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Studiens syfte var att kartlägga vilka appar till smartphones/surfplattor som i störst 

utsträckning rekommenderas av sakkunniga på området till brukare med kognitiva svårigheter 

för att kunna hantera sin vardag. Underliggande frågeställningar var att undersöka vilka 

diagnos- och åldersgrupper dessa appar vanligen rekommenderas till samt vilka alternativa 

kognitiva hjälpmedel som rekommenderas. Kartläggningen har utförts som en 

totalundersökning med en huvudsakligen kvantitativ ansats och data samlades in via en enkät. 

Målgruppen för kartläggningen var de som arbetar med kognitiva hjälpmedel inom Sveriges 

landstings hjälpmedelsverksamheter. Svarsfrekvensen uppgick till 77 % (81 % av samtliga 
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De appar som rekommenderas i störst utsträckning, utifrån Hjälpmedelsinstitutets 
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utmärkte sig från någon annan. De tre appar som rekommenderas i störst utsträckning oavsett 

kategori är Timstock, Handi (i flera varianter) och Week Calendar. Den diagnosgrupp som 

appar i störst utsträckning rekommenderas till är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

och de vanligaste åldersgrupperna är unga vuxna 18-25 år och vuxna 26-64 år.  

 

  

Sökord: arbetsterapi, kognition, mobiltelefon, handikapphjälpmedel 

 

 



 
 

Innehållsförteckning 

BAKGRUND 1 

Kognition 1 

Central coherence 2 

Theory of Mind 2 

Abstrakt tänkande 2 

Exekutiva funktioner och uppmärksamhet 2 

Kroppsuppfattning och stresstålighet 2 

Minne 3 

Arbetsterapeutiska åtgärder för att hantera kognitiva svårigheter 3 

Träning av kognitiva funktioner 3 

Anpassningar 3 

Kompensatoriska strategier 4 

Hjälpmedel 4 

Smartphone/surfplatta med appar 4 

PROBLEMOMRÅDE 5 

SYFTE 5 

METOD 6 

Urval 6 

Utformning av enkät 6 

Datainsamling 7 

Analys 7 

ETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN 8 

RESULTAT 8 

Bakgrundsfrågor om svaranden 8 

Appar som kognitivt hjälpmedel 9 

Ekonomi och inköp – appar 9 

Läsa, skriva, räkna – appar 10 

Planering och påminnelser – appar 10 

Sova och vakna – appar 11 

Tidsuppfattning – appar 12 

Övrigt – appar 13 

Sammanställning av appar oavsett kategori 13 

Övriga synpunkter på appar som kognitivt hjälpmedel 14 



 
 

Alternativa kognitiva hjälpmedel 14 

Ekonomi och inköp – alternativa kognitiva hjälpmedel 15 

Läsa, skriva, räkna – alternativa kognitiva hjälpmedel 15 

Planering och påminnelser – alternativa kognitiva hjälpmedel 16 

Sova och vakna – alternativa kognitiva hjälpmedel 16 

Tidsuppfattning – alternativa kognitiva hjälpmedel 16 

Övrigt – alternativa kognitiva hjälpmedel 17 

Övriga synpunkter på alternativa kognitiva hjälpmedel 17 

DISKUSSION 17 

Resultatdiskussion 17 

Metoddiskussion 18 

SLUTSATSER 19 

REFERENSLISTA 20 

 

Bilagor 

1: Enkät angående appar & andra hjälpmedel för brukare med kognitiva svårigheter 

2: Flödesschema - utskick och svar 

3: Gruppering av diagnosgrupper 

4: Gruppering av alternativa kognitiva hjälpmedel 

 

  



1 
 

Bakgrund 

I dagsläget blir det vanligare att applikationer (appar) till smartphones och surfplattor 

rekommenderas som komplement till traditionella hjälpmedel för brukare med kognitiva 

svårigheter (1, 2). Syftet med dessa hjälpmedel är att brukarna ska bli mer självständiga i 

livets dagliga aktiviteter. Det finns flera studier som visar att tekniska produkter såsom 

smartphones och andra it-baserade produkter kan öka brukarens självständighet och egna 

kontroll över vardagen (3, 4, 5). Detta medför även att brukaren stärker såväl sitt 

självförtroende som självkänsla (6).  

Utvecklingen av appar till smartphones och surfplattor har ökat tillgängligheten av kognitiva 

hjälpmedel för fler brukargrupper (2, 4). Allt fler personer med kognitiva nedsättningar 

upptäcker möjligheterna med att använda individuellt anpassade appar till smartphones och 

surfplattor. De flesta brukarna behöver dock hjälp av någon i sin omgivning, i många fall av 

en arbetsterapeut, att anpassa och träna sig i att använda hjälpmedlet på rätt sätt (3, 4). 

Utbudet av appar på marknaden är dock stort vilket försvårar för såväl brukare som 

arbetsterapeuter att välja mellan dessa (1). Det är därför av intresse att kartlägga vilka appar 

som i störst utsträckning rekommenderas av sakkunniga på området samt att undersöka till 

vilka diagnos- och åldersgrupper dessa förordas. Att undersöka vilka alternativa, mer 

traditionella hjälpmedel, för kognitivt stöd som används är också intressant, då appar inte 

alltid är lämpliga utifrån brukarens behov och förmågor (3). 

Målet med arbetsterapi är att möjliggöra för personer att i så stor utsträckning som möjligt 

vara självständiga i sina dagliga aktiviteter och kunna delta i de aktiviteter de vill (7). De nya 

tekniska produkterna i form av smartphones och surfplattor med ett stort utbud av valbara 

appar öppnar nya möjligheter för brukare med kognitiva svårigheter (3). Utvecklingen av ny 

teknik går fort och arbetsterapeuter behöver mer kunskap inom detta område för att kunna 

göra individuella anpassningar utifrån brukarens behov (2, 3, 8). En kartläggning av vilka 

appar som rekommenderas för olika typer av kognitiva svårigheter kan därför användas som 

vägledning för arbetsterapeuter som arbetar med dessa brukare. 

Kognition 

Kielhofner (2009) definierar kognition som: 

”en process för att identifiera, välja, tolka, lagra, och använda information för att förstå och 

interagera med den fysiska och sociala världen, utföra sina vardagliga aktiviteter, och kunna 

planera och strukturera sin aktiva tillvaro.” (9, s.85). 

Kognitiva svårigheter kan ha olika bakomliggande orsaker, variera över tid, vara komplexa 

och medföra olika problem i vardagen för enskilda individer (6). De kan härleda från såväl 

förvärvade som medfödda skador i hjärnan eller från andra skador som stör kroppens 

sinnesupplevelser och tolkning av dessa (9, 10). Förvärvade hjärnskador kan vara sådana som 

uppkommit genom t ex stroke, syrebrist, hjärntumör och traumatiska hjärnskador (6, 11). 

Även progressiva sjukdomar som drabbar hjärnan såsom olika demenssjukdomar, multipel 

skleros (MS), epilepsi m fl kan ge kognitiva nedsättningar (10). Diagnoser som Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Asperger, olika typer av utvecklingsstörningar och 

psykiska sjukdomar såsom schizofreni kan också ge olika grader av nedsättningar av de 

kognitiva funktionerna. 

Kognitiva nedsättningar kan t ex innebära svårigheter med uppmärksamhet och minne vilket 

kan leda till problem att strukturera och organisera information nödvändig för att utföra 
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aktiviteter (6, 9). Ytterligare följder kan vara bristande självinsikt, svårigheter att reglera sitt 

beteende (t ex humörförändringar) samt störningar i exekutiv funktion (12).  

Hjärnskador kan ofta leda till svårigheter med multitasking, ge försämrad 

bearbetningshastighet och kognitiv uthållighet (12). Detta beror främst på en förlust av mental 

kraft till följd av skadorna på hjärnan. Svårigheterna med multitasking framkommer oftast 

inte lika tydligt i en tillrättalagd och stimuluskontrollerad miljö men i störande miljöer kan 

den nedsatta förmågan orsaka problem. Detta kan då uppfattas som att brukaren har 

koncentrations- och minnesproblem, men ofta beror svårigheterna på för mycket stimuli i den 

omgivande miljön.  

Det finns delade meningar kring vad som räknas som kognitiva funktioner (13, 14). För att få 

en tydlig struktur och en bred bild av vad kognition är presenteras ett antal kognitiva 

funktioner i följande avsnitt. 

Central coherence 

Brister i central coherence innebär bl a svårigheter att tolka sociala och känslomässiga 

sammanhang, vilket leder till problem i mötet med andra människor (15). Att förstå och tolka 

exempelvis andra personers kroppsspråk och handlingar samt att reagera adekvat på dessa blir 

då svårt, liksom att känna igen andra människor. Svårigheterna i de sociala kontakterna kan 

orsaka frustration och i förlängningen humörproblem med oprovocerade aggressionsutbrott, 

vilket kan leda till att personen undviker kontakt med andra människor.  

