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Sammanfattning
Syftet med denna litteraturöversikt var att skapa en översikt över vad som kan 
ha betydelse för bärbara elektroniska teknikstöds användning som 
kompensatorisk åtgärd för vuxna personer med förvärvad hjärnskada. De 24 
artiklar som ingick i studien analyserades med metoden innehållsanalys. 
Inklusionskriterier var artiklar utgivna efter år 2000 och vuxna 
försökspersoner. Analysen resulterade i fyra kategorier; användningsområden 
för elektroniska teknikstöd, design och funktion hos de elektroniska 
teknikstöden, omgivningens betydelse för användande och individuella 
förutsättningar för användande av elektroniska teknikstöd. Endast en artikel 
var skriven utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv. Resultatet indikerar att 
använding av bärbara elektroniska teknikstöd som kompensatorisk åtgärd för 
personer med förvärvad hjärnskada omfattar ett komplext samspel mellan 
miljön och individens fysiska, psykiska, kognitiva och sociala förutsättningar. 
Behov finns av fortsatt forskning inom området för att utveckla 
arbetsterapeutiska metoder för användning av elektroniska teknikstöd som 
kompensatorisk åtgärd.

Sökord: electronic assistive devices, acquired brain injury, occupational therapy 



Abstract
The aim of this literature review was to create an overview of what may 
influence the use of portable electronic assistive devices as a compensatory 
strategy for adult individuals with Acquired Brain Injury. The method for the 
study was content analysis, and the study included 24 articles. Inclusion 
criteria for articles were: published after 2000 and adult subjects. The analysis 
resulted in 4 categories; areas of use for the electronic assistive devices, design 
and function of the electronic assistive device, the environments influence on 
the use of electronic assistive devices and the individual characteristics that 
influence the use of electronic assistive devices. The search resulted in one 
article only with an Occupational Therapy perspective. The result indicates 
that use of portable electronic assistive devices as a compensatory strategy 
involves a complex relationship between the environment and the physical, 
psychological, cognitive and social characteristics of the individual. There is a 
need for Occupational Therapy orientated research regarding the use of 
electronic assistive devices as a compensatory aid for people with Acquired 
Brain Injury. 
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Inledning

Personer med förvärvad hjärnskada kan få minnessvårigheter och andra kognitiva

problem som kan innebära svårigheter att initiera, organisera, utföra och delta i 

aktiviteter. Detta kan påverka individens förmåga till självständighet, produktivitet

och livskvalitet. Kognitiva funktioner kan inte alltid tränas tillbaka och därför kan det 

bli nödvändigt för arbetsterapeuten att använda kompensatoriska åtgärder, som 

elektroniska teknikstöd, för att möjliggöra aktivitet och delaktighet. Författaren till 

detta arbete har under lång tid arbetat med personer med förvärvad hjärnskada, och 

använt bärbara elektroniska teknikstöd som kompsensatorisk åtgärd, med varierande 

resultat. Eftersom arbetsterapeutisk forskning inom området är begränsad, finns ett 

behov av en systematisk metod för att använda elektroniska teknikstöd som 

kompensatorisk åtgärd för att främja aktivitet och delaktighet för personer med 

förvärvad hjärnskada. Därför vore en översikt viktig, över vad som kan ha betydelse 

för bärbara elektroniska teknikstöds användning som kompensatorisk åtgärd för  

personer med förvärvad hjärnskada.

Bakgrund

Förvärvad hjärnskada innebär att en individ har drabbats av en hjärnskada under sin 

livstid till följd av trauma, sjukdom eller syrebrist. Enligt Socialstyrelsen (1999)  är 

incidensen för traumatiska hjärnskador i Sverige 250 på 100 000 invånare och vart år 

får 30000 personer stroke (Socialstyrelsen, 1997). Symptom till följd av hjärnskada 

kan vara fysiska, psykiska och kognitiva. Kognitiva nedsättningar kan omfatta 

orienteringsförmåga, uppmärksamhet, minne, och exekutiva funktioner som initiering, 

insikt och självkritik, planering, organisation och problemlösningsförmåga (Cicerone, 

2005). För effektiv planering och organisering av aktivitetet och delaktighet är 

kognitiva funktioner som exekutiv  förmåga och förmåga för prospektivt minne

nödvändiga (Wilson, 2004). 

Enligt Cicerone (2005) kan spontan förbättring av vissa kognitiva funktioner inträffa 

även flera år efter hjärnskadan, troligtvis beroende på en viss plasticitet i 

hjärnvävnaden, men denna spontana förbättring är begränsad. Trots att vissa kognitiva 

nedsättningar som neglekt tycks möjliga att förbättra genom träning, tycks exempelvis

minne ha begränsad mottaglighet för intervention (Kapur, 2004; Wilson, 2004). När 
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det gäller minnesfunktioner verkar alltså kompensatoriska åtgärder utgöra den största 

möjligheten till ökad aktivitet och delaktighet (Baddeley, 2004; High, 2005). De 

kompensatoriska åtgärderna kan vara interna, i form av mnemonics eller 

minnesstrategier, eller externa, i form av bland annat alarm, dagböcker och 

elektroniska teknikstöd (Wilson, 2004). 

Enligt Cook och Hussey (2001) definieras teknikstöd som ”varje föremål, del av 

utrustning eller produktsystem” som är avsett att förbättra eller bibehålla förmåga hos 

en person med aktivitetsbegränsingar, oavsett om föremålet är tillverkat för ändamålet 

eller är kommersiellt tillgängligt. Kramer, Hinojosa och Brasic Royeen (2003) skriver

att användande av ett teknikstöd bör ses som ett tecken på självständighet och inte 

innebär att individen är beroende av hjälp. Enligt Kramer et al. (2003) är det vidare av 

vikt att hänsyn tas till individens känsla av mening med ett teknikstöd, då individen,

trots att hjälpmedlet kan tyckas perfekt för ändamålet, kan ge det en negativ mening, 

exempelvis att hjälpmedlet är förödmjukande, värdelöst eller för dyrt. Användande av 

teknikstöd behöver inte heller vara en sekundär lösning utan kan i sig utgöra ett 

alternativ till behandling, genom att underlätta en aktivitetsform under en tid medan 

individen förbättrar exempelvis uthållighet enligt samma författare. 

Enligt Fisher (2007) bör utförande av aktivitet analyseras i individens miljö, för att 

finna ett mönster, eller en orsak till varför aktivitet och delaktighet inte kan ske på ett 

effektivt sätt. Därefter väljs en kompensatorisk och/eller återställande metod för att 

åtgärda aktivitets- och delaktighetsbortfall, behandling utförs och utvärderas sedan för 

att bekräfta eller modifiera valet av intervention (Fisher, 2007).

