerade och om brukaren var motiverad för detta. 

Andra åtgärder kunde bestå av icke förskrivningsbara hjälpmedel, utformande och inträning 

av mentala strategier samt anpassningar i miljön i form av struktur och ordning. 

Bland icke förskrivningsbara hjälpmedel hade mobiltelefonen en särställning.  I stort sett 

samtliga brukare hade en mobiltelefon med funktioner som kunde användas som kognitivt 

stöd. Arbetsterapeutens roll var pedagogisk och bestod i att instruera och motivera 

brukaren till att använda funktioner som schema, påminnelse och larm i den mobiltelefon 

de redan hade. Många brukare hade dock behov av en mer avancerad mobiltelefon än den 

egna, såsom iphone och androidtelefoner. Arbetsterapeuterna försökte dock utnyttja de 

funktioner som fanns. Mobiltelefonens fördelar beskrevs i termer av att de smälter in i 

miljön vilket arbetsterapeuterna ansåg ökade motivationen för att använda den. Andra icke 

förskrivningsbara hjälpmedel som nämndes var checklistor, scheman, olika 

anteckningsmaterial såsom whiteboardtavlor och veckoplanerare. 

De hjälpmedel som förskrevs var Handifon, Shake-awake väckarklocka, tyngdtäcken och 

klockor med larmfunktion t ex Timex. Arbetsterapeuterna hade minskat sin förskrivning av 

förskrivningsbara mobiltelefoner på grund av det ökade utbudet på öppna marknaden och 

det faktum att många brukare ägde en mobiltelefon. Tyngdtäcken beskrevs som ett sätt att 

skapa dygnsrytm och var därigenom ofta det första hjälpmedlet som förskrevs. 

Beskrivningar gavs också av hur ett hjälpmedel kunde ha fler användningsområden än vad 

det ursprungligen var avsett för. Ett exempel var medicinkarusellen som anger tiden för 

medicinintag men som också kunde fungera som ett stöd för att få struktur på dagen. 
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Instruera, träna och informera - Inträning av kognitiva hjälpmedel 

Det gavs få konkreta beskrivningar av hur inträningen av hjälpmedel gick till. Det framkom 

emellertid att arbetsterapeut och brukare tillsammans kom överens om hur inträningen 

skulle utformas. Arbetsterapeuterna lyfte fram vikten av att hjälpmedel kom in tidigt i 

rehabiliteringsprocessen och att de inte var för avancerade. Det betonades att hjälpmedlet 

var en del i rehabiliteringsinsatsen och att ofta skulle inträning och andra åtgärder ske 

parallellt. Inträningen var en krävande och lång process där kontinuitet var viktigt men svårt 

att få till. Trots mycket arbete fanns känslan av att det skulle behövas ännu mer inträning för 

att brukaren skulle ha full nytta av sitt hjälpmedel. Arbetsterapeuterna var beroende av 

annan personal vid inträningen av hjälpmedlet då tiden inte räckte till för en tillräckligt 

kontinuerlig inträning. Arbetsterapeuterna försökte skapa kontinuitet genom att följa 

inträningen varje vecka eller varje månad i syfte att utvärdera och planera för den fortsatta 

inträningen. 

Teamsamarbete och annan samverkan 

Arbetsterapeuterna samverkade både med professioner i det formella teamet men 

dessutom med de aktörer utanför teamet som de bedömde hade betydelse för att 

brukarens vardag skulle fungera. Samarbete med flera olika aktörer beskrevs, såsom 

boendestödjare, närstående, biståndshandläggare, kurator, socionomer och mentalskötare. 

”Jag kan ju ha en dialog med boendestödjare t ex: hur ser strukturen ut hemma? Nu har inte 

de [boendestödjare] någon arbetsterapeut att tillgå så då har ju vi diskuterat, hur kan man  

strukturera upp hemma gällande morgonrutin och så att man kommer igång? < fast det är  

egentligen inte mitt område  men man måste ju så att det fungerar<;”  

Teamsamverkan 

Teamsamverkan lyftes fram som som något nödvändigt och positivt, men beskrivningar gavs 

också av svårigheter. Svårigheterna gällde främst samverkan med personal inom kommunen 

där arbetsterapeuterna upplevde att det fanns brister i kunskap om deras kompetens och 

vad de kunde bidra med. Positiva tendenser fanns dock då kommuner hade börjat 

efterfråga arbetsterapeutisk kompetens avseende psykiska funktionsnedsättningar. De 

arbetsterapeuter som hade kollegor på sin arbetsplats lyfte det som något mycket värdefullt 

och de som inte hade det saknade detta. 

”Jag har mest haft socionomer som kollegor [i teamet] så att det har känts både roligt men 

också som en brist för mig. Jag har inte kunnat prata om det här mer praktiska stödet alltid<” 

Boendestödjare 

Boendestödjarna ansågs ha den mest betydande rollen avseende åtgärder för att 

kompensera för kognitiva nedsättningar. De var viktiga för att stötta brukaren i att använda 

de kognitiva hjälpmedlen. Inträningen delegerades ofta till boendestödjare. Exempel gavs 
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på delegation enbart genom skriftlig dokumentation men också i kombination med muntlig 

genomgång vid en arbetsplatsträff. Det kunde vara svårt att få boendestödjare aktivt 

delaktiga vid inträning. Arbetsterapeuterna såg det därför som en mycket viktig 

arbetsuppgift att stödja och engagera dem och använde olika strategier för det. Ett sätt var 

att alltid koppla tillbaka till bedömningsresultatet för att påvisa behovet. 

Ett annat exempel var att boendestödjare satt med vid bedömningen för att förstå 

brukarens svårigheter, arbetsterapeuten diskuterade med boendestödjaren hur vardagen 

såg ut och vad som kunde underlätta den. 

”Förut har det varit så att jag själv alltid höll i bedömningen jag hade inte med mig någon, och  

sen får personalen reda på min bedömning  och det tar en halvtimme oftast och det jag har fått 

uppleva under kanske sex timmar skall de ta in och uppleva på en halvtimme och det är inte 

rimligt”  

Beskrivningar gavs också av att det behövdes ett tryck från ledningen för att boendestödjare 

skulle prioritera inträningen av hjälpmedel. Det gavs exempel på hur arbetsterapeuten 

dokumenterade hur hjälpmedel skulle användas och att personalen då var skyldig att följa 

detta. Följdes inte det så gjordes en avvikelserapportering där man försökte komma till rätta 

med problemet. 