Theory of Mind 

Theory of Mind kan beskrivas som en persons inlevelseförmåga (15). Brister i Theory of 

Mind leder till svårigheter att se saker ur en annans synvikel, d v s att förstå hur andra 

människor tänker och känner. Oförmågan att förstå att andra människor har känslor är inte 

detsamma som att sakna empatisk förmåga utan bara en bristande kunskap att ens reflektera 

över detta. En person med dessa brister kan för omgivningen framstå som mycket 

självupptagen vilket kan leda till svårigheter i sociala kontakter. 

Abstrakt tänkande 

Abstrakt tänkande kan också vara problematiskt för personer med kognitiva nedsättningar (3). 

Detta innebär bl a svårigheter att förstå övergripande begrepp och att se en helhet istället för 

att fastna i detaljer (15). Information och begrepp tolkas bokstavligt vilket kan leda till 

märkliga situationer. Brister i abstrakt tänkande skapar också svårigheter att föreställa sig 

saker man inte själv upplevt och att skapa sig inre bilder av för personen okända fenomen. 

Exekutiva funktioner och uppmärksamhet 

Nedsatt exekutiv förmåga ger en oförmåga att planera och/eller bearbeta händelser och 

intryck samt att utföra handlingar automatiskt genom inlärda handlingsmönster (10, 15). Detta 

leder bl a till svårigheter att ta initiativ, starta och slutföra en aktivitet och att kunna korrigera 

sina handlingar då nya förutsättningar uppstår (3, 12). Att göra nödvändiga anpassningar i sitt 

agerande utifrån omgivningens krav genom att utnyttja tidigare erfarenheter och kunskaper 

blir svårt. För brukaren med denna kognitiva nedsättning är det lätt att tappa fokus och svårt 

att hålla uppmärksamheten riktad på en aktivitet under längre tid samt att planera och 

strukturera sin tid. 

Kroppsuppfattning och stresstålighet 

Kognitiva störningar i kroppsuppfattning kan ge en lägre stresstålighet och det kan ta längre 

tid att komma ner i varv (15). Personer som lider av dessa problem går därför ständigt på 

högvarv vilket i sig ökar de kognitiva störningarna ännu mer. Ytterligare problem en störd 
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kroppsuppfattning kan ge är felaktiga reaktioner på kroppens signaler då det uppstår 

svårigheter att tyda dessa. Detta kan leda till felaktiga reaktioner på händelser i omgivningen, 

t ex att personen kan reagera med skratt istället för gråt vid ett sorgligt besked. Överkänslighet 

för sinnesintryck såsom ljud-, syn- och känselintryck samt störningar av sömnrytmen kan 

också förekomma. 

Minne 

En nedsatt minnesfunktion medför bl a att inlärning av nya saker tar längre tid och dessutom 

behöver ske i den miljö eller situation som är aktuell för den specifika aktiviteten (15). Att 

träna i rätt miljö eller situation krävs eftersom den nedsatta minnesfunktionen ger svårigheter 

att generalisera det man lärt sig. Det blir också lättare att tappa fokus vid utförandet av en 

aktivitet samt svårare att plocka fram relevant kunskap man behöver ur minnet. 

Arbetsterapeutiska åtgärder för att hantera kognitiva svårigheter 

Det finns olika sätt för arbetsterapeuten att arbeta med brukaren för att försöka överkomma de 

kognitiva svårigheterna och de problem med aktivitetsutförandet som dessa medför (9). 

Arbetsterapeutens roll är att möjliggöra aktivitet (16). Att stötta brukaren för att denna ska 

uppnå god livskvalité och kunna optimera sitt utförande av dagliga aktiviteter är 

arbetsterapeutens huvudsakliga mål (13). Enligt Canadian Model of Occupational 

Performance (CMOP) utvecklas aktivitetutförandet i samspel mellan brukarens förmågor, 

miljön och aktiviteten i sig (16). Dessa delar är alla lika viktiga för hur aktivitetsutförandet 

ska bli. För att möjliggöra för brukaren att uppnå bästa möjliga aktivitetsutförande samarbetar 

arbetsterapeuten med denna för att kartlägga dessa komponenter och därifrån utforma 

lämpliga åtgärder. Endera försöker man träna upp de nedsatta kognitiva funktionerna eller så 

används olika former av anpassningar eller kompensatoriska strategier (9, 13). 

I vissa studier har framkommit att kompensatoriska strategier varit mer effektiva än försök att 

träna upp de kognitiva funktionerna, speciellt när det gäller minnet (5). Andra studier har visat 

att mer forskning krävs för att konstatera huruvida återtränande åtgärder är effektiva eller inte 

(13, 14). En förutsättning för att kompensatoriska strategier ska vara tillämpbara är dock att 

brukaren har en viss självinsikt och medvetenhet om sin nedsatta minnesfunktion (8). 

Träning av kognitiva funktioner 

Att träna upp sina kognitiva funktioner genom stimulering av t ex minne eller 

uppmärksamhet, för att därmed öka sin kognitiva kapacitet, kan ske genom att brukaren får 

öva i olika anpassade aktiviteter (8). Exempel på olika sätt att träna är matematikövningar och 

”sök- och finnövningar” på papper eller dataövningar (8, 13). Arbetsterapeuten utformar 

övningar efter brukarens förutsättningar och ökar stegvis utmaningen för att försöka återställa 

den kognitiva kapaciteten (8). 

Anpassningar 

Exempel på anpassningar kan vara att man gör förändringar i omgivningen eller i brukarens 

vanor och rutiner (8, 9). Arbetsterapeutens roll är här att kartlägga hur förändringar kan göras 

såväl i den fysiska som i den sociala miljön (8, 17). Den fysiska miljön kan förändras genom 

att saker placeras på ett strategiskt och logiskt sätt så brukaren får ledtrådar från omgivningen 

och lättare kan genomföra aktiviteten. Ytterligare ett sätt är att märka ut var saker finns och 

placera viktig information där brukaren lätt kan se den. I den sociala miljön kan man se över 

vilka roller och ansvar brukaren har i exempelvis familjen och fördela om arbetsuppgifterna 

som ska utföras utifrån vad brukaren klarar av så att denne stärks i sitt aktivitetsutförande. 

Arbetsterapeuten har här en viktig roll även gentemot brukarens anhöriga med att 

tillhandahålla information och etablera ett samarbete för brukarens bästa (8, 13). 
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Även aktiviteter som tidigare utförts mer eller mindre automatiskt och rutinmässigt kan bli 

svåra att genomföra då det sker en försämring av de kognitiva funktionerna. Strategier för att 

kunna utföra aktiviteten ändå kan vara att arbetsterapeuten tränar tillsammans med brukaren i 

aktiviteten (8). Detta sker för att stärka minnet av hur aktiviteten ska utföras. Arbetsterapeuten 

kan även utforma checklistor där aktiviteten bryts ner i delmoment som kan prickas av 

vartefter de utförs. Scheman och andra typer av skriftliga instruktioner kan hjälpa till att få 

vardagen överblickbar och möjlig att hantera (15). 

Kompensatoriska strategier 

Vid detta angreppssätt använder brukaren sig av olika hjälpmedel, utrustningar eller 

tanketekniker som tränas i olika sammanhang för att sedan kunna generalisera dessa till olika 

situationer (8, 17). Arbetsterapeuten kartlägger huruvida brukarens svårigheter i 

aktivitetsutförandet härrör från aktiviteten i sig, miljön eller den kognitiva nedsättningen hos 

brukaren (9). Detta kompletteras med en aktivitetsanalys för att se vad som kan göras 

annorlunda och vilken åtgärd som behöver sättas in för att aktiviteten ska kunna utföras 

tillfredsställande. 

Exempel på kompensatoriska strategier kan vara att brukaren får träna nya sätt att koda och 

lagra information genom olika mentala strategier (8). Andra exempel är att brukaren lär sig att 

använda anteckningsblock, dagböcker, almanackor, checklistor och problemlösningsscheman.  

Hjälpmedel 

Ett rätt anpassat hjälpmedel kan kompensera för nedsatta och förlorade förmågor (17). I vissa 

fall kan hjälpmedlet så småningom tas bort och brukaren kan klara sin vardag utan det. Vid 

valet av hjälpmedel är det viktigt att arbetsterapeuten har brukarens behov som utgångspunkt 

(6, 8). En bedömning måste göras om brukaren klarar av att använda hjälpmedlet och det 

krävs att brukaren får rätt stöd och hjälp att komma igång med att använda det (3, 4). När det 

gäller en brukare med bristande självinsikt kan det vara svårt, oavsett typ av hjälpmedel, då 

brukaren inte förstår varför eller hur det ska användas (12). Det är även viktigt att se hur 

hjälpmedlet fungerar i brukarens verkliga vardag, då denna oftast inte är lika tillrättalagd som 

miljön i en utprovningssituation tillsammans med en arbetsterapeut. 

