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Förord 

Projektet KogniTek har varit en kraftfull satsning inom området kognition och 

hjälpmedel och har pågått under 2005-2008. Hjälpmedelsinstitutet, Hjärnskade

förbundet Hjärnkraft samt Riksförbundet Attention har fått medel från All

männa Arvsfondsdelegationen och har tillsammans drivit detta utvecklings

projekt. Inom ramen för projektet har två resurscenter bildats: Uppsala samt 

Lund-Orup. 

Som delprojektledare har jag ansvarat för arbetet vid Universitetssjukhuset i 

Lund, VO Rehabiliteringsmedicin. Detta delprojekt har syftat till att utveckla ett 

resurscenter för personer med kognitiva funktionshinder efter förvärvad hjärn

skada. Denna rapport beskriver bakgrund, genomförande, resultat och allt arbete 

som genomförts inom ramen för delprojektet. Resultaten är positiva och det är 

allas förhoppning att detta ska kunna fortsätta inom ramen för vår ordinarie 

verksamhet. 

Jag vill rikta ett stort tack till alla som under projektet på olika sätt medverkat 

och bidragit till det positiva slutresultatet. 

Lund – Höör, 2008-09-16 

Jan Lexell, 

Delprojektledare KogniTek 

Överläkare och professor 
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Projektets övergripande syfte och mål 

Hjälpmedelsinstitutet (HI) tog under 2004 initiativet till projektet KogniTek, till

sammans med Riksförbundet Attention och Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft i 

syfte att utveckla metoder, miljöanpassningar samt ge förslag till utveckling och 

förbättringar av hjälpmedel för vuxna personer med ADHD/Damp samt vuxna 

med förvärvad hjärnskada som har kognitiva funktionsnedsättningar. Med en 

väl spridd insikt om möjligheterna med såväl låg- som högteknologiska hjälp

medel finns goda förutsättningar för teknik- och metodutveckling som kan bidra 

till ökad delaktighet och självständighet för personer med kognitiva funktions

hinder. 

Hjälpmedel för att stödja kognitiva förmågor är ganska nytt och fortfarande ett 

relativt okänt område. Det saknas därför kunskap om vilka metoder och vilka 

hjälpmedel, i form av elektroniska teknikstöd, som är användbara i kompense

rande syfte när det gäller t.ex. tids-, påminnelse- och planeringsproblem.  

Alltmer framstår det som att elektroniska teknikstöd skulle kunna kompensera 

kognitiva funktionsnedsättningar samt bidra till att vara ett stöd vid nedsatta 

eller förlorade förmågor. Dessa teknikstöd är vanligtvis IT-baserade och ofta 

kombinerade med lågteknologiska lösningar. Det är först med de IT-baserade 

teknikstöden som personer med kognitiva funktionsnedsättningar kan få ett 

bättre anpassat stöd. 

Det är viktigt att den potential som tekniken rymmer när det gäller kognitiva 

funktionshinder tas till vara. Syftet med teknikstöd är inte minst att ge ett 

individuellt anpassat stöd som kan göra det möjligt för brukaren att förstå vad 

som händer, att känna trygghet och att kunna fatta egna beslut. Förhoppningen 

är att användaren ska kunna utföra vardagliga aktiviteter mer självständigt, få 

tillgång till ett större socialt nätverk samt kunna utöva ett större självbestäm

mande och känna en större delaktighet i samhällslivet.  

Genomgående har man utgått från att teknikstöd kan vara till nytta för vuxna 

med förvärvad hjärnskada som har kognitiva funktionsnedsättningar men få 
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studier har undersökt detta utifrån brukarens perspektiv. Vi saknar alltså  

kunskap om brukarens egen värdering av detta, om brukarna själva anser att 

teknikstöden skulle underlätta vardagen, på vilket sätt och i vilken form, och hur 

det ideala teknikstödet eller IT-lösningen skulle se ut.  

Samtidigt med alla de möjligheter dessa teknikstöd erbjuder finns problem redan 

med användningen av vardagsteknik. Många hjärnskadade upplever svårigheter 

med all den teknik som finns i vår omedelbara omgivning vilket i sig försvårar 

genomförandet av vardagliga aktiviteter och utestänger många från ett normalt 

liv. Kunskapen om detta är också mycket begränsad och i princip saknas 

kunskap om, hur och varför personerna upplever svårigheter med vardagsteknik.  