Delaktighet består enligt Model of Human Occupation, MoHO, av interaktion mellan 

individen och de föremål som används, omgivning, sociala grupper i omgivningen 

och de former en aktivitet kan ta. Kompensatoriska åtgärder innebär enligt MOHO att 

föremål, omgivning eller former för aktivitet i miljön förändras för att underlätta 

delaktighet (Kielhofner, 2007). Detta kan för personer med kognitiva 

funktionsbegränsningar ske genom att omgivningen modifieras genom att exempelvis

placera medicinburken bredvid tandborsten, använda skyltar på skåpluckor i köket för 

att underlätta orientering och organisation, eller genom att använda teknikstöd, som 
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dagböcker eller elektroniska teknikstöd för att förbättra prospektivt minne (Wilson, 

2004). 

Arbetsterapeuter och neuropsykologer har länge använt dagböcker eller 

anteckningsböcker (High, 2005; Kapur, 2004; Sohlberg, 2005) som kompensatoriska 

åtgärder för att förbättra individens självständighet och avhjälpa minnes- och 

organisatoriska svårigheter. Dessa teknikstöd har nackdelen att de  kräver att 

individen har förmåga att komma ihåg att kontrollera teknikstödet (Kapur, 2004; 

Wilson, 2004). På senare år har man därför börjat använda handdatorer, elektroniska 

kalendrar, mobiltelefoner, personsökare eller elektroniska databanker i fickstorlek 

(electronic organizers) som jämfört med pappersbaserade teknikstöd är mer effektiva 

(Kapur, 2004). De kan initiera att individen kontrollerar exempelvis sin agenda för 

dagen genom att ge ifrån sig en signal (Kapur, 2004). Wilson, Evans, Emslie och

Malinek (1997) fann att vissa individers initiering och organisationsförmåga efter en

avslutad behandlingsperiod med ett elektroniskt teknikstöd bibehölls, medan andra 

individer (med svåra minnes-, eller exekutiva störningar) kunde behöva fortsätta 

använda elektroniska teknikstöd för att bibehålla sin delaktighet. Det tycks som om 

elektroniska teknikstöd kan utgöra både en behandlande och en kompensatorisk 

åtgärd för kognitiva funktionsbortfall (Kramer et al., 2003).

Valet av elektroniska teknikstöd kompliceras av den snabba utvecklingen inom 

informationsteknologi och elektronik. Klientgruppen är dessutom heterogen (Kapur, 

2004). Det är sannolikt att dessa teknikstöd kommer att öka i användning, eftersom 

informationsteknologin och nya teknikstöd snabbt utvecklas (Wilson, 2004). Den 

arbetsterapeutiska forskningen i området är begränsad. Därför finns ett behov av en 

arbetsterapeutisk översikt över vad som kan ha betydelse för användningen av bärbara 

elektroniska teknikstöd som kompensatorisk åtgärd för personer med förvärvad 

hjärnskada.

Syfte

Syftet med denna litteraturöversikt var att skapa en översikt över vad som kan ha 

betydelse för bärbara elektroniska teknikstöds användning som kompensatorisk åtgärd 

för vuxna personer med förvärvad hjärnskada.
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Metod

Utifrån syftet att skapa en översikt över vad som kan ha betydelse för bärbara 

elektroniska teknikstöds användning som kompensatorisk åtgärd för  personer med 

förvärvad hjärnskada, valde författaren att göra en litteraturöversikt i avsikt att 

utforska och integrera befintlig forskning inom området (Friberg, 2006).

Litteratursökning
Författaren utförde en litteratursökning via databaserna Medline, Amed, Cinahl och 

Psycinfo. Litteraturen omfattade artiklar av både kvalitativ och kvantitativ art, samt 

litteraturstudier. För att begränsa antalet artiklar valdes enbart artiklar baserade på 

bärbara elektroniska teknikstöd, vuxna försökspersoner och publicerade efter år 2000 

(Friberg, 2006). Använda sökord utgjordes av “brain injury”, “head injury”, 

“electronic memory aids”, “electronic device”, “electronic assistive technology”, 

“electronic aids” och “compensation strategies”. Orden ”Brain-” och ”Head Injury” 

kombinerades inledningsvis med övriga sökord. Sökning utfördes även via Google 

Scholar, i syfte att komplettera sökningen. I uppföljande sökningar (Friberg, 2006)

användes även orden ”cognitive orthotics” och ”occupational therapy” för att vidare 

utveckla hur elektroniska hjälpmedel kan användas som kompensatorisk åtgärd för 

personer med förvärvad hjärnskada. Inga träffar förekom för sökorden ”occupational 

therapy” i kombination med någon variant av ”electronic device” och ”brain injury”. 

Inledningsvis hittades 36 artiklar om elektroniska teknikstöd och personer med 

förvärvad hjärnskada. 

Efter avslutad sökning lästes titel och abstrakt igenom för att avgöra vilka artiklar som 

var relevanta för syftet (Friberg, 2006). Referenslistor granskades för att upptäcka

eventuella ytterligare artiklar nödvändiga för att belysa arbetets syfte. Det slutliga 

antalet artiklar uppgick till 24. 

Analys
Vid analys enligt Friberg (2006) granskades artiklarna utifrån innehåll och kvalitet, 

därefter jämfördes resultatdelarna (Bilaga 1). I tabell i Bilaga 1 är evidenskraften 

rangordnad utifrån Fribergs (2006) sex typer av evidens, där 1 är högst och 6 är lägst.

Evidenskraften benämns här sedan i tre nivåer: låg (5 – 6),  medel (3 – 4)  och hög (1 -
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2) (Friberg, 2006). Anteckningar innehållande metod och resultat fördes för var artikel 

och organiserades i tabellform enligt Friberg (2006).

För analys av texten användes en metod med inspiration från Graneheim och 

Lundman (2004). Artiklarna lästes igenom ett flertal gånger och analyserades därefter 

utifrån syftet. Meningsbärande enheter identifierades i texten, kondenserades, kodades 

och grupperades i kategorier. Analyserat material redovisas utifrån kategorier (Tabell 

1). 

Meningsbärande 

enhet

Kondenserad 

mening

Kod Kategori

“When the message was 
due, the Voice Organizer 
sounded an alerting 
bleep…” 

Voice organizern låter 
höra en signal som 
påminnelse om ett 
meddelande

Signal som 
påminner om 
meddelande

Det elektroniska 
teknikstödets design 
och funktion

”...and the message could 
then be played by pressing a 
button.”

Meddelandet spelas upp 
när en knapp trycks in.