Det finns ett antal hjälpmedel som traditionellt används vid kognitiva svårigheter. Målet med 

dessa hjälpmedel är att ge brukaren stöd med bland annat struktur, planering, överblick och 

tidsuppfattning (17). Att få hjälp med t ex igångsättning och avslutning av olika aktiviteter 

kan ge en känsla av kontroll, ökad självkänsla och trygghet i vardagen. Exempel på 

traditionella hjälpmedel är boll- och kedjetäcke, Time Timer, Timstock, Shake Awake, 

medicindosett, DAISY-spelare och olika handböcker såsom kokbok och städhandbok. Handi 

är en handdator som med specialkonstruerade program kan ge stöd för såväl tidsuppfattning, 

struktur och minne som för hantering av sjukdomssymtom med t ex instruktioner för 

avslappning och problemlösning. 

Smartphone/surfplatta med appar 

Senaste åren har det utvecklats allt fler alternativa elektroniska hjälpmedel för kognition på 

marknaden. I dagsläget används smartphones och surfplattor i allt större utsträckning (3). För 

att anpassa en smartphone/surfplatta så den passar brukarens behov används appar. Appar är 

program som används för att ge en smartphone/surfplatta de funktioner man önskar, t ex 

scheman och påminnelser. Apparna finns oftast i en gratisversion, i vissa fall med begränsade 

funktioner. Vill man ha tillgång till ytterligare funktioner i programmet kan man köpa appen 

som då kan kosta från några kronor upp till tusenlappar (3, 18). 

Fördelar med en smartphone/surfplatta där man kan lägga in flera typer av appar är att man 

kan få många funktioner i ett och samma hjälpmedel (3). Detta underlättar för brukaren då 



5 
 

denne bara behöver hålla reda på ett hjälpmedel, vilket i sin tur kan öka känslan av kontroll 

och minska stress. Ett och samma hjälpmedel stöttar då brukaren i att fullfölja komplexa 

aktiviteter bestående av flera steg och att hålla uppmärksamheten kvar under hela 

aktivitetsutförandet (4). Flexibiliteten i en smartphone/surfplatta med ”rätt” utvalda appar gör 

att den både påminner om när aktiviteter ska utföras och hur. 

Elektroniska hjälpmedel för kognition har också fördelen att de kan påkalla brukarens 

uppmärksamhet till skillnad från de traditionella hjälpmedlen som många gånger kräver att 

brukaren själv kommer ihåg att titta på dem (5, 6). Att använda en smartphone/surfplatta som 

hjälpmedel väcker heller ingen uppmärksamhet eftersom flertalet människor idag använder 

sådana produkter, vilket då även minskar risken att brukaren känner sig annorlunda (1, 6). Inte 

minst gäller detta för barn och tonåringar med kognitiva nedsättningar då de även kan 

använda en smartphone i underhållande syfte (2, 4). Normalitetsfaktorn av att använda en 

smartphone som hjälpmedel ökar förutsättningarna för att integreras i det sociala istället för 

att exkluderas eller stämplas som funktionshindrad (6). En nackdel med smartphones skulle 

kunna vara att det krävs viss finmotorik för att kunna använda alla funktioner. 

Användandet av smartphones som hjälpmedel förväntas öka då dessa är enkla att ta med sig 

överallt (11). Det kommer ständigt nya modeller av både smartphones/surfplattor och appar. 

Detta gör att arbetsterapeuter ibland har svårt att hinna följa med i den tekniska utvecklingen 

och därför kan sakna kunskap för att kunna ge råd till sina klienter om vilka nya tekniska 

hjälpmedel som är lämpliga att använda (8). 

Problemområde 
Vid genomgången av artiklar och litteratur på området hittades ingen tydlig sammanställning 

som visade i vilken utsträckning de nya tekniska hjälpmedlen faktiskt används i praktiken. 

Däremot framgår problematiken för professionella att följa med och hinna uppdatera sig kring 

vilka hjälpmedel som är lämpliga att rekommendera (1, 2). Vid valet av hjälpmedel till en 

brukare ska alltid brukarens behov vara utgångspunkten (6, 8). Arbetsterapeutens eventuella 

begränsningar i kunskaper kring vilka hjälpmedel som finns ska inte vara avgörande för vilket 

hjälpmedel brukaren får (8).  

Utbudet av framförallt appar till smartphones/surfplattor uppfattas av många som stort och 

svårt att överblicka samtidigt som det öppnar stora möjligheter för brukaren (1). En 

sammanställning av vilka appar som idag rekommenderas kan därför vara till stöd för 

arbetsterapeuter som arbetar inom området kognition. Det är även av intresse att se till vilka 

diagnos- och åldersgrupper dessa vanligen rekommenderas. Då appar inte fullt ut kan ersätta 

traditionella hjälpmedel är en sammanställning av vilka alternativa kognitiva hjälpmedel som 

används också av intresse (3). 

Syfte 

Syftet var att kartlägga vilka appar till smartphones/surfplattor som i störst utsträckning 

rekommenderas av sakkunniga på området till brukare med kognitiva svårigheter för att 

kunna hantera sin vardag. 

Underliggande frågeställningar var att undersöka vilka diagnos- och åldersgrupper dessa 

appar vanligen rekommenderas till samt vilka alternativa kognitiva hjälpmedel som 

rekommenderas. 
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Metod 

Studien har utförts som en totalundersökning med en huvudsakligen kvantitativ ansats (19, 

20). Kartläggningen har utformats som en tvärsnittsundersökning och en enkät har upprättats 

för datainsamlingen (19). 

Urval 
För att besvara frågeställningarna har samtliga landsting och dess hjälpmedelsverksamheter i 

Sverige kontaktats. Via Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) hemsida (21) 

identifierades samtliga landsting; totalt 21 stycken. Därefter användes de olika landstingens 

hemsidor för att hitta deras hjälpmedelsverksamheter. Vid denna genomgång söktes också 

information huruvida varje hjälpmedelsverksamhet har ansvariga hjälpmedelskonsulenter 

inom området kognition. Anledningen till att hjälpmedelsverksamheterna valdes som 

målgrupp för kartläggningen är att dessa ska vara en resurs att vända sig till för kunskap och 

information på hjälpmedelsområdet (2, 3).  

Vid genomgången av landstingens hjälpmedelsverksamheter noterades kontaktuppgifter till 

respektive verksamhets-/enhetschef. Dessa kontaktades därefter via mail med information om 

kartläggningen samt med en förfrågan om tillåtelse för deras anställda att delta i studien (22). 

Vid detta kontaktillfälle efterfrågades också aktuella kontaktuppgifter till den/de i 

verksamheten som arbetade med kognitiva hjälpmedel så att enkäten kunde riktas till de 

personer som hade kunskap kring frågeställningarna. Tillåtelse gavs från samtliga landsting 

och resulterade i totalt 31 kontaktpersoner.  

Utformning av enkät 

Utifrån syftet och frågeställningarna konstruerades en enkät (bilaga 1) i Excel samt ett 

följebrev som förklarade syftet och nyttan med studien. Att utforma enkäten i logisk följd och 

att ställa relevanta och tydliga frågor var ett viktigt moment för att säkerställa att syftet kunde 

uppnås (20). Enkäten delades in i fyra delområden (23). Den inleddes med ett antal 

bakgrundsfrågor om svaranden vilka följdes av nästa del som benämndes ”Appar som 

kognitivt hjälpmedel”. Därefter följde ett avsnitt kallat ”Alternativa kognitiva hjälpmedel” 

och enkäten avslutades med en förfrågan om svaranden fick kontaktas i efterhand och i så fall 

hur de ville bli kontaktade.  

För att få en bra struktur i enkätens hjälpmedelsdelar användes den uppdelning i kategorier 

som finns på Hjälpmedelsinstitutets hemsida där olika appar för kognition presenteras (18). 

Kategorierna är sex stycken: ”Ekonomi och inköp”, ”Läsa-skriva-räkna”, ”Planering och 

påminnelser”, ”Sova och vakna”, ”Tidsuppfattning” och ”Övrigt”. Samma kategoriindelning 

användes såväl under delområdet ”Appar som kognitivt hjälpmedel” som för området 

”Alternativa kognitiva hjälpmedel”. I anslutning till frågorna kring de sex kategorierna 

avseende appar som kognitivt stöd ställdes även frågor kring diagnos- och åldersgrupper. I 

den här studien valdes en åldersindelning enligt följande: Barn 0-12 år, Ungdomar 13-17 år, 

Unga vuxna 18-25 år, Vuxna 26-64 år och Vuxna 65- år. Ett visst utrymme lämnades även för 

att ge fria synpunkter kring såväl appar som alternativa kognitiva hjälpmedel. Frågorna 

formulerades med utgångspunkt att de skulle vara lätta att förstå och besvara (23). Enkätens 

layout och funktionalitet, i den mån att svaranden skulle kunna förflytta sig enkelt i enkäten 

och förstå var olika svar skulle fyllas i, hade också stor betydelse.  