”Den  [avvikelserapporten] är ingen bestraffning då ställer man istället frågan vad är det som  

är problemet? Kanske man behöver ännu mer utbildning ihop i hur hjälpmedlet fungerar, man  

kanske inte är säker på hur, ibland är det ju så att man tycker att det är svårt och då får man  

hitta en lösning på det;”   

Avsaknad av tradition av att använda kognitivt stöd i stödboenden inom psykiatrin kunde 

göra det svårt för arbetsterapeuten att få gehör för den typen av åtgärder hos 

boendepersonalen. Konsekvensen kunde bli att arbetsterapeuten avstod från att förskriva 

kognitiva hjälpmedel. 

Närstående 

Samarbetet med närstående varierade från att man inte alls samverkade till ett tätt 

samarbete. De arbetsterapeuter som samarbetade med anhöriga beskrev att stödet från 

dem var avgörande för vilka hjälpmedel som skulle kunna bli aktuella. Det var viktigt att vara 

tydlig och informera anhöriga om åtgärder, inträning och varför man gjorde det. 

Följa upp och utvärdera funktion och nytta 

Former för utvärdering och uppföljning 

Formen för hur uppföljningar gjordes varierade mycket, från ingen uppföljning alls till 

reglerad uppföljning vid förutbestämda tidsintervall. Arbetsterapeuterna ansåg att det 

kunde vara svårt att veta när det var dags för uppföljning. Det förekom också att 
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arbetsterapeuter inte gjorde egna uppföljningar utan att detta gjordes av andra 

yrkeskategorier. 

Arbetsterapeuterna berättade att vissa förskrivningsbara hjälpmedel hade reglerad 

uppföljningstid, t ex olika tyngdtäcken. Där uppföljningsrutiner saknades bestämde 

arbetsterapeuten själv när utvärderingen skulle ske. Ett vanligt tidsintervall vid regelbundna 

uppföljningar var halvårsvis eller helårsvis. Arbetsterapeuterna gav möjlighet för brukaren 

att, utöver detta, själva ta kontakt för att diskutera hur hjälpmedlet fungerade när de kände 

behov av det. Tidig uppföljning lyftes fram som viktigt. 

Uppföljning genom ostrukturerade samtal där brukaren själv skattade åtgärdernas effekt var 

vanligast. Strukturerade utvärderingar där bedömningsinstrument som använts vid 

behovsbedömningen användes också. Uppföljningen kunde också göras tillsammans med 

boendestödjare eller andra aktörer såsom arbetsgivare eller myndigheter. 

Det förekom även att andra än arbetsterapeuten gjorde uppföljningen eller att uppföljning 

inte gjordes alls. Uppföljningsansvaret kunde också rapporteras över till en annan kollega. 

Det framkom vidare att personalen på boendet kunde styra vem som skulle göra 

uppföljningen, men brukaren kunde begära att arbetsterapeuten skulle vara med. 

”Om brukaren vill  så går jag in igen, det är tyvärr så att jag inte har fullt mandat att gå ut och in  

som jag vill utan jag måste, jag styrs lite grann utav personal i kommunen”   

Utvärdering av nytta ur arbetsterapeutens perspektiv 

Arbetsterapeuterna beskrev nyttan med kognitiva hjälpmedel främst i form av goda 

brukarexempel. Tiden innan effekt uppnåddes varierade beroende på brukarens 

förutsättningar. Flertalet beskrivningar rörde områdena struktur samt dygnsrytm och sömn. 

Det framkom också att man inte enbart bedömde nyttan utifrån brukarens perspektiv utan 

också utifrån närståendes. Ibland upplevdes nyttan inte så stor av brukaren utan framför allt 

av anhöriga, då hjälpmedlen minskade belastningen på dem. 

”En yngre tjej som nästan inte kan sova<;hennes mamma måste ringa och prata med henne  

en lång stund när hon gått och lagt sig och sen  måste  mamman ringa och väcka henne och det 

måste hon kanske göra tio gånger innan den här tjejen vaknar och kommer upp<hon fick ett  

bolltäcke och helt plötsligt så vaknade hon faktiskt och mamman behövde bara ringa en gång 

och hon hörde dessutom sin egen klocka som hon satt på alarm, så det har funkat jättebra;”   

Tidpunkten för när ett hjälpmedel introduceras hade betydelse för effekten. Ju tidigare i 

rehabiliteringsprocessen ett hjälpmedel kunde introduceras desto bättre var 

förutsättningarna för god effekt. Förutsättningarna ökade också när brukaren var 

motiverad, hade gott om tid för att lära sig använda sina hjälpmedel och hade stöd under 

inträningstiden. Tiden det tog innan effekt kunde uppnås varierade även beroende på typ av 

hjälpmedel. 
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” ...en whiteboard där tar det ett litet tag att komma in, men kedjetäcke där har du en effekt 

på sekunden nästan;” 

Struktur 

Strukturhjälpmedlens nytta framhölls som mycket stor. Hjälpmedel som nämndes var 

Timex, medicinsnurran, natt-dagkalender men också icke förskrivningsbara hjälpmedel som 

checklistor, scheman, witeboardtavlor samt uppmärkningar i miljön. Strukturhjälpmedlen 

beskrevs ge kontroll över vardagen och en känsla av att bli mer självständig. Frihet och 

oberoende beskrevs som ytterligare nyttoeffekter. Självförtroende och självkänsla hos 

brukarna ökade när de fick hjälp att strukturera och dela upp dagen eller aktiviteten i 

moment. Strukturhjälpmedlen gav också stöd i att disponera sin tid och att avlasta 

arbetsminnet då hjälpmedlet gjorde att man fick en visuell bild av tiden eller slapp hålla allt i 

huvudet. 

Dygnsrytm och sömn 

Tyngdtäcken lyftes fram som ett effektivt hjälpmedel för att hjälpa personer att få en bättre 

nattsömn, minskad oro och ångest. Följdeffekten blev att brukaren sov bättre på natten, fick 

en djupare sömn och vaknade då lättare på morgonen. Brukaren orkade mer och fungerade 

bättre i vardagen. Tyngdtäcken fick också brukare att lättare gå ner i varv. 