Trycka på en knapp Det elektroniska 
teknikstödets design 
och funktion

“Only one-third or less of 
the sample reported strong 
expectations (‘Yes’ 
responses) for these devices 
in areas involving 
behavioural and 
interpersonal skills or 
cognitive flexibility”

En tredjedel av urvalet 
rapporterade stark 
förväntan på 
teknikstödens betydelse 
för beteende och 
interpersonella 
färdigheter och kognitiv 
flexibilitet.

Terapeuters 
förväntningar på
elektroniska 
teknikstöds
betydelse för olika 
områden

Omgivningens 
betydelse för 
användande av 
elektroniska 
teknikstöd

Tabell 1: Exempel på kodning och kategorisering.

Etiska reflektioner
Då forskningen har utförts på redan existerande och publicerat material, förekommer 

inga etiska dilemman. Nyttan av studien är att arbetsterapeuter kan få ökad kunskap 

om elektroniska teknikstöds användning som kompensatorisk åtgärd för personer med 

förvärvad hjärnskada och därmed kan arbetsterapeuter ha fått bättre förutsättningar för 

att kunna avhjälpa svårigheter med aktivitet och delaktighet för personer med 

förvärvad hjärnskada.

Resultat

I studien ingick 24 olika artiklar. Av dessa artiklar var 21 kvantitativa, 1 kvalitativ och 

1 huvudsakligen kvantitativ men med kvalitativa inslag, samt 1 litteraturöversikt. Av 

författarens utvalda artiklar är 2 RCT (Randomised control trials). 14 artiklar av 24 är 
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fallstudier, 1 baserad på fokusgrupper, 1 litteraturbaserad och 5 enkätbaserade. En 

artikel är en rapport med analys av statistiska data. 

Funnen litteratur representerade följande länder: Tyskland (1), Storbritannien (10), 

USA (9), Australien (1), Kanada (1), Japan (1) och en var resultat av ett europeiskt 

samarbete. Specifika teknikstöd som nämns i dessa artiklar är Neuropage (4 artiklar), 

ISAAC handdatorbaserad mjukvara (1 artikel), IQ Voice Organizer (1), Sony IC 

recorder (1) och SenseCam (1) (Bilaga 2). 

Efter analys med inspiration från Graneheim och Lundman (2004)  framkommer 

aspekter på användande av bärbara elektroniska teknikstöd som kompensationsåtgärd 

för personer med förvärvad hjärnskada. Funna kategorier består av:

”användningsområden för elektroniska teknikstöd”, ”design och funktion hos de 

elektroniska teknikstöden”, ”omgivningens betydelse för användande av bärbara 

elektroniska teknikstöd” och ”individuella förutsättningar för användande av 

elektroniska teknikstöd”. Resultatet redovisas utifrån dessa kategorier.

Användningsområden för elektroniska teknikstöd
I denna kategori återfinns de användningsområden som de elektroniska teknikstöden 

haft inom dessa studier. Vanligtvis används påminnelsefunktioner för att avhjälpa 

svårigheter att komma ihåg att utföra något i framtiden, men i de utvalda artiklarna 

förekommer även att teknikstöden används för att avhjälpa annan minnesproblematik 

och exekutiva nedsättningar (Dry, Colantonio, Cameron, & Mihailidis, 2006; 

Gorman, Dayle, Hood, & Rumrell, 2003; Wade & Troy, 2001). 

Användningsområden för handdatorer kan vara att förvara adressbok, listor, 

dokument, websidor, bilder och databaser. De kan programmeras att använda

kommersiellt tillgängliga program som inköpslista, kassabok eller miniräknare eller 

program som är bildbaserade (Gorman et al., 2003; Hart, Buchhofer, & Vaccaro, 

2004; Kirsch, Shenton, & Rowan, 2004; Wright et al., 2001). Användningsområden 

för ett röstbaserat teknikstöd kan vara att spela upp meddelanden vid utsatta tider

(Hart, Hawkey, & Whyte, 2002; Yasuda et al., 2002). Meddelandena kan vara

inspelade av användaren själv, en anhörig eller använda terapeutens röst (Hart et al., 

2002; Yasuda et al., 2002).
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Ett annat användningsområde kan vara att förstärka minnesintryck med bilder som tas 

automatiskt av ett elektroniskt teknikstöd (Berry et al., 2007), eller att underlätta 

inlärning genom att repeptera viktig kunskap med hjälp av ett röstmeddelande (Hart et 

al., 2002). En handdator kan  användas för att assistera individen att utföra procedurer 

genom att ge anvisningar steg för steg för uppgifter som att ställa en väckarklockas 

larmfunktion, eller att orientera mellan olika platser (Kirsch, Shenton, Spirl et al., 

2004). 

Orientering till tid anges av flera artiklar som en av de vanligaste

användningsområdena för ett bärbart elektroniskt teknikstöd (Cappa et al., 2005; Hart 

et al., 2002; Wilson, Emslie, Quirk, Evans, & Watson, 2005). Dels kan de påminna 

individen generellt om klocktid, dels om aktiviteter som bör utföras vid bestämda 

tider som att hämta barn, laga mat eller ta medicin (Fish, Manly, & Wilson, 2008).

Elektroniska teknikstöd kan användas för aktiviteter som är oberoende av tidpunkt 

som att ringa banken under dagen, eller för att påminna individen om  beteenden som 

har betydelse för effektiv tidsanvändning, som att påminna om att ”stanna upp och 

tänk efter vad du gör just nu” (Fish et al., 2008).

Mobiler och handdatorer kan användas för ökad delaktighet i form av social kontakt 

genom att inte enbart utgöra minnesstöd, utan även ha telefon och/eller emailfunktion

(Dry et al., 2006). Wade & Troys (2001) studie beskriver hur mobiltelefonen kunde 

öka självständighet genom att användas inte bara som minnesstöd utan också som en

möjlighet att kontakta hemmet för att få hjälp när försökspersonen ensam var ute i 

samhället. Fish et al. (2008) nämner att påminnelser om nästa aktivitet för att avhjälpa 

perseverationer (upprepning av en handling i detta fall) ledde till ökad social 

delaktighet, för att försökspersonen fick mer tid över i sitt daglig liv.