Ett följebrev till enkäten skapades vilket förklarade syftet/nyttan med kartläggningen, varför 

kontaktpersonen fått enkäten, ungefär hur lång tid som skulle gå åt för att fylla i och 

administrera enkäten samt kontaktuppgifter för eventuella frågor till ansvariga (22). Enkät och 

följebrev prövades även genom att ett testutskick gjordes till åtta vuxna personer. Av dessa 

åtta personer var två arbetsterapistudenter i termin sex, en person hade tidigare erfarenhet av 
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enkätutformning och en hade goda erfarenheter inom kommunikations- och 

informationsområdet. Syftet med detta testutskick var att undersöka följebrevets innehåll och 

om enkätens frågor gick att förstå, var logiskt uppställda, att det fungerade att öppna, fylla i 

enkäten, spara och återsända den (19, 20). Svaranden ombads dessutom att meddela 

eventuella felaktigheter samt hur lång tid det tog att fylla i och skicka tillbaka enkäten.  

Datainsamling 
Efter korrigeringar skickades enkäten (bilaga 1) ut via separata mail till de angivna 

kontaktpersonerna tillsammans med följebrevet som kompletterats med hur lång tid det tog 

för att hantera enkäten (15-20 minuter). I händelse av problem för deltagarna att öppna 

enkäten, skriva i den eller dylikt uppmanades de att kontakta författarna för att hitta en 

alternativ lösning. Ett separat mailkonto skapades för att kunna hantera och särskilja all 

kommunikation kring studien. 

För att följa svarsfrekvenser och hantera påminnelser skapades ett flödesschema (bilaga 2). 

Redan från början planerades att totalt tre utskick skulle göras, varav två var påminnelser. En 

extra påminnelse gjordes innan första svarsdatum gick ut med tanke på kommande veckas 

höstlov och eventuell frånvaro på grund av detta (22). Efterhand som enkätsvaren kom 

tillbaka prickades dessa av i flödesschemat och påminnelser skickades ut till dem som inte 

svarat (20). Inför sista svarsdatum på sista enkätutskicket gjordes ytterligare en extra 

påminnelse. 

Svaranden kontaktades i fem fall via enskilda mail med uppföljningsfrågor. I fyra av fallen 

rörde det oklarheter kring inrapporterad app och i det femte fallet en fråga kring angiven 

diagnos. Snabba svar erhölls och sammanställningen kompletterades med dessa. 

Analys 

Resultaten från de besvarade enkäterna sammanställdes och bearbetades med hjälp av 

deskriptiv statistik. En Excel-fil med flera kalkylblad användes; Bakgrundsfrågor om 

svaranden, Appar som kognitivt hjälpmedel och Alternativa kognitiva hjälpmedel, m fl 

kalkylblad för skapandet av diagram avseende diagnos- och åldersgrupper samt alternativa 

kognitiva hjälpmedel. För att inte deltagarnas svar skulle kunna identifieras tilldelades de en 

kod som användes i sammanställningen. Registreringen av svaren i Excel-filen följde 

upplägget och strukturen i enkäten. De appar och alternativa kognitiva hjälpmedel som 

rapporterats in registrerades under respektive kategori och när flera rapporterat in samma 

app/alternativt hjälpmedel summerades de i sammanställningen. En summering över totalt 

antal inrapporterade appar oavsett kategori gjordes också för att kunna se vilka appar som 

rekommenderats i störst utsträckning totalt sett. 

Eftersom inte alla svaranden angett enhetliga benämningar på hjälpmedlen så gicks samtliga 

svar igenom och sökning gjordes efter respektive app eller alternativt hjälpmedels korrekta 

namn. Dessa sökningar gjordes via Hjälpmedelsinstitutets hemsida (18), App Store (app i 

Iphone) och Google play (24). De hjälpmedel som inte identifierats efter detta söktes via 

Google och hittades på olika hjälpmedelsleverantörers hemsidor. 

Avseende bakgrundsfrågor om svaranden sammanställdes fördelningen mellan män och 

kvinnor.  Därefter beräknades medelvärdet av ålder och antal år i nuvarande befattning. Vilka 

befattningar svaranden hade samt om de arbetade med brukare med kognitiva svårigheter 

sammanställdes. Avslutningsvis beräknades hur stor andel av svaranden som använde appar i 

sitt arbete.  

I sammanställningen av apparna och tillhörande diagnosgrupper hade svaranden angett 

diagnoser på olika nivåer. Detta gjorde att en gruppering av diagnosgrupperna blev nödvändig 
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att göra. För de deltagare som angett en app men inte fyllt i någon diagnosgrupp skapades en 

grupp som benämndes ”Ej specificerat”. Övriga grupper detta resulterade i var: 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Ej medfödda hjärnskador, Psykiatriska diagnoser, 

Utvecklingsstörningar och Övriga diagnoser. Se bilaga 3 för hur denna gruppering gjordes. 

Under grupperingen ”Ej medfödda hjärnskador” inkluderades även demenssjukdomar och 

ALS.  

En genomgång gjordes dessutom för att se om samtliga svaranden som angivit appar hade 

rapporterat åldersgrupper. Där åldersgrupper saknades lades en grupp till som kallades ”Ej 

angett”. Beräkningar gjordes därefter kring hur diagnos- respektive åldersgrupper fördelades 

inom varje kategori. Övriga synpunkter som lämnats avseende appar noterades ordagrant.  

Vid bearbetningen av insamlat material kring de alternativa kognitiva hjälpmedlen gjordes en 

gruppering inom varje kategori (bilaga 4). Då materialet granskades framgick gemensamma 

nämnare avseende typ av hjälpmedel som blev utgångspunkten för denna gruppering. Detta 

gjordes för att underlätta presentationen av resultatet för dessa hjälpmedel då variationen i 

svaren var stor. Hur grupperingarna fördelade sig beräknades.  

Etiska ställningstaganden 

Innan enkäten skickades ut efterfrågades tillåtelse från aktuella verksamhets-/enhetschefer att 

skicka enkäten till deras anställda och om det var okej att de avsatte den arbetstid som 

behövdes för att fylla i enkäten (22). I förfrågan till cheferna såväl som i följebrevet till 

kontaktpersonerna informerades om studiens syfte, att deltagandet var frivilligt samt att 

resultatet från studien kommer att presenteras på ett sådant sätt att ingen enskild person kan 

identifieras (23). Även vid samtliga påminnelseutskick upprepades informationen om 

frivilligheten att delta. 

Vid utformningen av enkätfrågorna beaktades svarandes rättighet att inte behöva lämna ut 

alltför personliga uppgifter om sig själv, utan enbart frågor om kön, födelseår, nuvarande 

befattning och antal år i nuvarande befattning ställdes (22, 23). All mailkorrespondens skedde 

via enskilda mail till var och en av kontaktpersonerna istället för att en gemensam sändlista 

upprättades där alla mottagare hade kunnat se övriga deltagare (23). Enbart författarna hade 

tillgång till all information tillhörande studien samt till mailkontot som skapats enbart för 

kartläggningen. 

En grundprincip vid forskning är att minimera eventuell skada och maximera nyttan för 

deltagarna i studien (23). Den kartläggning som gjorts i denna studie bedöms inte kunna skada 

deltagarna då den inte innehåller några känsliga uppgifter och deltagarna inte heller kan 

identifieras. Däremot kan de ha nytta av den färdiga kartläggningen vid sin framtida 

yrkesutövning då de träffar brukare med kognitiva svårigheter. 

Resultat 

Av 31 stycken utskickade enkäter besvarades 24 vilket gav en svarsfrekvens på 77 % (bilaga 

2). Totalt 17 (81 %) av 21 landsting svarade på enkäten.  

Bakgrundsfrågor om svaranden 
Av 24 svarande var 92 % kvinnor och 8 % män. Medelåldern uppgick till 47 år. 

Variationsvidden i ålder var 33 år (range 29-62 år) (19). En av deltagarna i studien valde dock 

att inte besvara frågan om födelseår varpå medelålder och variationsvidd baseras på övriga 23 

personer. Övervägande andel (92 %) angav sin nuvarande befattning vara 
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”Hjälpmedelskonsulent”. Övriga var anställda som ”Arbetsterapeut” respektive 

”Hjälpmedelschef” med lika fördelning.  

Genomsnittligt antal år i nuvarande befattning uppgick till 8 år. Variationsvidden uppgick till 

23 år (range 2-25 år i nuvarande befattning) (19). Samtliga uppgav att de arbetade med 

hjälpmedel för brukare med kognitiva svårigheter. Majoriteten av deltagarna (88 %) använde 

appar för smartphones/surfplattor som hjälpmedel till brukare med kognitiva svårigheter.  

Appar som kognitivt hjälpmedel 
Resultatet visar i huvudsak att det finns en bred variation i vilka appar som rekommenderas. I 

några av kategorierna kan dock ett antal appar urskiljas som i större utsträckning 

rekommenderas av flera deltagare i studien. Flest antal svar avseende appar finns i 

kategorierna ”Planering och påminnelser” (55 st) och ”Tidsuppfattning” (49 st).  