”Jag hade en man som irrade  omkring i sin lägenhet, före detta missbrukare som har ADHD, 

och rastlös, och ångesten bara stod rakt ut på honom, och  till slut fick han ett täcke och sätta  

sig i fåtöljen och han sjönk ihop fullkomligt och efter en kvart frågande han mig: Går det bra  

om jag ligger i sängen  medan vi pratar?”  

Hjälpmedlet hjälper brukaren att se sina styrkor 

Arbetsterapeuterna framhöll att kognitiva hjälpmedel inte var ett undermedel som vände 

upp och ner på människors liv. Effekten varierade individuellt. I vissa fall kunde effekten 

vara upptäckten av att brukaren klarade sig utan hjälpmedlet. Både ur ett 

arbetsterapeutiskt- och ett brukarperspektiv sågs det som en vinst. 

”< att man kommer på att man behöver inte hjälpmedlet och att det funkar ändå, att det inte 

var så hemskt som jag upplevde. Så kan det också vara. Ja och det är ju faktiskt en vinst;” 

Yttre och inre hinder för att uppnå nytta 

Arbetsterapeuterna beskrev administrativa rutiner som påverkade nyttan av hjälpmedlen 

negativt. Dessa kunde utgöras av långa handläggnings- och reparationstider. Brukarna var 

beroende av att hjälpmedlen fungerade och nyttan kunde snabbt gå förlorad när ett 

hjälpmedel gick sönder. 

”Efter en månad la den av [timexen\ så nu är hon utan sin  klocka och nu mår hon lika dåligt 

som innan,  hon uteblir från jättemycket aktiviteter och hon äter inte så det är så typiskt så hon  
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kommer till mig och så sa hon: åh jag klarar mig inte utan min klocka. Det var rätt kul att se på 

en månad så hade hon lyft så mycket och sen tyvärr gick det som det gick med klockan. Det var 

roligt att se, hon fungerade verkligen [med hjälp av klockan];” 

Arbetsterapeuterna beskrev också att hjälpmedel som avvek utseendemässigt upplevdes 

som stigmatiserande av brukaren. Detta kunde leda till att brukaren, trots hög motivation, 

såg det som ett hinder till att använda hjälpmedlet. Vidare beskrev arbetsterapeuterna att 

hjälpmedel ofta fungerade bra i början men att brukarna sedan kunde ha svårt att orka hålla 

i den nya rutinen att använda ett hjälpmedel. Arbetsterapeuterna lyfte fram hur svårt det 

var att bryta gamla vanor och införa nya. Det tog tid och tålamod. 

Andra former av kognitivt stöd 

En rad andra former av kognitivt stöd än de förskrivningsbara hjälpmedlen beskrevs. 

Mentala strategier och problemlösningsplaner användes för att hjälpa brukaren att hantera 

vardagliga situationer. De kunde bestå av att lära sig att organisera och märka upp i 

hemmiljön, att tänka i scenarion ”vad gör jag om det eller det händer”; 

”<man gör personliga instruktioner till om man har en psykos till exempel och skall göra 

räkningarna: om jag inte kan läsa texten, vad gör jag då? Alltså mycket såna här instruktioner 

på när man då får sina symptom från sjukdomen, hur hanterar man det?”  

Avseende utprovning, inträning och utvärdering skilde sig dessa former av kognitivt stöd 

inte från de förskrivningsbara hjälpmedlen. 

I den sista domänen beskrivs hur arbetsterapeuterna uppfattning behov av utveckling inom 

området kognition. Se tabell III för en översikt av denna domän med underliggande 

kategorier. 

Tabell III. 

DOMÄN KATEGORI 

Arbetsterapeuternas uppfattningar om 

utvecklingsbehov inom området kognition 

Att söka egen kunskap 

Utveckling av hjälpmedelssortimentet 

Effektivare förskrivningsprocess och utökad 

förskrivningsrätt 

Kunskapsbehov hos andra professioner och 

intressenter 
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Arbetsterapeuternas uppfattningar om utvecklingsbehov 

Arbetsterapeuterna menade att området utvecklades hela tiden och att de behövde en 

kontinuerlig kunskapsinhämtning. Det kunde ske på olika sätt. Arbetsterapeuterna beskrev 

både hur de gjorde för att inhämta kunskap, vad de saknade samt önskemål om vad som 

borde finnas. 

Arbetsterapeuternas kunskapsinhämtande 

Att inhämta kunskap på egen hand upplevdes som tidskrävande och ganska svårt. 

Kunskapsinhämtningen byggde på att ta egna initiativ där internet lyftes fram som en viktig 

kunskapskälla, t ex Hjälpmedelsinstitutets (HI) hemsida. Andra sätt att skaffa egen kunskap 

var kortare kurser på HI och på den lokala hjälpmedelscentralen samt genom företagens 

produktinformationer. Det upplevdes svårt att hitta information om olika hjälpmedel vilket 

gjorde att man ibland fick kännedom om nya hjälpmedel av en tillfällighet. 

Önskemål om olika sätt att förenkla kunskapsinhämtningen beskrevs. Förslag gavs på en 

kunskapsbank med tips och idéer, eller att ha särskilda resurspersoner inom området som 

hade som en del i sin tjänst att vara uppdaterade och kunna stötta de andra 

arbetsterapeuterna. Detta fanns redan på något ställe. 

Det kollegiala samarbetet lyftets fram där de som hade möjlighet till ett sådan beskrev 

fördelarna med det medan de som inte hade det förde fram önskemål om ett 

arbetsterapinätverk inom området. Vidare beskrevs att kunskapsnivån hos arbetsterapeuter 

inom området kognition varierade stort och att en mera lika kunskapsnivå skulle underlätta 

utbytet kollegor emellan. Ständigt pågående utvecklingsarbeten på arbetsplatserna 

beskrevs som ytterligare ett sätt att hålla sig uppdaterad. 

Brukare och brukarorganisationer var viktiga källor till kunskap. Arbetsterapeuterna fick 

bekräftelse på att interventionerna fungerade från brukare och anhöriga men kunde också 

få tips och idéer från brukare och brukarorganisationer. Exempel gavs på hur 

arbetsterapeuter utvecklade sin kunskap genom att läsa brukares bloggar och att gå kurser 

tillsammans med brukare. 