Specifika syften och mål 
Mot bakgrund av detta har delprojektet haft följande syften och mål: 

•	 Få fram kunskap om vilka svårigheter vuxna med förvärvad hjärnskada 

upplever med vardagsteknik; 

•	 Få fram kunskap om vilka teknikstöd, tjänster och andra åtgärder som 

kan underlätta ett självständigt liv för vuxna med förvärvad hjärnskada; 

•	 Få fram brukarens egen värdering av användningen specifikt av 


elektroniska teknikstöd i syfte att kompensera för de kognitiva 


funktionsnedsättningarna efter en förvärvad hjärnskada; 


•	 Öka kunskapen om hur användningen av dessa elektroniska teknikstöd 

kan underlätta ett självständigt liv för vuxna med förvärvad hjärnskada, 

både objektivt och utifrån brukarperspektivet; 

•	 Medverka till bättre samarbete mellan kommuner och landsting, så att 

elektroniska teknikstöd och andra tekniska hjälpmedel och tjänster kan 

erbjudas vuxna med förvärvad hjärnskada; 

•	 Förbättra utbud av elektroniska teknikstöd och andra tekniska hjälpmedel 

och tjänster för vuxna med förvärvad hjärnskada; 

•	 Låta 12-15 vuxna med förvärvad hjärnskada prova elektroniska teknik

stöd i sitt dagliga liv; 

•	 Bidra till vidareutveckling av elektroniska teknikstöd för vuxna med för

värvad hjärnskada; 
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•	 Utarbeta en fungerande modell för hur elektroniska teknikstöd kan 

erbjudas för vuxna med förvärvad hjärnskada; 

•	 Ta fram utbildningsmaterial om elektroniska teknikstöd för personer med 

förvärvad hjärnskada samt föreläsningar/workshops baserat på materialet 

och erfarenheterna i projektet; 

•	 Ta fram riktlinjer som vänder sig till kommuner och landsting för att 

underlätta framtida insatser;  

•	 Ta fram provningsmetoder för elektroniska teknikstöd både för de som är 

specialtillverkade för personer med kognitiva funktionsnedsättningar och 

de som finns på den reguljära marknaden; 

•	 Verka för att Resurscentrum VO Rehabiliteringsmedicin (tidigare Rehab

centrum Lund-Orup) blir ett permanent kunskapscenter. 
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Projektets genomförande 

Styrgrupp och personal 
Projektet startade 2005-04-15 med planeringsmöten inom styrgruppen och 

rekrytering av personal. I augusti 2005 anställdes två arbetsterapeuter i 

projektet. Anita Lindén, sedan tidigare verksam som arbetsterapeut vid Hjärn

skadesektionen, VO Rehabiliteringsmedicin, har arbetat 100 procent i projektet. 

Ann-Louice Lövgren Engström, arbetsterapeut och universitetsadjunkt vid 

Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet, anställdes på 50 

procent i projektet. Anita Lindén har i huvudsak arbetat med både kunskaps

uppbyggandet, det praktiska utvecklingsarbetet och utvärderingen.  

Ann-Louice Lövgren Engström har deltagit i kunskapsuppbyggandet och arbetat 

med delar av utvärderingen av de olika faserna i projektet. Båda arbetstera

peuterna har mångårig erfarenhet av rehabiliteringsarbete för personer med för

värvad hjärnskada. 

Till den lokala projektgruppen, men inte anställda i projektet, knöts Maria 

Larsson Lund, medicine doktor i arbetsterapi och universitetslektor vid 

Institutionen för Samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi, Umeå 

universitet och arbetsterapeut Kerstin Boschian, VO Rehabiliteringsmedicin. 

Maria Larsson Lunds roll har varit att under hela projektet i nära samverkan 

med delprojektledaren och de två arbetsterapeuterna vara rådgivare, delta i 

kunskapsuppbyggandet, det praktiska utvecklingsarbetet och medverka i ut

värderingen av de olika faserna i projektet.  

Kerstin Boschians roll har varit att samverka vid inledningen av kunskapsupp

byggandet och i enstaka delar av det praktiska utvecklingsarbetet.  

En lokal styrgrupp bildades bestående av delprojektledaren (Jan Lexell), verk

samhetschefen vid VO Rehabiliteringsmedicin (Marcelo Rivano) och represen

tanten för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft i Skåne (ordförande Lars-Göran 

Edvardson). Till styrgruppen har olika personer vid olika tillfällen adjungerats. 
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Styrgruppen har träffats vid flera tillfällen varje år. Utöver det har ett stort 

antal planeringsträffar med personalen i projektet genomförts. 

Inledande litteraturöversikt 
Vid starten av projektet gjordes en noggrann kartläggning av området, genom

förda studier, avsaknaden av kunskap samt behov av ökad kunskap för att 

kunna genomföra projektet. 

De mest förekommande orsakerna till förvärvad hjärnskada är trauma och 

stroke (Cicerone et al, 2000). I Sverige uppskattas incidensen av traumatisk 

hjärnskada till 250/100 000 invånare (Hansson, 2005) och årligen insjuknar cirka 

30 000 personer i stroke (Riks-Stroke, 2006). De som insjuknar i stroke är oftast 

äldre och mindre än 20 procent är under 65 år.  