Ekonomi och inköp – appar 
Fjorton svaranden rekommenderar appar för ”Ekonomi och inköp”. Under denna kategori är 

det apparna KontantKoll och Handla som utmärker sig i flest antal svar (tabell I). Den 

diagnosgrupp som är vanligast att rikta sig mot är Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

(57 %) och vanligaste åldersgruppen är Vuxna 26-64 år (45 %), tätt följd av Unga Vuxna 18-

25 år (38 %) (figur 1 och 2). 

 
Tabell I – Antal inrapporterade appar ”Ekonomi och inköp” 

Inrapporterad app Antal (st) svaranden som 

rekommenderar denna app 

KontantKoll 8 

Handla 7 

ICA Handla 4 

Handi5 SW 3 

Lyxfällan 2 

SimpleBudget 2 

 

Utöver de appar som redovisas i tabell I har följande appar angetts av en svarande vardera: 

Liztor, Mental note, Mina utgifter, Min ekonomi, PengaKollen, Personal Finance, 

Prisräknaren (finns i både Comai och Handi) och Smart Budget.  
 

 
Figur 2 Fördelning åldersgrupper Ekonomi och inköp 

  
Figur 1 Fördelning diagnosgrupper Ekonomi och inköp 
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Läsa, skriva, räkna – appar 
Sju svaranden rekommenderar appar för ”Läsa, skriva, räkna”. I denna kategori finns ingen 

markant skillnad i antal inrapporterade appar men de två som har flest svar är Dragon 

Dictation och Prisräknaren (tabell II). Även här dominerar Neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (44 %) följt av Ej medfödda hjärnskador (25 %) (figur 3). 

Åldersgrupperna Vuxna 26-64 år (32 %) och Unga Vuxna 18-25 år (26 %) är vanligast (figur 

4).  

 
Tabell II – Antal inrapporterade appar ”Läsa, skriva, räkna” 

Inrapporterad app Antal (st) svaranden som 

rekommenderar denna app 

Dragon Dictation 2 

Prisräknaren* 2 
*Finns i både Comai och Handi 

 

Utöver de appar som redovisas i tabell II har följande appar angetts av en svarande vardera: 

Any.DO-att-göra-lista, AudioNote, Dictus, Dragon Search, Grid Player, Handi5 SW, 

KontantKoll, Mental note, Miniräknare, Premium Comai, SVOX Swedish Klara Voice 

(används med eCID), Widgit Go SE.  

 

 
Figur 4 Fördelning åldersgrupper Läsa, skriva, räkna 

   

Planering och påminnelser – appar 
Tjugo svaranden rekommenderar appar för ”Planering och påminnelser”. Appen Week 

Calendar rekommenderas i störst utsträckning inom denna kategori, följd av Comai och Handi 

(tabell III). Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar utgör drygt hälften (53 %) av 

inrapporterade diagnosgrupper (figur 5). Unga vuxna 18-25 år och Vuxna 26-64 år utgör 

vanligaste åldersgrupperna (34 % vardera) (figur 6). 

  

Figur 3 Fördelning diagnosgrupper Läsa, skriva, räkna 
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Tabell III – Antal inrapporterade appar ”Planering och påminnelser” 

Inrapporterad app Antal (st) svaranden som 

rekommenderar denna app 

Week Calendar 12 

Comai* 6 

Handi* 6 

Jorte Kalender 5 

Smart Calendar Free 5 

Google Kalender** 3 

Awesome Note 2 

*Häri inräknas fler varianter av Comai respektive Handi 
**Här anges fler likvärdiga alternativ, t ex Smooth Calendar och Business Calendar 

 

Utöver de appar som redovisas i tabell III har följande appar angetts av en svarande vardera: 

30/30, aCalendar, Any.DO-att-göra-lista, Astrid, Cluster- Visual Planner, ColorNote 

Anteckningar Notepad, DagKoll, Evernote, FamiljePlan: gemensam kalender, FTVS HD-First 

Then Visual Schedule HD, HomeRoutines, Pocket informant, Remember The Milk, 

SmartKalender, Tasks (Based on Astrid), TASUC (finns i flera varianter, t ex schedule, 

communication m fl). 

 

 
Figur 6 Fördelning åldersgrupper Planering och påminnelser 

 

Sova och vakna – appar 
Sex svaranden rekommenderar appar för ”Sova och vakna”. De appar som inkom under denna 

kategori rekommenderades av enbart en svarande vardera, varför ingen rangordning kan göras 

av dessa. Rekommenderade appar: Cluster- Visual Planner, Handi5 SW, Kalendrar (i både 

Comai och Handi), Mat&sov-klocka, Sleep Cycle, Sleep Cycles Alarm, Väckarklocka, Week 

Calendar. De vanligaste diagnosgrupperna utgörs av Neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (33 %) samt Ej medfödda hjärnskador (25 %) (figur 7). Här utgör 

Unga vuxna 18-25 år den vanligaste åldersgruppen (30 %) (figur 8).  

 

Figur 5 Fördelning diagnosgrupper Planering och påminnelser 
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Figur 8 Fördelning åldersgrupper Sova och vakna 

 

 

Tidsuppfattning – appar 
Tjugo svaranden rekommenderar appar för ”Tidsuppfattning”. Timstocken är den app som är 

mest rekommenderad för tidsuppfattning (tabell IV). Därefter kommer Time Timer, Comai 

och Handi. Drygt hälften av diagnosgrupperna utgörs av Neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (54 %) (figur 9). Vanligaste åldersgrupp är Unga vuxna 18-25 år (35 

%) (figur 10).  
 
Tabell IV – Antal inrapporterade appar ”Tidsuppfattning” 

Inrapporterad app Antal (st) svaranden som 

rekommenderar denna app 

Timstock 16 

Time Timer 7 

Comai* 4 

Handi* 4 

Autism Timer 3 

Pratklocka 2 

Visiotimer** 2 

Vis Timer 2 

Visuell timstock 2 

*Häri inräknas fler varianter av Comai respektive Handi 
**Finns inte längre, men många liknande appar finns 

 

Utöver de appar som redovisas i tabell IV har följande appar angetts av en svarande vardera: 

Activity Timer-Productivity, Cluster- Visual Planner, Kids Timer, Teeth timer (finns inte 

längre, men många liknande appar finns), Timer+, Tim(mer) Stock, Week Calendar. 
 

Figur 7 Fördelning diagnosgrupper Sova och vakna 



13 
 

 
Figur 10 Fördelning åldersgrupper Tidsuppfattning 

 

Övrigt – appar 
Sju svaranden rekommenderar appar för ”Övrigt”. De appar som inkom under denna kategori 

rekommenderades av enbart en svarande vardera, varför ingen rangordning kan göras av 

dessa. De appar som rekommenderas är: Any.DO-att-göra-lista, Dialog Comai, Dragon 

Dictation, Educreations Interactive Whiteboard, iDress for Weather, Lightning Bug (finns i 

flera varianter t ex sleep, meditation m fl), Mindfulness (finns i flera varianter), Muskulär 

avslappning, Pictogram, Red Panic Button, Skolmaten, SmartKalender, Weather Wear, Widgit 

Go SE, What Should I Wear. De två största diagnosgrupperna är Neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (36 %) samt Ej medfödda hjärnskador (27 %) (figur 11). Den 

vanligaste åldersgruppen dessa appar rekommenderas till är Unga vuxna 18-25 år (32 %) 

(figur 12). 

 

 
Figur 12 Fördelning åldersgrupper Övrigt 

 

Sammanställning av appar oavsett kategori 
De appar som rekommenderats i störst utsträckning oavsett kategori är Timstock, Handi (i 

flera varianter) och Week Calendar. I redovisningen i tabell V tas ingen hänsyn till om en app 

redovisats flera gånger av samma svarande utan endast hur många gånger den förekommit i 

kartläggningen totalt sett.  

  

Figur 9 Fördelning diagnosgrupper Tidsuppfattning 

Figur 11 Fördelning diagnosgrupper Övrigt 
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Tabell V – Totalt antal inrapporterade appar 

Inrapporterad app Antal rekommendationer för 

denna app 

Timstock 16 

Handi* 15 

Week Calendar 14 

Comai* 11 

KontantKoll 9 

Handla 7 

Time Timer 7 

Jorte Kalender 5 

Smart Calendar Free 5 

ICA Handla 4 

*Häri inräknas fler varianter av Comai respektive Handi 

 

Övriga inrapporterade appar rekommenderades tre gånger eller färre. 

Övriga synpunkter på appar som kognitivt hjälpmedel 
Utöver resultaten som redovisas ovan har ett antal övriga synpunkter på appar som kognitiva 

hjälpmedel framkommit i kartläggningen.  

Det poängteras att det framförallt är brukarens behov som är utgångspunkten, inte diagnosen. 