”<i en  blogg kan man få reda på väldigt mycket, människor som har olika diagnoser eller 

känner någon så att det vidgar synen på deras vardag så att säga” 

Arbetsterapeuterna framhöll också att nya brukargrupper tillkom och att brukare numera 

ställde högre krav och var mer pålästa. Detta krävde att arbetsterapeuterna sökte egen 

kunskap för att vara uppdaterade och hålla jämna steg med brukarna. Beskrivningar gavs av 

att arbetsterapeut och brukare mer och mer gick mot ett jämställt förhållande där var och 

en bidrog med sina kunskaper. 
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”Jag tror att det blir fler och fler yngre och fler och fler behöver hjälpmedel. Sen är det ju fler 

och fler äldre som är piggare på, och som liksom har kunskaper om hjälpmedel och IT och såna 

saker. Patienterna är mer pålästa;” 

Utveckling av hjälpmedelssortimentet 

Behov av hjälpmedel som är smidiga och inte avvikande lyftes fram. Arbetsterapeuterna 

upplevde att de estetiska kraven var viktiga för brukaren. De önskade också att man skulle 

kunna få förskriva vissa produkter som finns på öppna marknaden, som exempel nämndes 

diktafon som minnesstöd och multimediatelefoner med nedladdningsbara applikationer. 

Arbetsterapeuterna poängterade att de förskrivningsbara hjälpmedlen ofta är dyrare än de 

som finns på öppna marknaden och att samhället därmed skulle tjäna ekonomiskt på att 

dessa hjälpmedel fick förskrivas. 

”<likadant skulle jag vilja ha som att man kan ordinera en diktafon till någon för att kunna 

spela in ett läkarbesök, vad  som sägs, för ofta när brukarna kommer därifrån så kommer de  

inte ihåg nånting<det hade jag önskat att man kunde få, så man sen kunde lägga in det i sin  

dator och sen kan spela upp det, vad var det som verkligen sades?”   

Arbetsterapeuterna förde även fram några områden där man saknade eller önskade ett 

utökat utbud av förskrivningsbara hjälpmedel. Dessa områden var struktur och organisation, 

minnesstöd och tidshantering. Ytterligare ett utvecklingsområde som nämndes var 

tyngdkläder som stöd för brukaren att känna kroppens gränser. Det framkom också att det 

saknas hjälpmedel på samhällsnivå. 

”<mera liksom såna samhällshjälpmedel som finns för alla  människor så att det inte blir så 

uttalat hjäpmedligt, hjälpmedelsaktigt då. Det finns som blinda har att  det tickar vid  

övergångsstället och det borde kunna finnas flera såna upplysningshjälpmedel ute i 

samhället<;”  

Effektivare förskrivningsprocess och utökad förskrivningsrätt 

Förskrivningsprocessen från att hjälpmedel valts till dess att hjälpmedlet kunde lämnas ut 

till brukaren beskrevs som alldeles för lång. Dels var väntetiderna från leverantörer ofta 

långa och dels ifrågasattes ibland tidig förskrivning av hjälpmedel. 

”<alltså det är ju ibland lite svårt att förskriva hjälpmedel och få det igenom,  man ska 

ju först liksom pröva alla vanliga sätt [icke förskrivningsbara hjälpmedel eller annat 

kognitivt stöd\ så det gör vi ju först;;”  

Arbetsterapeuterna kunde uppleva förskrivningsprocessen krånglig att sätta sig in i och 

valde därför bort förskrivningsbara hjälpmedel. Istället arbetade de med andra former av 

kognitivt stöd. 

Förslag gavs till hur förskrivningsprocessen skulle kunna förenklas. Förskrivningar skulle 

kunna ringas in till hjälpmedelscentralerna och arbetsterapeuterna skulle ha viss frihet att 
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direkt köpa in hjälpmedel från öppna handeln eller beställa direkt från företag. Att vara 

hänvisad till landstingets sortiment beskrevs som både ekonomiskt och tidsmässigt 

begränsande. Förslag gavs på att arbetsterapeuter borde ha tillgång till ett 

utprovningssortiment för att själva kunna träna på hjälpmedlen och för att hjälpmedel skulle 

kunna lånas ut en kortare tid. Önskemål fanns om fler visningslägenheter/hjälpmedelstorg 

där brukare och arbetsterapeut tillsammans kunde titta på hjälpmedlet i en konkret miljö. Å 

andra sidan beskrevs även att det inte var själva utbudet av hjälpmedel som var 

problematiskt. Istället framfördes bristande kunskap om det arbetsterapeutiska 

resonemanget kring vad som skall förskrivas och hur genomförandet skulle ske som det 

främsta problemet. Önskemål framfördes om mer kunskap om arbetssätt och 

genomförande av de individuella åtgärderna inte om produkterna i sig. 

”<jag skulle ju behöva mer om det här  [genomförande, inträningsfas], inte så mycket om  

hjälpmedel för det tycker jag att hjälpmedelsföretagen är väldigt duktiga på att tillhandahålla  

<hur man faktiskt praktiskt då kan liksom få till stånd de här förändringarna att arbeta med  

struktur och  ordning och sånt<”    

En del arbetsterapeuter berättade att de saknade förskrivningsrätt vilket upplevdes som en 

stor brist i yrkesutövningen. En förklaring till utebliven förskrivningsrätt var bristande 

samarbete mellan landsting och kommun samt ett stelbent regelverk när det gällde 

förskrivningsrätt. Detta regelverk menade arbetsterapeuterna var ett resultat av att 

kognitiva hjälpmedel inte var en lika självklar rättighet som hjälpmedel för att kompensera 

fysiska funktionsnedsättningar. Arbetsterapeuterna drog slutsatsen att det var därför man 

på vissa platser ansåg att arbetsterapeuter inom psykiatrin inte behövde förskrivningsrätt. 

Kunskapsbehov hos andra professioner och intressenter 

Arbetsterapeuterna lyfte fram att fler professioner än arbetsterapeuter behöver kunskap 

om kognitiva svårigheter. Boendestödjare var en viktig sådan grupp. Arbetsterapeuter hade 

utbildning och handledning till boendestödjare och önskemål uttrycktes om att vilja jobba 

mer med detta. En annan grupp som lyftes fram var distriktsarbetsterapeuter i kommunen 

där arbetsterapeuterna upplevde att kunskapen om psykisk funktionsnedsättning och 

kognitiva svårigheter var bristfällig. Beskrivningar gavs av hur den kommunala vården och 

omsorgen inte ville ta sig an personer med psykisk funktionsnedsättning. Detta kunde leda 

till att brukare utan etablerad kontakt inom psykiatrin blev utan kognitivt stöd. 