Det elektroniska teknikstödets design och funktion
I denna kategori beskrivs hur de utvalda artiklarna behandlar olika design- och 

funktionsaspekter av bärbara elektroniska teknikstöd och hur design kan påverka

användandet. Fysiska designaspekter kan ha betydelse för fysiska funktionshinder och 

designen av mjukvaran i det elektroniska teknikstödet kan utmana individens 

kognitiva förmåga. Hur teknikstödet kan transporteras och laddas kan också ha 

betydelse för dess effektivitet, liksom hur ny information kan föras in i teknikstödet. 
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Fysiska design- och funktionsaspekter på handdatorer tillgängliga i handel kan orsaka 

frustration, för att de inte är anpassade till individuella fysiska förutsättningar (Dry et 

al., 2006). Fysiska designaspekter som kan behöva beaktas är storlek och vikt, knapp-

och skärmstorlek, skärmfärg och kontrast, alarmvolym, alarmtyp, batterilängd, och 

om teknikstödet är uppladdningsbart (Dry et al., 2006; Gillette & DePompei, 2004; 

Gorman et al., 2003; Hart et al., 2004; Thöne-Otto & Walther, 2003; Wright et al., 

2001). Back-upsystem kan behöva användas, då vissa elektroniska teknikstöd töms 

efter en viss tid om användaren glömmer att ladda batteriet (Gorman et al., 2003). 

Design  och funktion hos mjukvaran i teknikstödet kan påverka aspekter som hur ett 

alarm kan utformas – om det repeteras eller behöver bekräftas (Gorman et al., 2003; 

Wade & Troy, 2001). Fontstorlek och hur stor yta som ett textmeddelande har på 

skärmen kan ha betydelse för användande, liksom hur menyer och undermenyer är 

organiserade. Alltför komplicerad organisation av undermenyer kan ställa högre krav 

på personens förmåga att minnas var information är sparad medan annan mjukvara 

kan ställa lägre krav på kognitiva förmågor som minne (Gorman et al., 2003; Thöne-

Otto & Walther, 2003). Användbarheten av ett bärbart elektroniskt teknikstöd kan 

vidare bero på den metod för införande av ny information som används: med röst

(Hart et al., 2002; Yasuda et al., 2002), via dator och modem (Kirsch, Shenton, Spirl 

et al., 2004), med pekverktyg och tangentbord på skärmen, (Wright et al., 2001), 

externt tangentbord  (Wright et al., 2001) eller knappar (Thöne-Otto & Walther, 

2003). 

Design av det elektroniska teknikstödet förmåga att transporteras, laddas och förvaras

kan ha betydelse för användande (Hart et al., 2004; Wilson, Scott, Evans, & Emslie, 

2003). Bärbarheten kan underlätta att påminnelserna har effekt. Exempelvis kan en 

vibrerande alarmfunktion förlora sin effekt om användaren inte bär teknikstödet på 

kroppen (Dry et al., 2006). Oro över att förlora teknikstödet eller dess tillbehör kan 

behöva adresseras genom att använda säkerhetsanordningar som remmar (Dry et al., 

2006). 

Vid inlärning i användande av elektroniska teknikstöd beskrivs i artiklarna hur 

individer önskar att design av instruktioner och bruksanvisningar var förenklade, steg 

för steg och innehöll mer bilder (Dry et al., 2006; Gillette & DePompei, 2004; Hart et 
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al., 2004), samt att muntliga och praktiska instruktioner kan föredras framför enbart 

skriftliga (Dry et al., 2006; Hart et al., 2004). 

Omgivningens  betydelse för användande av det elektroniska teknikstödet
I denna kategori beskrivs hur de utvalda artiklarna illustrerar att den sociala och

kulturella miljö som personen vistas i kan ha betydelse för val av teknikstöd. Om 

personen får stöd i sitt användande i den sociala och kulturella miljön kan det påverka

inlärning, användande och behov av professionellt tekniskt stöd (Berry et al., 2007; 

Dry et al., 2006; Fleming, Shum, Strong, & Lightbody, 2005; Gorman et al., 2003). 

Individen kan känna ett behov av teknisk support från omgivningen vid användande 

av dessa teknikstöd, från närstående, terapeuter och/eller annan tekniskt kunnig 

person (Dry et al., 2006; Gillette & DePompei, 2004; Gorman et al., 2003; Hart et al., 

2004; Hart et al., 2002). Accepterandet av elektroniska teknikstöd i personens 

kulturella miljö kan påverka användande av desamma (Dry et al., 2006; Hart et al., 

2004). De kan anses vara åtråvärda föremål men också uppfattas som iögonfallande 

eller annorlunda (Dry et al., 2006; Hart et al., 2004; Hart et al., 2002).

Den sociala miljöns förväntningar på användande av elektroniska teknikstöd kan 

påverka användande av elektroniska teknikstöd (Hart, O'Neil-Pirozzi, & Morita, 2003; 

O'Neil-Pirozzi, Kendrick, Goldstein, & Glen, 2004). Enligt Hart et al. (2003) och 

O'Neil-Pirozzi et al. (2004) studier beskrivs hur terapeuter i individens sociala miljön

kan ha högre förväntningar på elektroniska teknikstöds betydelse för minne och 

initiering än på social delaktighet och för beteendeproblem, vilket kan påverka om de 

elektroniska teknikstöden väljs som kompensatorisk åtgärd.

Individuella förutsättningar för användande av det elektroniska teknikstödet
I denna kategori ingår fysiska, kognitiva och känslomässiga förutsättningar som kan 

påverka om och hur de bärbara elektroniska teknikstöden kan användas av individen.  

Individuella fysiska förutsättningar som kan påverka användande av vissa bärbara

elektroniska teknikstöd som handdatorer anges i artiklarna vara nedsättningar i syn, 

läs- och skrivförmåga, hörsel och finmotorik, beroende på teknikstödets design och 

funktion (Dry et al., 2006). Personer med synnedsättning eller läs- och 
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skrivsvårigheter kan enligt vissa artiklar använda röstbaserade typer av teknikstöd

(Wade & Troy, 2001).

Kognitiva förutsättningar kan påverka användande av elektroniska teknikstöd enligt

de studerade artiklarna. Wilson et al. (2001) nämner motsättningen i att ett föremål 

avsett att avhjälpa minnes- och exekutiva svårigheter kräver just förmåga att minnas 

och utföra exekutiva funktioner. Andra kognitiva förutsättningar som kan påverka 

användande av elektroniska teknikstöd i dessa artiklar är förmåga att lära in nya 

procedurer (Kim, Burke, Dowds JR, Robinson Boone, & Park, 2000), svårigheter att 

initiera aktivitet (Yasuda et al., 2002), insiktsproblematik (Fleming et al., 2005; Hart 

et al., 2004) och impulsivitet (Wade & Troy, 2001). Vissa typer av teknikstöd kan 

passa personer med komplexa kognitiva funktionshinder (Gorman et al., 2003; Thöne-

Otto & Walther, 2003; Wilson et al., 2005; Wilson et al., 2001; Wilson et al., 2003), 

medan teknikstöd tillgängliga i handeln tycks passa personer med milda kognitiva 

funktionshinder, eller med kognitiva funktionshinder begränsade till enbart minne

(Stapleton, Adams, & Atterton, 2007; Thöne-Otto & Walther, 2003). Vissa 

försökspersoner som hade svåra kognitiva funktionshinder fick förbättrad prospektiv 

minnesfunktion genom att använda ett röstbaserat elektroniskt teknikstöd (van den 

Broek, Downes, Johnson, Dayus, & Hilton, 2000; Wade & Troy, 2001). 