Utifrån behoven söker man efter och anpassar lämpliga appar, vilka därefter visas för 

brukaren och installeras i smartphonen/surfplattan. Det är viktigt att ta hänsyn till vilka 

funktioner som finns i brukarens smartphone/surfplatta för att se vad som är svårt för 

brukaren. Utbudet av appar upplevs som stort och det är svårt att välja mellan dessa och att 

hålla sig uppdaterad. Det är också viktigt att hjälpa brukaren att rensa bort onödiga appar 

emellanåt. Därutöver framkommer att det inte finns en app som passar för alla! 

Det påpekas även att personer med kognitiva funktionsnedsättningar kan ha ett behov av att 

alla appar de använder har ett liknande gränssnitt med enkla inställningar på svenska. Många 

gånger kan de grundfunktioner som finns i en smartphone/surfplatta vara ett tillräckligt stöd, t 

ex kamera, kalender, röstinspelning, timer och anteckningar. Dock kan brukaren behöva 

uppmärksammas på dessa grundfunktioner och hur de kan användas som ett stöd i vardagen. 

Några nackdelar med appar nämns också. Hänsyn måste t ex tas till att appar ibland kan 

försvinna. Det är viktigt att informera om detta och fundera över hur det skulle påverka 

brukaren. I vissa fall kan det vara lämpligare att istället välja en programvara, då det inte är 

lika sårbart för användaren. Supporten kring apparna är varierande och till vissa gratisappar 

följer reklam. Dessa appar är inte alltid lämpliga att välja och här måste en avvägning göras. 

I kartläggningen framkommer även att landstingen kommit olika långt i sitt arbete med appar 

som hjälpmedel för kognitiva svårigheter. I vissa landsting finns även begränsningar kring 

vilka områden man rekommenderar appar inom samt även kring vilka åldersgrupper man 

riktar sig mot. Huruvida man får förskriva appar eller enbart ge råd kring dessa skiljer sig 

också åt mellan landstingen. 

Alternativa kognitiva hjälpmedel 
Inom kategorin ”Ekonomi och inköp” är Comai/Handi den dominerande hjälpmedelsgruppen 

(68 %) (figur 13) och 16 svaranden har lämnat uppgifter för denna kategori. För ”Läsa, skriva, 
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räkna” utgör Talsynteser den största gruppen (38 %) (figur 14) (11 svaranden inom kategorin). 

Comai/Handi utgör största hjälpmedelsgruppen under kategorin ”Planering och påminnelser” 

(42 %) (figur 15) (22 svaranden inom kategorin). Under kategorin ”Sova och vakna” 

dominerar Tyngdtäcken (59 %) (figur 16) (20 svaranden inom kategorin). Avseende 

hjälpmedel för ”Tidsuppfattning” är Talande/Visuellt tidsstöd vanligast (58 %) (figur 17) (24 

svaranden inom kategorin). Inom kategorin ”Övrigt” utmärker sig två stora 

hjälpmedelsgrupper – Tavlor/Bildstöd (29 %) samt Hjälpmedel för att styra sin omgivning (25 

%) (figur 18) (10 svaranden inom kategorin). Se bilaga 4 för detaljer kring vad som ingår i 

hjälpmedelsgrupperna inom respektive kategori. 

Ekonomi och inköp – alternativa kognitiva hjälpmedel 
I figur 13 redovisas fördelningen av hjälpmedelsgrupperna inom kategorin ”Ekonomi och 

inköp”.  

 

 

 

Läsa, skriva, räkna – alternativa kognitiva hjälpmedel 
I figur 14 redovisas fördelningen av hjälpmedelsgrupperna inom kategorin ”Läsa, skriva, 

räkna”.  

 
 
  

Figur 13 Fördelning hjälpmedelsgrupper Ekonomi och inköp 

Figur 14 Fördelning hjälpmedelsgrupper Läsa, skriva, räkna 
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Planering och påminnelser – alternativa kognitiva hjälpmedel 
I figur 15 redovisas fördelningen av hjälpmedelsgrupperna inom kategorin ”Planering och 

påminnelser”.  

 
Figur 15 Fördelning hjälpmedelsgrupper Planering och påminnelser 

 

Sova och vakna – alternativa kognitiva hjälpmedel 
I figur 16 redovisas fördelningen av hjälpmedelsgrupperna inom kategorin ”Sova och vakna”.  

 

 

Tidsuppfattning – alternativa kognitiva hjälpmedel 
I figur 17 redovisas fördelningen av hjälpmedelsgrupperna inom kategorin ”Tidsuppfattning”. 
 

 
Figur 17 Fördelning hjälpmedelsgrupper Tidsuppfattning 

  

Figur 16 Fördelning hjälpmedelsgrupper Sova och vakna 
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Övrigt – alternativa kognitiva hjälpmedel 
I figur 18 redovisas fördelningen av hjälpmedelsgrupperna inom kategorin ”Övrigt”. 
 

 
Figur 18 Fördelning hjälpmedelsgrupper Övrigt 

Övriga synpunkter på alternativa kognitiva hjälpmedel 
Utöver ovanstående redovisade resultat har en del övriga synpunkter inkommit kring 

alternativa kognitiva hjälpmedel. Det som framkommit är bland annat upplevelsen av att 

utvecklingen av dessa hjälpmedel avstannat och att produkterna börjar kännas gamla. 

Därutöver uppger svaranden att även andra produkter som inte är egentliga hjälpmedel kan 

rekommenderas, t ex enkla fjärrkontroller, Global Positioning System (GPS) mm. Ytterligare 

en synpunkt som redovisats är att det kan vara för många funktioner i ett och samma 

hjälpmedel då man istället skulle behöva ett enklare hjälpmedel med låsbara funktioner. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Kartläggningen visar att appar till stor del rekommenderas som kognitivt hjälpmedel. Studien 

visar vilka appar som i dagsläget rekommenderas i störst utsträckning inom kategorierna 

”Ekonomi och inköp”, ”Läsa, skriva, räkna”, ”Planering och påminnelser” och 

”Tidsuppfattning”. För kategorierna ”Sova och vakna” samt ”Övrigt” visar inte resultatet att 

någon app rekommenderas mer än någon annan. Studien visar också vilka appar som 

rekommenderas i störst utsträckning totalt sett, oavsett kategori samt vilka typer av alternativa 

kognitiva hjälpmedel som rekommenderas. Tillförlitligheten i resultaten bedöms som god då 

samtliga i målgruppen angett att de arbetar med kognitiva hjälpmedel. En faktor som kan ha 

påverkat resultaten negativt är dock oklarheter kring vissa frågor, t ex kring vilka hjälpmedel 

som avsågs – förskrivningsbara och/eller egenvårds-/egenansvarsprodukter. 

Studien visar också vilka diagnosgrupper som är vanligast att rekommendera apparna till. En 

svaghet som kan ha påverkat detta resultat kan vara osäkerheten kring hur deltagarna 

klassificerat sina svar under frågan om diagnosgrupper, vilket i sin tur kan ha påverkat svaren 

och tolkningen av dessa. Kartläggningen har också gett svar på vilka åldersgrupper som är 

vanligast att rekommendera appar till.  

Resultatet från studien bedöms vara användbart som en vägledning för arbetsterapeuter samt 

andra professionella som arbetar med brukare med kognitiva svårigheter. Studien kan bidra 

med idéer kring vilka appar som i dagsläget finns på marknaden och som rekommenderas av 

andra som arbetar inom samma område. Att det finns ett behov av mer kunskap på området 

framgår bland de övriga synpunkter kring appar som lämnats av deltagarna i studien. Oavsett 

hur långt man inom skilda landsting kommit med arbetet kring appar kan kartläggningen vara 
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ett stöd. De övriga synpunkter som redovisats kan ge tips på hur man kan tänka kring apparna 

och vad som är viktigt att ta hänsyn till då man rekommenderar appar till en brukare.  

Det som framkom vid genomgången av tidigare forskning på området kan till stor del 

bekräftas i resultatet från undersökningen. Behovet av mer kunskap vid valet av lämpliga 

appar för smartphones/surfplattor visar sig såväl i tidigare forskning som i synpunkterna som 

inkommit i denna studie (1, 2). Även att smartphones/surfplattor med tillhörande appar är ett 

lättillgängligt hjälpmedel framgår i såväl tidigare forskning som i kartläggningen (2, 4).  

I bakgrunden beskrevs olika typer av kognitiva svårigheter (15). Syftet med studien var att 

kartlägga vilka appar och alternativa kognitiva hjälpmedel som rekommenderas i störst 

utsträckning och inte vilka typer av kognitiva svårigheter som dessa hjälpmedel är lämpligast 

för. Istället redovisades hjälpmedlen utifrån Hjälpmedelsinstitutets kategorisering av 

aktivitetsområden som apparna kan användas som stöd inom (18). Det är svårt att hantera 

samtliga typer av kognitiva svårigheter med hjälp av appar, t ex brister i central coherence 

eller Theory of Mind. Då det inte finns någon vedertagen definition av begreppet kognition 

gjordes ändå en bred beskrivning i bakgrundsavsnittet.  