Arbetsterapeuterna upplevde också att kunskap om psykiska funktionsnedsättningar och 

kognitiva svårigheter var låg hos remittenter och andra uppdragsgivare. 

I takt med att kunskapen om kognitiva nedsättningar och utvecklingen av kognitiva 

hjälpmedel ökar menade arbetsterapeuterna att fler arbetsterapeuter kommer att behövas 

inom psykiatrin. Det fanns en oro över att istället för att rekrytera arbetsterapeuter 

begränsa deras möjligheter att arbeta med brukarnas kognitiva svårigheter. Redan idag 

beskrev arbetsterapeuterna en rädsla hos överordnade när det gällde att åtgärder inom det 
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kognitiva området skulle generera fler brukare till verksamheten än man klarade av med 

nuvarande bemanning.  

” [om att ha hjälpmedel att låna ut\ Jag har ju prövat här på våran verksamhetschef men hon 
är så rädd att vi ska få mera patienter än vad vi, än vad vi kan klara av att ta emot;” 

DISKUSSION 

Resultaten från de två delstudierna visade att de deltagande arbetsterapeuterna (AT) ofta 

arbetade med personer som har kognitiva svårigheter till följd av psykisk 

funktionsnedsättning. Flertalet AT arbetade med interventioner som involverade olika 

former av kognitivt stöd. Trots detta förskrev endast 58 % av AT i delstudie 1 kognitiva 

hjälpmedel till sina brukare. I delstudie 2 kan en del förklaringar till detta hittas bl.a. att 

förskrivningsrätt för arbetsterapeuter inom psykiatrisk verksamhet inte är given, vilket 

beskrevs som en stor brist. Vidare beskrevs en låg kompetens hos beslutsfattare och 

personal i brukarens vardag vilket är i linje med resultat från tidigare studier (Modig & 

Wemminger, 2009; Hedberg & Lund Nyman, 2009). Denna kunskapsbrist försvårade för AT 

att dels få acceptans för åtgärder som involverade kognitiva hjälpmedel, dels få annan 

personal engagerad i implementeringen av hjälpmedlen i brukarens vardag. AT beskrev 

ytterligare hinder för förskrivning såsom sin egen kompetens och krångliga administrativa 

rutiner. Dessa förklaringar ligger i linje med de som hjälpmedelskonsulenter beskrivit som 

orsaker till låg förskrivning av kognitiva hjälpmedel till denna brukargrupp. Bristande 

kompetens hos förskrivarna angavs av hälften av konsulenterna som orsak till att brukare 

inte fick de hjälpmedel de hade behov av (Dahlin, 2010).  I delstudie 2 beskrev AT den 

bristande kompetensen utifrån olika perspektiv. AT angav inte kunskap om själva 

hjälpmedlet som det främsta hindret, vilket indikerades i en kartläggning av Hedberg och 

Lund Nyman (2009). AT menade istället att kunskap om hjälpmedlet var lättare att skaffa sig 

än kunskapen om själva genomförandet av interventionen, d;v;s; steget ”Instruera, träna 

och informera” i förskrivningsprocessen (Blomqvist & Nickolaou, 2007). Detta speglas också 

i resultatet av delstudie 1 där endast 22 % instämde helt och hållet i att de hade tillräckliga 

kunskaper för att utföra åtgärder. Det ska dock noteras att var tredje AT ansåg att de hade 

otillräckliga kunskaper om kognitiva hjälpmedel vilket får anses som en hög siffra i ljuset av 

att AT allmänt anses som experterna på området. Däremot menade AT i delstudie 2 att den 

mycket snabba utvecklingen inom området, framför allt avseende hjälpmedel på öppna 

marknaden, gjorde det svårt att hålla sig uppdaterad på tillgängliga hjälpmedel. 

Avseende bedömning av behov av åtgärder framkom i delstudie 1 att flertalet AT delvis 

ansåg sig ha kunskap om detta. En mindre del (29 %) ansåg att de helt och fullt hade den 

kunskap som behövdes. Själva bedömningsförfarandet tycktes inte skilja sig åt hos dessa AT 

jämfört med AT som arbetar med kognitiva svårigheter hos andra brukargrupper 

34 



 

 

    

         

      

               

            

      

      

       

     

      

       

         

     

      

       

 

      

         

     

            

            

      

        

      

      

       

   

       

     

    

        

   

    

        

      

            

       

    

       

(Holmqvist, Kamwendo & Ivarsson, 2009). Som tidigare nämnts var siffran avseende 

genomförande av åtgärder något lägre. Resultatet kan tolkas som en osäkerhet hos AT om 

huruvida den egna kunskapen räcker till. Detta var inte lika tydligt hos deltagarna i studie 2. 

Det kan dock bero på urvalsförfarandet vid rekrytering av deltagare då de AT som angett att 

de kunde tänka sig att intervjuas kan vara de som bedömer sin kunskap som relativt god.  I 

båda delstudierna lyfts dock behovet av fortbildning fram som stort. Delstudie 1 indikerar 

också att de AT som hade flest fortbildningsdagar också skattade sin kunskap högst. Detta 

tycktes ha större betydelse än hur ofta man arbetade med brukargruppen. Denna bild 

förstärktes av AT i delstudie 2 när de beskrev fortbildningens betydelse för deras 

kompetens. Osäkerhet om den egna kompetensen och stort behov av fortbildning har dessa 

AT gemensamt med AT som arbetar med kognitiva svårigheter efter förvärvad hjärnskada 

(Holmqvist et al, 2009). Detta skulle kunna sättas i samband med att kognitiva hjälpmedel 

ges betydligt mindre utrymme i undervisningen än andra typer av hjälpmedel vid landets 

arbetsterapeututbildningar (Hedberg & Lundblad, 2009). AT kan då känna sig sämre rustade 

att arbeta med denna typ av hjälpmedel än de gör avseende hjälpmedel för kompensation 

av fysiska funktionsnedsättningar. 