Enligt Evans, Wilson, Needham och Brentnall (2003) finns ett samband mellan vissa 

demografiska individuella förutsättningar och användande av externa teknikstöd. 

Dessa faktorer utgörs av ålder, tid sedan insjuknande, exekutiva svårigheter och 

användande av 6 eller fler teknikstöd innan skadan.  Personer med mer uttalade 

kognitiva svårigheter använde färre externa teknikstöd enligt samma undersökning. 

Tidigare datorvana och högre utbildningsnivå nämns av vissa artiklar (Gillette & 

DePompei, 2004; Hart et al., 2004) som en möjlig förutsättning för användande av 

elektroniska teknikstöd, men detta tycks också variera med komplexiteten i design hos 

det bärbara elektroniska teknikstödet (Kim et al., 2000; Wilson et al., 2001). 

Några artiklar nämner individens vanesystem. Individens vanor och deras komplexitet 

eller brist på komplexitet kan påverka personens val av teknikstöd (Hart et al., 2004; 

Wilson et al., 2003). Wilsons studie (2003) nämner en individ som efter avslutad 

rehabilitering valde att avsluta användande av ett teknikstöd eftersom hon bedömde
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hemsituationen som mindre komplex och teknikstödet inte passade tidigare etablerade 

rutiner. Vidare kan enligt vissa artiklar individens intresse för teknik och motivation 

för tekniska lösningar som mobiltelefoner eller handdatorer och motivation att 

använda teknikstöd påverka effektivt användande av samma (Dry et al., 2006; Fish et 

al., 2008; Hart et al., 2004; Wright et al., 2001).

Enligt några av de utvalda artiklarna finns även känslomässiga aspekter på 

användande av elektroniska teknikstöd. Vissa individer med förvärvad hjärnskada

berättade om hur elektroniska teknikstöd ingav en viss rädsla och respekt (Dry et al., 

2006), och vissa respondenter i en enkät angav att de valde att inte använda 

elektroniska teknikstöd för att de tvivlade på sin egen kompetens, eller att teknikstödet 

skulle fungera (Hart et al., 2004). Evans et al. (2003) fann att det fanns ett möjligt 

negativt samband mellan emotionellt tillstånd och användande av externa teknikstöd, 

det vill säga att personer med lågt stämningsläge kan vara mer motiverade att använda 

externa teknikstöd, möjligen beroende på att deras insikt kan vara större. Ökat 

självförtroende till följd av ökad delaktighet kan vara en  konsekvens av användande 

enligt Gorman et al. (2003). Van den Broek et al. (2000) mätte stämningsläge i sitt 

försök men fann ingen signifikant ändring under försöksperioden. En uppmaning som 

kommer från ett elektoniskt teknikstöd kan ha fördelen att uppfattas som mindre 

”tjatig” än en uppmaning från en närstående enligt vissa undersökningar (Fish et al., 

2008; Gorman et al., 2003). Det elektroniskta teknikstödet kan även framkalla känslor 

av bristande kontroll över den egna situationen, vilket beskrivs av Fish et al. (2008).

Resultatdiskussion 

Syftet med detta arbete var att skapa en översikt över vad som kan ha betydelse för 

bärbara elektroniska teknikstöds användning som kompensatorisk åtgärd för  vuxna 

personer med förvärvad hjärnskada.

Sammanfattningsvis kan utifrån de studerade artiklarnas resultat sägas att personer 

med milda kognitiva funktionshinder kan vara hjälpta av bärbara elektroniska 

teknikstöd som handdatorer, medan resultaten är mer otydliga för personer med 

måttliga till svåra kognitiva funktionshinder vilket bekräftas av Sohlberg, Kennedy,  

Avery, Coelho, Turkstra, Ylvisaker, et al. (2007). För individer med måttligt till svåra 



13

kognitiva funktionshinder tycks de modifierade elektroniska teknikstöden med 

förenklad design eller mjukvara, alternativt stöd i användandet, vara ett bättre 

alternativ (Cicerone, 2005). Cicerone (2005) och Sohlberg et al. (2007) anger att 

elektroniska teknikstöd kan rekommenderas som ”practice guidelines” inom 

rehabilitering. Det finns enligt dessa författares litteraturöversikter inte tillräckligt 

med evidens för att de ska utgöra ”practice standard”. I de utvalda artiklarna tycks 

individens aktivitet ofta ha förbättrats med användande av elektroniska teknikstöd 

som kompensatorisk åtgärd. Endast ett begränsat antal artiklar utvärderar de 

elektroniska teknikstödens effekt i individens egen miljö varför det kan vara svårt att 

dra slutsatser om hur delaktighet förändras vid elektronisk teknikstödsanvändning. 

Både Sohlberg et al. (2007) och Cicerone (2005) efterlyser undersökningar som kan 

belysa hur de elektroniska teknikstöden underlättar delaktighet genom att 

undersökningar äger rum i en ekologiskt relevant sammanhang. De kategorier som 

framkom av analysen i denna undersökning kan sägas belysa en komplex interaktion 

mellan de aktiviteter som teknikstödet avser underlätta, teknikstödet i sig, individen 

och omgivningen. Detta kan visa på att det är av största vikt att utgå från ett 

klientcentrerat förhållningssätt vid användande av bärbara elektroniska teknikstöd 

som kompensatorisk åtgärd för personer med förvärvad hjärnskada.

Arbetsterapi behöver vara klientcentrerad (Fisher, 2007; Kielhofner, 2007; Kramer et 

al., 2003). Fisher hävdar att individens förutsättningar och begränsningar bör 

utforskas och värderas och egenskaperna hos det elektroniska teknikstödet i sig måste 

passa inte bara personens fysiska och kognitiva förmåga utan också sociala miljö, 

tidigare kunskap,  värderingar och dessutom upplevas som en meningsfull åtgärd.

Sohlberg et al. (2007) rekommenderar i sin litteraturöversikt att ytterligare forskning 

utförs om hur val och utvärdering av individuella och miljömässiga faktorers 

inflytande på långvarigt användande av elektroniska teknikstöd. Sohlberg et al. (2007)

nämner vidare att existerande klientcentrerade utvärderingsmodeller för andra 

klientgrupper än förvärvad hjärnskada som anses förbättra matchningen mellan 

individ och teknikstöd, och dessa skulle kunna ligga till grund för en 

arbetsterapeutiskt metod i kombination med arbetsterapeutisk grundteori.