Att vidare utreda vilka appar eller alternativa kognitiva hjälpmedel som passar för olika typer 

av kognitiva nedsättningar kan vara av intresse för framtida forskning. Det vore även av 

intresse att göra en studie som undersökte hur självständigheten upplevs hos brukarna vid 

användande av appar till smartphones/surfplattor som stöd i vardagen. Vidare frågor att titta 

på vore hur de skilda landstingens förskrivningsregler kring appar ser ut i dagsläget och 

direktiven kring dessa, t ex kring kostnader, vilka åldersgrupper, diagnoser/behov o s v man 

vänder sig till.  

Metoddiskussion 

Studien riktades mot yrkesverksamma inom området kognition i samtliga landstings 

hjälpmedelsverksamheter i Sverige (19). Denna målgrupp bedöms som lämplig då samtliga 

svaranden angav att de arbetade med hjälpmedel för kognition samt att merparten (88 %) 

uppgav att de arbetade med appar. Då svarsfrekvensen uppnådde 77 % (81 % av landstingen) 

bedöms tillförlitligheten i undersökningen vara relativt god (23). De svar som erhölls 

innefattade mycket bra information och gav svar på det som efterfrågats. 

Då syftet med studien var att göra en kartläggning, tänkt att kunna användas av 

arbetsterapeuter, var en totalundersökning som visar hur samtliga landsting i nuläget arbetar 

med kognitiva hjälpmedel lämplig. En tvärsnittsundersökning som speglar vilka hjälpmedel 

som rekommenderas i störst utsträckning i dagsläget bedömdes lämplig då tekniken snabbt 

förändras (19).  

Även om intervjuer hade kunnat ge djupare information valdes enkätstudie som metod för att 

kunna nå samtliga deltagare oavsett geografisk spridning. Med hänsyn till detta och till antalet 

deltagare i målgruppen så var det en lämplig metod (22, 23). Då en enkät skickas ut ges 

deltagarna samma information och frågeformuleringar och de svarande får lika mycket tid på 

sig att läsa och fundera över sina svar, vilket är en fördel vid enkätundersökningar. En nackdel 

kan vara att följdfrågor inte kan ställas för förtydliganden och mer utvecklade svar (22). 

Möjlighet att kontakta svaranden i efterhand för kompletterande frågor efterfrågades därför i 

slutet på enkäten. Ytterligare en begränsning är att enkäten inte får innehålla för många frågor 

så den blir för tidskrävande, varför stor vikt lades vid att utforma relevanta frågor.  

Då risken för bortfall (externt och internt) generellt sett är högre vid enkätundersökningar än 

vid intervjuer vidtogs vissa åtgärder för att minska detta (22). Den förfrågan som skickades 

till cheferna, för såväl tillåtelse om deltagande samt kontaktuppgifter till rätt person att skicka 
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enkäten till, syftade till att öka förutsättningarna för en hög svarsfrekvens. Påminnelser för att 

minska bortfall gjordes, i de fall då deltagarna inte svarat inom utsatt tid, vid två tillfällen 

(20). Därutöver gjordes två extra påminnelser inför sista svarsdatum (bilaga 2). Det interna 

bortfallet minimerades genom att enkäten avslutades med en förfrågan om svaranden fick 

kontaktas i efterhand för ytterligare frågor. 

Stor vikt lades vid användarvänlighet vid utformning av enkäten. Då enkäten utgick ifrån de 

kategorier som Hjälpmedelsinstitutet (18) använder sig av vid indelningen av appar som stöd 

för kognition, ansågs enkäten täcka viktiga områden. Ytterligare validitet hade kunnat uppnås 

om enkäten testats av någon sakkunnig på området (23). T ex hade frågor/synpunkter från 

svaranden om enkäten avsåg förskrivningsbara och/eller egenvårds-/egenansvarsprodukter 

kunnat undvikas. Att enkäten utformades i Excel berodde på friheten att i detta program 

utforma layout och frågeställningar utifrån syftet, skriva instruktioner på avsedda platser i 

enkäten, obegränsat antal frågor, total kontroll på vem som besvarat enkäten eller inte o s v. 

Dessa fördelar ansågs överväga de eventuella riskerna med att skicka enkäten som en bifogad 

fil. 

Avseende hur etiken hanterats i studien har åtgärder vidtagits för att minimera eventuell skada 

och maximera deltagarnas nytta av studien (23). Under hela studien har åtgärder vidtagits för 

att betona frivilligheten i deltagandet, att informera om studiens syfte samt att skydda 

deltagarnas identitet (22, 23). Av resultatredovisningen framkommer inte heller vilka enskilda 

svaranden eller vilka landsting som angett olika uppgifter. Däremot har inte samtycke 

uttryckligen begärts av svaranden, enbart verksamhets-/enhetschefers tillåtelse att kontakta 

deras anställda och att de fick delta i studien har efterfrågats. Att kontaktpersonerna besvarade 

enkäten kan ändå betraktas som att de gett sitt samtycke att delta. Genom att svaranden som 

så önskat kommer att få den färdiga studien skickad till sig bedöms de också kunna dra nytta 

av deltagandet i studien. 

Slutsatser 

Kartläggningen visar att det i stor utsträckning finns en bred variation i vilka appar som 

rekommenderas. Under vissa kategorier redovisas ett antal appar som rekommenderas av flera 

svaranden medan flertalet appar enbart rekommenderas av enskilda svaranden, vilket ger en 

stor spridning. Ett hjälpmedel som utmärker sig i antalet redovisade svar, både som app och 

alternativt kognitivt hjälpmedel är Timstocken. En fundering är att detta beror på att det är ett 

välkänt, traditionellt och väl beprövat hjälpmedel. Den diagnosgrupp som appar i störst 

utsträckning rekommenderas till enligt kartläggningen är neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar och de vanligaste åldersgrupperna är unga vuxna 18-25 år och vuxna 

26-64 år.  
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Enkät angående appar & andra hjälpmedel för brukare 

med kognitiva svårigheter

(Du kan förflytta dig framåt i enkäten med Tab-tangenten och bakåt med shift+Tab)

Bakgrundsfrågor om svaranden

1. Kön:

Kvinna Man

2. Födelseår:

3. Nuvarande befattning:

4. Antal år i nuvarande befattning:

5. Arbetar du med hjälpmedel för brukare med kognitiva svårigheter?

Ja Nej

Om du svarat nej på denna fråga behöver du inte gå vidare men vi ber dig att ändå 

skicka in enkäten.

6. Använder du i ditt arbete appar för smartphones/surfplattor som hjälpmedel till brukare

 med kognitiva svårigheter?

Ja Nej

Om du svarat nej på denna fråga kan du gå direkt till frågorna om alternativa

 kognitiva hjälpmedel (fråga nr: 26-).

Appar som kognitivt hjälpmedel

Vi vill här veta vilka appar som du i störst utsträckning rekommenderar till brukare med

kognitiva svårigheter för att de ska kunna hantera sin vardag. För att få struktur

har vi valt att använda oss av samma uppdelning i kategorier som 

Hjälpmedelsinstitutet på sin hemsida gjort av appar för kognitivt stöd. 

Under varje kategori vill vi att du anger upp till tre stycken appar utan

inbördes rangordning. 

7. De tre appar jag rekommenderar i störst utsträckning under kategorin

 Ekonomi och inköp:

App:
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App:

App:

8. Vilka diagnosgrupper är det som du i störst utsträckning rekommenderar denna typ av 

appar till? Ange upp till tre stycken.

9. Vilka åldersgrupper är det som du i störst utsträckning rekommenderar denna typ av

appar till? Här får du kryssa i flera alternativ om det är relevant.

Barn 0-12

Ungdomar 13-17

Unga vuxna 18-25

Vuxna 26-64

Vuxna 65-

10. De tre appar jag rekommenderar i störst utsträckning under kategorin 

Läsa, skriva, räkna:

App:

App:

App:

11. Vilka diagnosgrupper är det som du i störst utsträckning rekommenderar denna typ av 

appar till? Ange upp till tre stycken.

12. Vilka åldersgrupper är det som du i störst utsträckning rekommenderar denna typ av

appar till? Här får du kryssa i flera alternativ om det är relevant.

Barn 0-12

Ungdomar 13-17

Unga vuxna 18-25

Vuxna 26-64
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Vuxna 65-

13. De tre appar jag rekommenderar i störst utsträckning under kategorin 

Planering och påminnelser:

App:

App:

App:

14. Vilka diagnosgrupper är det som du i störst utsträckning rekommenderar denna typ av 

appar till? Ange upp till tre stycken.

15. Vilka åldersgrupper är det som du i störst utsträckning rekommenderar denna typ av

appar till? Här får du kryssa i flera alternativ om det är relevant.

Barn 0-12

Ungdomar 13-17

Unga vuxna 18-25

Vuxna 26-64

Vuxna 65-

16. De tre appar jag rekommenderar i störst utsträckning under kategorin 

Sova och vakna:

App:

App:

App:

17. Vilka diagnosgrupper är det som du i störst utsträckning rekommenderar denna typ av 

appar till? Ange upp till tre stycken.
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18. Vilka åldersgrupper är det som du i störst utsträckning rekommenderar denna typ av

appar till? Här får du kryssa i flera alternativ om det är relevant.