I Dahlbergs (2008) kartläggning angav hjälpmedelskonsulenterna otydliga regler som en 

orsak till låg förskrivning, något som också arbetsterapeuterna i delstudie 2 lyfte fram. 

Beskrivningar gavs t.ex. på bristande samverkan mellan verksamheter med olika huvudmän 

och en ovillighet från AT inom kommun/primärvård att ta sig an denna brukargrupp vilket 

kunde leda till att brukare föll mellan stolarna och blev helt utan stöd. Vidare upplevdes 

regelverken kring förskrivningsprocessen som krångliga och alltför långdragna. En slutsats av 

detta kan vara att utbildning till andra utöver förskrivarna är ett viktigt led i att ge personer 

med kognitiva svårigheter vid psykisk funktionsnedsättning tillgång till de hjälpmedel de 

behöver. Ytterligare en slutsats skulle kunna vara att hjälpmedelsverksamheternas rutiner 

beträffande förskrivningsprocessen behöver förenklas och snabbas upp och att samverkan 

mellan olika huvudmän behöver förbättras. 

I delstudie 1 angav AT att de vanligaste kognitiva funktionsnedsättningarna som de riktade 

sina interventioner mot var planering/struktur, initiativförmåga, tidsuppfattning och 

minnesförmåga. Detta reflekteras i de val av kognitiva hjälpmedel som AT gjorde. De 

hjälpmedel som flest AT förskrivit någon gång var Handdator/Handi, schema, tyngdtäcke, 

timstock och dygnsklocka (t.ex. Sigvart).  Detta stämmer väl överens med 

hjälpmedelskonsulenternas uppfattning då de menade att Handifon och bolltäcke är de 

hjälpmedel som ökat mest i förskrivning sedan 2008 (Dahlin 2010).  Detta skulle kunna 

indikera att de förskrivningsbara sortimenten ligger i linje med behoven. Vid en jämförelse 

mellan vad som är möjligt att förskriva (Dahlin, 2010) och de behov som AT beskrev i 

delstudie 2 så kan konstateras att så inte är fallet. I delstudie 2 beskrev arbetsterapeuterna 

att de nya multimediatelefonerna (s.k. smartphones, t.ex. IPhone och Androidtelefoner) 

öppnat helt nya möjligheter för deras brukare, men också att vanliga mobiltelefoner ofta 
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kan anpassas efter brukarnas behov. Vidare efterfrågades minneshjälpmedel såsom 

fickminne och medicindoseringshjälpmedel. I stort sett samtliga av de ovan nämnda 

hjälpmedlen är idag inte förskrivningsbara alls, eller förskrivningsbara i liten utsträckning 

(Dahlin 2010). Det tycks vara så att de förskrivningsbara sortimenten inte täcker det behov 

som brukare med kognitiva svårigheter vid psykisk funktionsnedsättning har. Med tanke på 

den samhällsekonomiska vinst/nytta som ett kognitivt hjälpmedel har för denna 

brukargrupp (Dahlberg, 2010) borde en ökad användning av dessa hjälpmedel ligga i 

samtliga huvudmäns intresse. Lösningar som möjliggör förskrivning av produkter på öppna 

marknaden är ett alternativ. En sådan möjlighet lyftes fram som viktig av AT, då tekniken 

utvecklas snabbare än rutinerna inom hjälpmedelsverksamheterna. Produkterna på den 

öppna marknaden är också ofta billigare än motsvarande förskrivningsbara hjälpmedel.  

Ytterligare en aspekt att diskutera i relation till ovanstående är hjälpmedlens utseende. I 

delstudie 2 lyfte arbetsterapeuterna vikten av att hjälpmedlen inte är stigmatiserande, i 

synnerhet hjälpmedel som brukarna har med sig under dagen. Det är något som också 

framkommit i tidigare studier avseende personer med psykisk funktionsnedsättning 

(Grönberg Eskil, 2005) men också i studier avseende personer med förvärvade hjärnskador 

(Holmqvist et al, 2009; Pettersson, Appelros & Ahlström, 2007) och fysiska funktionshinder 

(Larsson Lund & Nygård, 2003). Att få möjlighet att använda hjälpmedel tillgängliga på den 

öppna marknaden torde minska den stigmatiserande effekten. Det är dock ett observandum 

att vardagskognitiva produkter inte alltid passar personer med kognitiva svårigheter. 

Forskning inom området vardagsteknik, dit bl.a. mobiltelefoner och datorer räknas, har visat 

att äldre personer med kognitiva svårigheter upplever svårigheter i att hantera tekniken 

(Rosenberg, Kottorp, Winblad & Nygård, 2009). Svårigheter finns också beskrivna för 

personer med demens (Nygård & Starkhammar, 2003; Nygård och Starkhammar, 2007) och 

personer med förvärvad hjärnskada (Todis, Sohlberg, Hood & Fickas, 2005; Lindén, Lexell & 

Larsson Lund, 2010). Någon forskning som beskriver hur personer med kognitiva svårigheter 

vid psykisk funktionsnedsättning upplever och hanterar vardagsteknik har inte kommit till 

vår kännedom. Detta är ett angeläget forskningsområde av flera skäl där ett är att produkter 

som räknas som vardagsteknik ses som fördelaktiga alternativ av AT i delstudie 2. 

Inträningen av hjälpmedel hos personer med kognitiva svårigheter och psykisk 

funktionsnedsättning är en tidskrävande process (Grönberg Eskil, 2005; Dahlberg, 2010). 

Detta bekräftas av AT i delstudie 2 som också beskrev processen för att få hjälpmedlet att 

fungera i vardagen som det svåraste steget.  På liknade sätt som framkommit avseende 

personer med förvärvad hjärnskada (Holmqvist et al, 2009) beskrevs samverkan med andra 

yrkesgrupper som helt avgörande för ett lyckat genomförande. Vikten av kontinuitet i 

vardagen var avgörande och gruppen boendestödjare lyftes fram som en nyckelgrupp. 