Ponsford, Sloan och Snow (1995) hävdar att miljön har stor betydelse vid 

hjärnskaderehabilitering eftersom  personer med förvärvad hjärnskada ofta har 
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svårigheter att generalisera kunskap. Generaliseringssvårigheter innebär enligt 

Ponsford (1995) att en person med hjärnskada kan ha svårigheter att tillämpa kunskap 

i olika miljöer, varför träning av strategier bör ske så nära klientens egen miljö eller 

utförandesammanhang som möjligt, för att få önskad effekt. I Sohlbergs et al. (2007)

forskningsöversikt anges att få artiklar i översikten beskriver i detalj hur träning i 

användandet av elektroniska teknikstöd bedrivits, varför forskning om 

träningsmetoder efterlyses. Boman (2007) diskuterar i en undersökning av personer 

med förvärvad hjärnskada och EADL (Electronic Aids to Daily Living), att eftersom 

förändingar i vanor och rutiner är särskilt svåra för denna klientgrupp borde 

elektroniska teknikstöd bygga på redan etablerade vanor och rutiner. I kombination 

med detta arbetes resultat kan detta indikera att en inledande arbetsterapeutisk analys 

av samspelet mellan teknikstödet och individens funktion, utförandesammanhang, 

vanor och roller skulle kunna utgöra en god grund inte bara för val av teknikstöd utan 

även för motivering, träning och integrering av användande av elektroniska teknikstöd 

i det dagliga livet. 

Motivation och insikt  är enligt Hussey och Cook (2001) centrala begrepp i 

matchningen mellan teknikstöd och individ. Arbetsterapeutiska insatser för att 

förbättra insikt hos individen kan komma att betyda förbättrade förutsättningar för en 

lyckad  ”match making”. Den artikel i urvalet som närmast beskriver en 

arbetsterapeutisk synvinkel är Fleming et al. (2005) som beskriver ett program för 

prospektiv minnesrehabilitering som inkluderar flera av Fishers steg i 

processmodellen för arbetsterapi OTIPM (Fisher, 2007). Fleming et al. (2005)

inkluderar fyra faser varav den inledande bemöter insiktsproblem hos individen. 

Fleming et al. (2005) beskriver tre fall, varav ett använder elektroniskt teknikstöd. En 

större studie av detta program, med en större bredd av deltagare kunde ge viktig 

kunskap om effektiviteten i denna process.

De användingsområden som dessa artiklar omfattar utgörs inte enbart av teknikstödet 

som påminnelse för aktivitet, utan även för att utföra procedurer, orientering i tid och 

rum samt för att minnas vad som hänt. Andra elektroniska teknikstöd kan sägas ha 

underlättat inlärning av fakta. Dessa användningsområden beskriver ofta produktiva 

aspekter av dagligt liv och arbete, men det finns begränsade uppgifter om hur 

elektroniska teknikstöd kan underlätta fritidsaktiviteter, sociala sammanhang och vila 
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som i arbetsterapeutiska sammanhang utgör en del av en balanserad tillvaro

(Kielhofner, 2007; Wilcock, 1998). Detta kan bero på att de flesta undersökningar är 

baserade på deltagare med milda kognitiva funktionshinder som har större möjlighet 

att återgå till produktivt arbete. Personer med svårare kognitiva funktionshinder går 

sällan tillbaka till produktivt arbete (High, 2005; Japp, 2005), och kan vara hänvisade 

till fritidsaktiviteter och voluntärverksamhet som aktiviteter i sitt dagliga liv. Detta 

kan betyda att forskning kan vara nödvändig om dessa teknikstöds möjligheter att 

facilitera annan delaktighet i samhället än arbete. 

Funktion och design beskrivs i de undersökta artiklarna i varierande detalj. Tidiga  

undersökningar av till exempel Giles och Shore (1989) angav att individer som avsåg

att använda elektroniska teknikstöd behövde nära normal intellektuell förmåga, 

problemlösningsförmåga och insikt. Användarvänligheten för dessa teknikstöd har 

gått framåt i och med att tekniken utvecklats och urvalet ökat, så att det nu är möjligt 

för personer med mer omfattande fysiska och kognitiva funktionshinder att använda 

vissa bärbara elektroniska teknikstöd (Wilson, 2004). Artiklarna i undersökningen kan 

sägas beskriva ett spektra av elektroniska teknikstöd från ett ytterläge med

kommersiellt tillgängliga mobiler och handdatorer, specialutvecklade kognitiva 

orthoser i mitten och lättanvända teknikstöd med reducerad individuell kontroll i det 

andra ytterläget (Sohlberg et al., 2007). Detta kan indikera att urvalet av bärbara 

elektroniska teknikstöd nu kan vara tillräckligt brett för att kunna användas som 

kompensatorisk åtgärd för fler personer, förutsatt att hänsyn tas till individuella och 

miljömässiga omständigheter.

I undersökningarna utförda av Hart et al. (2003), Gilette et al. (2004), Hart et al. 

(2004) och O’Neill Perozzi et al. (2004) i detta arbete framkommer att individens 

närstående, terapeuter, lärare och sociala grupper kan påverka användande av 

elektroniska teknikstöd genom egen erfarenhet, utbildning i området och de attityder 

som finns. Detta kan peka på ett behov av att den behandlande arbetsterapeuten även 

behöver utbilda kollegor, lärare och närstående i praktiskt användande och teknisk 

problemlösning och/eller utveckla lättanvända manualer, instruktionskort eller 

liknande. Det kan även indikera vikten av att de terapeuter som förskriver elektroniska 

teknikstöd har ingående och praktisk kunskap om desamma.   
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Litteraturöversikter av Sohlberg et al. (2007) och Cicerone (2005) efterlyser en mer 

systematisk forskningsutveckling mot mer specifika och funktionella 

behandlingsresultat, och forskning med tyngdpunkt på miljö, aktivitet och delaktighet, 

vilket kan peka på en ökad betydelse för arbetsterapeutisk forskning inom detta 

område. Arbetsterapeutisk forskning skulle även kvalitativt kunna belysa hur 

individen uppfattar teknikstödet som meningsfullt och belysa värderingar av upplevt 

stigma av användaren själv och hans omgivning. Individens uppfattning av känsla av 

kontroll samt förändringar i delaktighet, vanor och roller till följd av användande av 

elektroniska teknikstöd skulle kunna utgöra andra uppslag för vidare forskning.