Barn 0-12

Ungdomar 13-17

Unga vuxna 18-25

Vuxna 26-64

Vuxna 65-

19. De tre appar jag rekommenderar i störst utsträckning under kategorin 

Tidsuppfattning:

App:

App:

App:

20. Vilka diagnosgrupper är det som du i störst utsträckning rekommenderar denna typ av 

appar till? Ange upp till tre stycken.

21. Vilka åldersgrupper är det som du i störst utsträckning rekommenderar denna typ av

appar till? Här får du kryssa i flera alternativ om det är relevant.

Barn 0-12

Ungdomar 13-17

Unga vuxna 18-25

Vuxna 26-64

Vuxna 65-

22. De tre appar jag rekommenderar i störst utsträckning under kategorin Övrigt:

App:

App:

App:

23. Vilka diagnosgrupper är det som du i störst utsträckning rekommenderar denna typ av 



Bilaga 1

appar till? Ange upp till tre stycken.

24. Vilka åldersgrupper är det som du i störst utsträckning rekommenderar denna typ av

appar till? Här får du kryssa i flera alternativ om det är relevant.

Barn 0-12

Ungdomar 13-17

Unga vuxna 18-25

Vuxna 26-64

Vuxna 65-

25. Övriga synpunkter på appar som kognitivt hjälpmedel (fritt att fylla i):

Alternativa kognitiva hjälpmedel
Här vill vi veta vilka alternativa kognitiva hjälpmedel utöver appar som du i störst 

utsträckning rekommenderar till brukare med kognitiva svårigheter för att de ska kunna 

hantera sin vardag. Vi använder samma kategorier som för apparna ovan.

Under varje kategori vill vi att du anger upp till tre stycken hjälpmedel utan

inbördes rangordning.

26. Det/de tre kognitiva hjälpmedel jag rekommenderar i störst utsträckning under 

kategorin Ekonomi och inköp:

Hjälpmedel:

Hjälpmedel:

Hjälpmedel:

27. Det/de tre kognitiva hjälpmedel jag rekommenderar i störst utsträckning under 

kategorin Läsa, skriva, räkna:

Hjälpmedel:
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Hjälpmedel:

Hjälpmedel:

28. Det/de tre kognitiva hjälpmedel jag rekommenderar i störst utsträckning under  

kategorin Planering och påminnelser:

Hjälpmedel:

Hjälpmedel:

Hjälpmedel:

29. Det/de tre kognitiva hjälpmedel jag rekommenderar i störst utsträckning under 

kategorin Sova och vakna:

Hjälpmedel:

Hjälpmedel:

Hjälpmedel:

30. Det/de tre kognitiva hjälpmedel jag rekommenderar i störst utsträckning under  

kategorin Tidsuppfattning:

Hjälpmedel:

Hjälpmedel:

Hjälpmedel:

31. Det/de tre kognitiva hjälpmedel jag rekommenderar i störst utsträckning under  

kategorin Övrigt:

Hjälpmedel:

Hjälpmedel:

Hjälpmedel:

32. Övriga synpunkter på alternativa kognitiva hjälpmedel (fritt att fylla i):
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Kontaktuppgifter till svaranden

Får vi kontakta dig om vi ser ett behov av att ställa kompletterande frågor?

Ja Nej

Namn:

Kontakta mig via denna mailadress:

Kontakta mig på telefonnummer:

Jag nås enklast denna tid:

Jag önskar få den färdiga uppsatsen skickad till mig:

Stort tack för ditt deltagande!!
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Flödesschema - utskick och svar

Utskick 1: (pga att kontaktuppgifter "Snabb- Utskick 2: Utskick 3: "Snabb- Summa

kom in senare) Erhållna svar påminnelse" (Påminnelse) Erhållna svar (Påminnelse) påminnelse" Erhållna svar erhållna

Kod 16/10-2013 17/10-2013 21/10-2014 25/10-2013 24/10-2013 28/10-2013 1/11-2013 4/11-2013 7/11-2013 8/11-2013 svar

1 1 1 1 1

2 1 1 1 1

3 1 1 1

4 1 1 1 1 1 1

5 1 1 1 1 1

6 1 1 1 1 1 0

7 1 1 1

8 1 1 1

9 1 1 1 1

10 1 1 1 1 1

11 1 1 1 1 1

12 1 1 1

13 1 1 1 1 1

14 1 1 1 1

15 1 1 1 1 1

16 1 1 1 1 1 0

17 1 1 1

18 1 1 1 1 1 0

19 1 1 1 1 1

20 1 1 1 1 1 0

21 1 1 1 1 1 0

22 1 1 1 1 1

23 1 1 1 1

24 1 1 1

25 1 1 1

26 1 1 1 1 1 0

27 1 1 1 1 1 1

28 1 1 1 1 1

29 1 1 1

30 1 1 1

31 1 1 1 1 1 0

24 2 5 14 22 17 8 9 7 2 24

Totalt antal utskick respektive totalt antal svar: 31 24

Svarsfrekvens totalt enkäten: 77%

Svarsfrekvens landsting: 81%
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Gruppering av diagnosgrupper

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

ADHD/ADD

ADHD

Asperger

Autismspektrums syndrom

Autismspektrumstörning

Dyslektiker

Högfungerande autism

Neuropsykiatriska diagnoser

Neuropsykiatriska funktionshinder

Ej medfödda hjärnskador

ALS

Demens

Förvärvade hjärnskador

Tidig demens

Psykiatriska diagnoser

Psykiatri

Psykiatriska diagnoser

Psykisk funktionsnedsättning

Utvecklingsstörningar

Barn med begåvningsstörning

Lätt utvecklingsstörning

us

Utvecklingsförsening

Utvecklingsstörning

Övriga diagnoser

MMC

Sömnproblem
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Gruppering av alternativa kognitiva hjälpmedel

Kategorin Ekonomi och inköp: Kategorin Läsa, skriva, räkna:

Bildstöd Elektroniska hjälpmedel

Bildbudgetpärm Alpha smart

Bildstöd (lågteknologi) Comai

Handla-bilder Dator

Mat-bilder Fickminne Daisy

Handi

Comai/Handi Milestone

Comai Surfplatta

Comai prisräknare

Handi Bildstöd

Handi 5 Bildstöd

Handi prisräknare

Handi socket Datorprogram

Multi Comai Datorprogram "Spell Right"

Premium Comai Datorprogram "Stava Rex"

Prisräknaren Dynamiska program för bildkommunikation

Inscanningsprogram

Datorprogram Ordprediktionsprogram (Saida)

Datorprogram "Min ekonomi" Rättstavningsprogram

Mina pengar

Talsynteser

Övrigt Läspenna

Budget Scannermus

Fickminne Skrivstöd - talsyntesprogram

Lyxfällan tavla Talsyntes

Talsyntes/skärmläsare (Clario Read+)

Uppläsningsstöd- talsyntesprogram

Vital

WordReadPlus
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Kategorin Planering och påminnelser: Kategorin Sova och vakna:

Comai/Handi Comai/Handi

Comai Handi

Handi Premium Comai

Handi Socket

Handifon Tyngdtäcken

Handifon P Bolltäcke

Multi Comai Kastanjetäcke

Premium Comai Kedjetäcke

Tyngdtäcke

Kalendrar/scheman

Dag- och nattkalender Dygnsuppfattning

Lågteknologi - förenklad almanacka Memo messenger

Planeringstavla Symbolix Natt- och dagkalender

Sigvart dagsplan Shake awake

Veckoschema Sigvart

Timer kopplad till lampa

MEMO-serien Wake up light lampa

Memo

Memo go

Memo messenger

Memo planner

Memodayplanner

Tidsuppfattningshjälpmedel

Minnesklocka

Timstock



Bilaga 4

Kategorin Tidsuppfattning: Kategorin Övrigt:

Comai/Handi Tavlor/bildstöd

Handi Bildstöd

Handi socket Bildstöd/tavlor

Handifon Symbolix magnettavla

Whiteboardtavla

Talande/visuellt tidsstöd

Klockan Klara Övriga hjälpmedel

Kvarturet Bolldyna

Talande klockor Diktafon

Tidsstöd Carina/Martina Doseringshjälpmedel

Time Timer Fickminne

Timer Förenklad ordbehandling

Timstock MemoGo

MEMO-serien Handi/Comai/Smartphone

Memo Day Planner Mobiltelefon/smartphone

Memo messenger Speciella program handi, comai

Memoplanner

Tidsuppfattning

Dygnsuppfattning Cadexklocka

Förgätmig-ej Pia kalender

Natt och dag-kalendern Årsboken

Sigvart

Timer kopplad till lampa Hjälpmedel för att styra sin omgivning

C-status

Fjärrkontroll (stor och enkel)

Förenklad omgivningskontroll

Jätteknappen

Reläbox
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