Utbildningsbehovet hos boendestödjarna beskrevs dock som stort. Beskrivningar gavs av 

hur AT försökte utbilda boendestödjare i samband med interventioner och önskemål om att 

kunna göra detta i större utsträckning framfördes.  Goda exempel på hur AT involverade 

boendestödjarna i hela förskrivningsprocessen gavs också. Svårigheter i samverkan med 
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boendestödjare som inte förstod att kognitiva svårigheter var orsaken till brukarens 

problem togs upp. En intressant aspekt var beskrivningarna av att det saknas kultur i att 

använda hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning. Denna kultur, eller 

brist på kultur, påverkade boendestödjares och chefers inställning till kognitiva hjälpmedel 

och kunde utgöra ett hinder i utprovning och implementering av kognitiva hjälpmedel i 

brukarens vardag. Det kunde också göra att AT valde att inte arbeta med interventioner som 

inbegrep kognitiva hjälpmedel. Tidigare forskning har visat att kontexten där hjälpmedlet 

ska användas, inklusive sociokulturella aspekter, har betydelse för en brukares vilja att 

acceptera och använda ett hjälpmedel (Larsson Lund & Nygård, 2003). Utifrån det 

perspektivet är omgivningens stöd viktigt vid implementeringen av ett hjälpmedel i 

vardagen. 

Att utvärdera nyttan av ett kognitivt hjälpmedel ur brukarperspektiv är mångfacetterat 

(Dahlberg, 2010).  Då AT i delstudie 2 beskrev brukarnyttan med kognitiva hjälpmedel 

gjordes det nästan uteslutande ur ett kvalitativt perspektiv. Beskrivningar gavs av hur 

brukarna klarade vardagens rutiner bättre. Anhöriga behövde inte fungera som back-up 

avseende struktur och tid. Brukarna kunde passa avtalade tider, äta regelbundet och klara 

de dagliga aktiviteterna bättre.  AT lyfte i synnerhet fram den psykologiska och 

känslomässiga nyttan. De menade att brukarnas självförtroende och självkänsla ökade. 

Brukarna upplevde ett oberoende och en känsla av duglighet. Resultatet i delstudie 2 

indikerar att AT utvärderar nyttan med ett hjälpmedel ur ett holistiskt perspektiv och att 

framtida forskning behöver ha ett sådant angreppssätt för att till fullo fånga nyttan av ett 

hjälpmedel. 

Sammanfattningsvis kan sägas att delstudie 1 och 2 tillsammans visar att en övervägande 

majoritet av svenska arbetsterapeuter inom psykiatrisk verksamhet arbetar kontinuerligt 

med personer som har kognitiva svårigheter till följd av psykisk funktionsnedsättning. 

Nästan alla arbetar med åtgärder för att kompensera för de kognitiva svårigheterna. Drygt 

hälften förskriver kognitiva hjälpmedel som en åtgärd. Orsakerna till den låga förskrivningen 

är mångfacetterad och kan bero på en kombination av bristande, kunskap, administrativa 

rutiner, bristande sortiment, samverkan och kultur. Deltagarna i framför allt studie 2 pekade 

på en rad utvecklingsområden och gav förslag på åtgärder för att komma åt aspekter som 

bidrar till att personer med psykisk funktionsnedsättning inte får de kognitiva hjälpmedel de 

behöver. Studie 2 bidrog till att fördjupa och öka förståelsen för de arbetsterapeutiska 

insatser för personer med kognitiva svårigheter som ligger bakom siffrorna i delstudie 1. 
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Frågeformulär – Kognitiva hjälpmedel för personer med psykiska 
funktionsnedsättningar med svarsfrekvenser 
1 ) betyder att flera svarsalternativ kunde anges 

1. Vilket år tog du arbetsterapeutexamen? 

Svarsalternativ Antal n Procent% 

1970-1979 54 13 

1980-1989 91 23 

1990-1999 110 27 

2000-2009 149 37 

Totalt 404 100 

2. Hur länge har du arbetat som arbetsterapeut med personer med psykiska funktionsnedsättningar? 

Svarsalternativ Antal n Procent% 

2 år eller mindre 63 16 

3-5 år 67 16 

6-10-år 80 20 

11-15 år 52 13 

16 år eller mer 143 35 

Totalt 405 100 

3. Inom vilket område arbetar du nu? 

Svarsalternativ Antal n Procent% 

Kommun 101 25 

Landsting 276 69 

Privat regi 18 4 

Annat område 6 2 

Totalt 401 100 
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4. Inom vilken verksamhet arbetar du huvudsakligen? 

Svarsalternativ Antal n Procent% 

Landstingsansluten 
rättspsykiatri 

20 5 

Kommunal 
socialpsykiatri 

97 25 

Landstingsansluten 
psykiatrisk öppenvård 

216 55 

Landstingsansluten 
psykiatrisk slutenvård 

26 7 

Annan verksamhet 31 8 

Totalt 390 100 

5. Arbetar du huvudsakligen inom (Ange det eller de två alternativ som stämmer bäst) 1) 

Svarsalternativ Antal n Procent% 

Akutpsykiatri 16 4 

Vårdavdelning 51 13 

Öppenvårdsmottagning 214 53 

Rehabliteringsteam 59 15 

Särskilt 
boende/gruppboende 

29 7 

Boendestöd 35 9 

Daglig sysselsättnings-
verksamhet 

56 14 

Annat 54 13 
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6. Vilka av följande yrkeskategorier ingår i det team du arbetar tillsammans med? 1) 

Svarsalternativ Antal n Procent% 

Sjuksköterska 283 70 

Skötare 267 66 

Arbetsterapibiträde 32 8 

Undersköterska 29 7 

Sjukgymnast 161 40 

Läkare 255 63 

Kurator 224 55 

Psykolog 247 61 

Annan 135 33 

Jag arbetar inte i team 32 8 

7. Hur många dagars/veckors vidareutbildning har du där det ingår kognitiv 
rehabilitering/arbetsterapi för personer med kognitiva svårigheter (hit räknas både kortare 
fortbildningskurser och poängkurser) 

Svarsalternativ Antal n Procent% 

0 dagar 66 16 

1-5 dagar 160 40 

1-2 veckor 80 20 

3-5 veckor 48 12 

Mer är 5 veckor 48 12 

Totalt 402 100 
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8. Jag har tillräcklig kunskap om kognitiva svårigheter hos personer med psykiska 
funktionsnedsättningar för att bedöma behov av åtgärder 

Svarsalternativ Antal n Procent% 

Instämmer helt 119 29 

Instämmer delvis 247 61 

Instämmer inte 35 9 

Instämmer inte alls 5 1 

Totalt 406 100 

9. Jag har tillräcklig kunskap om kognitiva svårigheter hos personer med psykiska 
funktionsnedsättningar för att utföra åtgärder 

Svarsalternativ Antal n Procent% 

Instämmer helt 90 22 

Instämmer delvis 267 66 

Instämmer inte 42 10 

Instämmer inte alls 7 2 

Totalt 406 100 

10. Jag har tillräcklig kunskap om hjälpmedel som kompenserar för kognitiva funktionsnedsättningar. 

Svarsalternativ Antal n Procent% 

Instämmer helt 33 8 

Instämmer delvis 235 58 

Instämmer inte 113 28 

Instämmer inte alls 25 6 

Totalt 406 100 
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11. Hur ofta arbetar du med personer med psykiska funktionsnedsättningar som också har kognitiva 
svårigheter? 