Slutsatser

Bärbara elektroniska teknikstöd som handdatorer kan vara effektiva för personer med 

mildare kognitiva funktionshinder. För övriga individer kan elektroniska teknikstöd 

med begränsade designdetaljer, eller teknikstöd där kontrollen ligger på en närstående 

eller annan yttre instans vara en möjlighet för att genom elektroniska teknikstöd 

främja aktivitet och delaktighet. Det är dock fortfarande oklart vilket teknikstöd som 

passar vilken individ och hur omgivningen påverkar användande av elektroniska 

teknikstöd. Arbetsteraeputisk forskning är begränsad, och framtida forskning kan 

behövas för att förbättra möjligheter att matcha individ och teknikstöd utifrån ett 

arbetsterapeutiskt perspektiv.  

Metoddiskussion 

I syfte att öka trovärdigheten i detta arbete har författaren försökt beskriva 

analysförfarandet noggrant. Friberg (2006) anger att en av riskerna med en 

litteraturbaserad studie är att författaren kan tänkas välja ut artiklar som ”passar” den 

egna åsikten. Författaren till detta arbete har inte funnit artiklar i sådan mängd att 

detta varit möjligt. Urvalet av artiklar begränsades till personer med förvärvad 

hjärnskada och bärbara elektroniska teknikstöd. Några av de artiklar som uteslöts av 

tidsskäl var skrivna utifrån en arbetsterapeutisk synvinkel och inriktade på äldre 

personer med kognitiva nedsättningar och/eller på EADL. Om urvalet inkluderat fler 

grupper med kognitivt funktionshinder, eller andra elektroniska teknikstöd kunde 

urvalet ha breddats, varmed artiklarnas innehåll möjligen kunde ha svarat på syftet 
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med större noggrannhet. Fler länder, däribland Sverige kunde ha varit representerade 

om en annan klientgrupp valts. Vidare kunde en sökning i flera databaser och en 

utvidgning av den undersökta tidsperioden ha påverkat antalet artiklar.  

Författaren till denna översikt har omfattande erfarenhet av arbete med personer med 

förvärvad hjärnskada och använder elektroniska teknikstöd som kompensatorisk 

åtgärd för att underlätta svårigheter i det dagliga livet till följd av kognitiva 

nedsättningar. En av svårigheterna med detta arbete har därför varit att undvika 

förförståelse under analysen. Författaren har strävat efter att vara medveten om detta, 

genom att kritiskt granska sitt eget tänkande och resonerande. Handledarens 

fortlöpande granskande av detta arbete har också varit väsentligt för att avhjälpa detta 

metodproblem (Dahlberg, 1997).
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Jämförelse av ingående artiklars resultatdelar

Referens Metod Resultat                                  Evidenskraft

Gillette, Y., & DePompei, R. (2004). Enkät Unga människor med kognitiva Medel
The potential of electronic organizers funktionshinder använder datorer 
as a tool in the cognitive oftare än mobil-handdator. Ungdomar 
rehabilitation of young people. med intakt motorik, som kan läsa och 

kopiera är mer sannolikt ETS 
användare. Mest använda strategi var 
att "någon annan gör det åt mig".

Hart, T., O'Neil-Pirozzi, T. M., & Enkät Hälften av respondenterna Medel
Morita, C. (2003). Clinician rapporterade att de mött klienter med 
expectations for portable electronic ETS. Mest potential ansågs finnas för 
devices as cognitive-behavioural minne, planering och initiering. 
orthoses in traumatic brain injury Mindre för beteende och sociala 
rehabilitation. svårigheter. Klientens egenskaper för 

effektivt användande av ETS var 
inlärnings- och minneskapacitet. 
Kostnad ansågs vara en barriär.Lågt
självförtroende för förmåga att lära 
och guida klienter att använda ETS. 
Respondenter som själva var 
användare hade bättre självförtroende.

Kim, H. J., Burke, D. T., Dowds JR, Enkät 9/12 patienter fann att ETS hjälpte. Medel
M. D., Robinson Boone, K. A., & 7/9 fortsatte att använda efter försök.
Park, G. J. (2000). Electronic memory
 aids for outpatient brain injury: 
Follow-up findings. 

O'Neil-Pirozzi, T. M., Kendrick, H., Enkät 36% av respondenter rapporterade att Medel
Goldstein, R., & Glen, M. (2004). de använde ETS med klienter. 
Clinician influences on use of portable Användande av ETS var statistiskt 
electronic memory devices in relaterat till mängd träning i ETS och 
traumatic brain injury rehabilitation. självförtroende att lära ut användande av 

ETS till klienter i TBI rehabilitering.

Evans, J. J., Wilson, B. A., Needham, Enkät Användande av minnesstöd Medel
P., & Brentnall, S. (2003). Who korrelerade med grad av 
makes good use of memory aids? självständighet. Mest använt var 
Results of a survey of people with kalendrar, väggalmenacka och 
acquired brain injury. anteckningsböcker. ETS användes av 

få. Variabler som bäst förutsåg 
användande av  minnesstöd var 
nuvarande ålder, tid sedan skada, antal 
minnesstöd som användes innan 
skadan, en viss grad av uppmärksamhet.

  Hart, T., Buchhofer, R., & Vaccaro, Enkät, intervju 2/3 av deltagarna rapporterade Medel
M. (2004). Portable electronic devices regelbundet använda datorer, men 
 as memory and organizational aids färre än 1/3 hade erfarenhet av 
after traumatic brain injury: a handdator eller liknande. Intresse av 
consumer survey study. handdatorer var större än uttalat 

behov för förbättring av förmåga.

Gorman, P., Dayle, R., Hood, C., & Fallstudie Om klienter passar ISAAC, och Medel
Rumrell, L. (2003). Effectiveness of tillräcklig träning finns tillgänglig kan 
the ISAAC cognitive prosthetic ISAAC vara mycket effektivt. FIM 
system for improving rehabilitation och datalog indikerade att ISAAC 
outcomes with neurofunctional ökade självständighet. 
impairment 
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  Hart, T., Hawkey, K., & Whyte, J. Fallstudie Inspelade mål erinrades bättre än icke Medel
(2002). Use of a portable voice inspelade mål
organizer to remember therapy goals 
in traumatic brain injury 
rehabilitation: A within-subjects trial. 

Wade, T. K., & Troy, J. C. (2001). Fallstudie 5/5 förbättrade sin förmåga att Medel
Mobile phones as a new memory aid: komma ihåg vardagliga aktiviteter
A preliminary investigation using case 
studies. 

Fleming, J., Shum, D., Strong, J., & Fallstudie 3/3 förbättrade sitt prospektiva Medel
Lightbody, S. (2005). Prospective minne, möjligen demonstrerades ökad 
memory rehabilitation for adults with självinsikt med fluktuerande 
traumatic brain injury: a självrapportering av minnesproblem.
compensatory training programme. 