Svarsalternativ Antal n Procent% 

3-5 dagar/vecka 287 71 

1-2 dagar/vecka 62 15 

Några gånger/månad 20 5 

Någon gång/månad 10 3 

Några gånger/år 9 2 

Aldrig 14 4 

Totalt 402 100 

12. Hur upptäcker/bedömer du om personen har kognitiva svårigheter? 1) 

Svarsalternativ Antal n Procent% 

Observation av klienten i 
vardagliga aktiviteter 

349 90 

Intervju/samtal med 
klienten 

361 93 

Intervju samtal med 
närstående/personal 

214 55 

Kognitiva test (tex. 
Cognistat, AMPS) 

179 46 

Annat 64 17 
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13. Vilka av följande områden riktas vanligen dina interventioner mot? 1) 

Svarsalternativ Antal n Procent% 

Planering och struktur 371 95 

Tidsuppfattning 259 67 

Minnesförmåga 259 67 

Kommunikations- och 
interaktionsförmåga 

170 44 

Uppmärksamhet 177 46 

Koncentration 229 59 

Uthållighet 193 50 

Initiativförmåga 266 68 

Annat 25 6 

14.  Förskriver du kognitiva hjälpmedel som en del i din intervention? 

Svarsalternativ Antal n Procent% 

Ja 221 58 

Nej 162 42 

Totalt 383 100 
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15. Vilka av följande hjälpmedel har du förskrivit någon gång? 1) 

Svarsalternativ Antal n Procent% 

Timstock 100 26 

Schema 155 40 

Väckarklocka 60 16 

Dygnsklocka, t.ex. Sigvart 85 22 

Elektronisk kalender, 
t.ex. Förgätmigej, Natt- 
och dagkalender 

40 10 

Handdator, t.ex. Handi 157 41 

Programvara till 
mobiltelefon, t.ex. 
Handifon, Comai 

54 14 

Bildstöd, t.ex. Pictogram, 
PCS (Picture 
Communication Symbols) 

54 14 

Elektronisk 
medicindosett 

54 14 

Tyngdtäcke, t.ex. 
bolltäcke, kedjetäcke, 
kastanjetäcke 

143 37 

Annat 74 19 

16. Rekommenderar du dina klienter kognitiva hjälpmedel som inte kan förskrivas? ( T.ex. almanacka, 
dagbok, veckoschema, mobiltelefon)  

Svarsalternativ Antal n Procent% 

Ja 363 97 

Nej 12 3 

Totalt 375  
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17. Använder du andra typer av interventioner än hjälpmedel för att stärka eller kompensera för 
personens kognitiva svårigheter? (T.ex. tankemässiga strategier, anpassning av miljön - fysiskt eller 
socialt, uppgiftsspecifik aktivitetsträning). 

Svarsalternativ Antal n Procent% 

Ja 341 90 

Nej 36 10 

Totalt 377 100 

18.  Har du erfarenhet av att arbeta som arbetsterapeut med personer med kognitiva 
funktionsnedsättningar men med annan diagnos/funktionsnedsättning än psykiatrisk? 

Svarsalternativ Antal n Procent% 

Ja 172 45 

Nej 213 55 

Totalt 385 100 

19. Har du som arbetsterapeut tidigare förskrivit hjälpmedel till andra personer med kognitiva 
svårigheter men med annan diagnos/funktionsnedsättning än psykiatrisk? 

Svarsalternativ Antal n Procent% 

Ja 96 25 

Nej 290 75 

Totalt 386 100 

20. Har du tidigare gett råd till andra personer med kognitiva svårigheter och med annan diagnos än 
psykiatrisk? 

Svarsalternativ Antal n Procent% 

Ja 193 50 

Nej 192 50 

Totalt 385 100 

21. Har du övriga synpunkter eller kommentarer kan du ange dem här. 
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Kartläggning kognitiva hjälpmedel

Syftet med projektet har varit att kartlägga hur förskrivning av  kognitiva 
hjälpmedel och annat kognitivt stöd sker som del i arbetsterapeutisk 
 intervention för personer med psykisk funktionsnedsättning och att under-
söka om det finns skillnader beroende på vidareutbildning, erfarenhet och 
verksamhetsområde samt att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av 
 förskrivningsprocessen och deras uppfattning om utvecklingsbehov inom 
 området kognition och psykisk funktionsnedsättning.

Under åren 2009 till och med 2011 har Hjälpmedelsinstitutets regeringsupp-
drag – ”Hjälpmedel i fokus – för personer med psykiskfunktionsnedsättning” 
– delat ut utvecklingsmedel. Totalt har det resulterat i drygt 50 projekt runt 
om i Sverige som på något sätt bidrar till en ökad tillgänglighet av kognitivt 
stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Detta är en rapport från ett av dessa projekt.

Hjälpmedelsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel 
och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.

Hjälpmedelsinstitutet arbetar för full delaktighet och jämlikhet genom att medverka 
till bra och säkra hjälpmedel, en effektiv hjälpmedelsverksamhet och ett tillgängligt 
samhälle.

Hjälpmedelsinstitutets verksamhet omfattar provning och stöd vid  upphandling 
av hjälpmedel, forskning och utveckling, utredningsverksamhet,  utbildning 
och  kompetensutveckling, internationell verksamhet samt information och 
 kommunikation.

Hjälpmedelsinstitutets huvudmän är staten och Sveriges Kommuner och 
 Landsting.
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