Berry, E., Kapur, N., Williams, L., Fallstudie Mrs B kunde återkalla minnen från Medel
Hodges, S., Watson, P., Smyth, G., et händelser 80% bättre med SenseCam 
al. (2007). The use of a wearable jämfört med dagboksförfarande. Hon 
camera, SenseCam, as a pictorial diary kom ihåg dessa händelser fortfarande 
to improve autobiographical memory efter 11 månader, jämfört med 
in patient with limbic encephalitis: A dagbokens tre månader.
preliminary report.  

van den Broek, M. D., Downes, J., Fallstudie Alla försökspersoner förbättrade Medel
Johnson, Z., Dayus, B., & Hilton, N. förmåga att lämna ett meddelande, alla
(2000). Evaluation of an electronic  utom en förbättrade frekvens av 
memory aid in the neuropsychological utförda dagliga göromål.
 rehabilitation of prospective memory
 deficits. 

Yasuda, K., Misu, T., Beckman, B., Fallstudie Avsevärd förbättring av utförande av Medel
Watanabe, O., Ozawa, Y., & utvalda uppgifter för 5/8 
Nakamura, T. (2002). Use of an IC försökspersoner.
recorder as a voice output memory aid
for patients with prospective memory
impairment. 

Kirsch, N. L., Shenton, M., & Rowan, Fallstudie Användande av kalender ökade med Medel
J. (2004). A generic, 'in-house', personsökare och minskade när 
alphanumeric paging system for personsökaren avlägsnades i fas B.
prospective activity impairments after
 traumatic brain injury.

Kirsch, N. L., Shenton, M., Spirl, E., Fallstudie Orientering förbättrades med Medel
Rowan, J., Simpson, R., teknikstöd och bibehölls delvis för fall 
Schreckenghost, D., et al. (2004). 1. Fall 2 gjorde färre misstag och alla 

procedure subtasks utfördes med 
teknikstöd. Utan teknikstöd kvarstod 
misstag men reducerades i antal.

Stapleton, S., Adams, M., & Atterton, Fallstudie 2/5 signifikant fler procent av Medel
L. (2007). A mobile phone as a målbeteende
memory aid for individuals with Beteenden återigck inte till baseline, 
traumatic brain injury: A preliminary vilket indikerar inlärningseffekt
investigation. 3/5 med RBMT inom svårt 

funktionshindrat band.

Wright, P., Rogers, N., Hall, C., Fallstudie Alla deltagare kunde använda dessa Medel
Wilson, B. A., Evans, J. J., Emslie, H., ETS. Pekverktygets spets behövde 
 et al. (2001). Comparison of pocket- förbättras för att öka kontrast. 
computer memory aids for people Interface reducerade risken för misstag.
with brain injury. 
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  Thöne-Otto, A. I. T., & Walther, K. Fallstudie Resultaten var relaterade till graden av Medel
(2003). How to design an electronic retrospektiva minnessvårigheter
memory aid for brain-injured patients: Snabba elever föredrog Palm.
Considerations on the basis of a model Långsamma elever 
of prospective memory. föredrog mobil. Fördelar och nackdelar 

presenteras.

Fish, J., Manly, T., & Wilson, B. A. Fallstudie Förbättring av utförande av Medel
(2008). Long-term compensatory målbeteende konsekvent nivå. 
treatment of organizational deficits in 
a patient with bilateral frontal lobe 
damage. 

Dry, A., Colantonio, A., Cameron, J. Fokusgrupp Villighet och intresse av att använda Medel
I., & Mihailidis, A. (2006). ETS, Kategorier: Positiva och 
Technology in the lives of women negativa aspekter av ETS,  Erfarenhet
who live with memory impairment as av att lära sig använda ETS,  
a result of a traumatic brain injury. Könsrelaterade aspekter som avspeglas

i användande.

Cappa, S. F., Benke, T., Clarke, S., Litt.Översikt EFNS guidelines graderar evidens för Medel
Rossi, B., Stemmer, B., & van användande av ETS. Det finns evidens
Heughten, C. M. (2003). EFNS för att ETS är en effektiv 
guidelines on cognitive rehabilitation: kompensationsåtgärd för personer 
Report of an EFNS task force. med minnes- och exekutiva svårigheter.

Wilson, B. A., Emslie, H., Quirk, K., RCT Signifikant reduktion av Hög
Evans, J. J., & Watson, P. (2005). minnesproblem med Neuropage.

Wilson, B. A., Emslie, H. C., Quirk, RCT Mer än 80% av de som avslutade 16 Hög
K., & Evans, J. J. (2001). Reducing veckors försök var signifikant mer 
everyday memory and planning effektiva i att utföra dagliga 
problems by means of a paging göromål när de använde Neuropage 
system: A randomised control jämfört med  baseline. För de flesta 
crossover study. bibehölls detta resultat 7 veckor efter 

försöket.

Wilson, B. A., Scott, H., Evans, J., & Rapport Neuropage förbättrar delaktighet för Medel
Emslie, H. (2003). de flesta personer i undersökningen. 

Rapport om olika sätt att använda 
Neuropage, samt effektivitet.
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Kort beskrivning av specifika teknikstöd i översikten

Typ av teknikstöd Kort beskrivning

Handdator Handdator kan ha kalender, telefonbok, vissa program som 
Word  och Excel,  telefonfunktion och emailkapacitet. Andra  
program kan laddas in. Ny information förs in genom att 
trycka på skärmen med pekverktyg, eller använda externt 
eller internt tangentbord. 

Electronic organizer Palm, och vissa andra märken. Innehåller mest 
kalenderfunktioner. Kan ha email. Ny information förs in 
genom att trycka på skärmen med pekverktyg, eller använda 
extern eller internt tangentbord.
Billigare varianter finns med enbart telefonbok och kalender.

Mobiltelefon Många mobiltelefoner kan innehålla kalenderfunktion, sms 
och emailfunktion samt alarm. 

Neuropage Personsökare. Neuropage drivs av The Oliver Zangwell 
Institute i Storbrittanien. Individen hyr personsökaren från 
institutet och ringer in de meddelanden han/hon vill ha sända 
till sökaren via en datorcentral. 

ISAAC Handdator med skräddarsydd mjukvara för personer med 
kognitiva nedsättningar. 

IQ Voice Organiser Röstbaserat teknikstöd. Kalender, alarm, telefonbok och 
diktafonfunktion.

Sony IC recorder Röstbaserat teknikstöd.  Diktafon

SenseCam Kamera med fisheye lins som tar bilder när en sensor utlöses 
av en rörelse i omgivningen. Bilderna ses sedan på dator som 
en film.