Till skillnad från stroke är det är ofta unga personer som skadas genom trauma 

(Kraus & McArthur, 1999) med ibland livslånga fysiska, kognitiva, emotionella 

funktionsnedsättningar och förändrat beteende som följd (Finlayson & Garner, 

1994). 

Omfattningen av problemen och hur de yttrar sig beror på skadans svårighets

grad och varierar från person till person (Finlayson & Garner, 1994). Mått på 

skadans svårighetsgrad anges vanligtvis genom reaktionsgradsskalor, längd på 

tid i coma (medvetslöshet) och posttraumatisk amnesi (PTA) (Katz & Black, 

1999; McKinlay & Watkiss, 1999). Skallskador delas in efter svårighetsgrad i 

fyra undergrupper: minimal, lätt, medelsvår och svår (Lexell, Romner & Tegner, 

2000). 

Påverkan på kognitiva funktioner är ofta de mest framträdande och bestående 

funktionsnedsättningarna efter stroke och traumatisk hjärnskada (Cicerone et 

al., 2000). Bland de mest frekventa svårigheterna är bristande uppmärksamhet 

och koncentration, nedsatt minne samt problem med nyinlärning och med 

exekutiva funktioner (Mateer & Raskin, 1999). 

Påverkan på kognitiva funktioner visar sig i problem att ta in och bearbeta 

information, svårigheter att kommunicera, att hålla koncentration över tid, ökad 
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känslighet för stimuli, nedsatt simultankapacitet, orkeslöshet och försämrad 

reaktionstid (Cicerone et al., 2000, Hart, Hawkey & Whyte, 2002; Hart, O´Neil-

Pirozzi & Morita, 2003; Kado, Ouellette & Summers, 2002; Pentland, Hutton, 

Macmillan & Mayer, 2003). Inlärningssvårigheter kan medföra problem när nya 

strategier ska användas för att lösa problem från en aktivitetssituation till en 

annan och det är därför av stor betydelse att åtgärderna genomförs i deltagarens 

egen miljö (Boman, Lindstedt & Hemmingsson, 2004; Kirsch, Shenton, Spirl & 

Rowan, 2004). 

Svårigheter till följd av förvärvad hjärnskada kan ha en allvarlig påverkan både 

på personernas möjligheter att genomföra dagliga aktiviteter (Johansson & 

Bernspång, 2003; Erikson et al, 2004) och på deras delaktighet i olika livs

situationer och i samhället (Cicerone et al., 2000; Häggström & Larsson Lund, 

2007; Kado et al. 2002; Pentland et al., 2003). 

Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (Socialstyrelsen, 

2003) som är den svenska översättningen av ”International Classification of 

Functioning Disability and Health” (ICF) (WHO, 2001) definierar aktivitet som 

en persons utförande av en uppgift eller handling. Delaktighet definieras som en 

persons engagemang i en livssituation, d.v.s. i ett samhälleligt sammanhang. 

Delaktighet uppstår genom samspel mellan funktionsnedsättningar, hälsotill

stånd, personliga faktorer och miljön. Få studier visar hur utförandet av 

aktiviteter eller förändringar i delaktighet påverkas vid förvärvad hjärnskada 

(Cicerone et al., 2005). 

Kunskaperna är även bristfälliga när det gäller rehabiliteringsresultat med 

avseende på delaktighet, subjektivt välbefinnande och livskvalitet för 

traumatiska hjärnskador (Cicerone, 2004). 

Den tekniska utvecklingen under de senaste åren har påverkat våra aktiviteter 

och delaktighet i hem och samhälle. Vardagsteknik i hemmet, som hushålls

apparater, timer, fjärrkontroller, belysning och säkerhetssystem, har bidragit till 

att vi på ett bekvämare, säkrare och mer energibesparande sätt kan utföra 

aktiviteter (Lange & Smith, 2002). Hagberg (2002) använder vardagsteknik som 
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”samlingsbegrepp för de verktyg, apparater, maskiner och tekniska system som 

vi använder i bostaden, i lokalsamhället, under vår fritid, när vi förflyttar oss 

etc” (sid. 72).  

Dagens ungdom har en naturlig samhörighetskänsla för vardagsteknik som fjärr

kontroller, datorer, datorspel, bärbara CD eller MP3 spelare, mobiltelefoner, 

video och DVD och använder framför allt den portabla tekniken i såväl hemmet, 

skolan som ute i samhället (Gilette & DePompei, 2004). Det är däremot färre 

äldre (över 60 år) som använder datorer och om de används är det i huvudsak i 

hemmet för ordbehandling (Selwyn, 2004). Kunskapen om vilka som inte 

använder teknik i sina dagliga aktiviteter eller använder den i mindre omfatt

ning är begränsad (Selwyn, 2003). Förklaringar till att ny teknik inte används 

kan vara begränsade materiella och ekonomiska resurser och rädsla eller mot

stånd till att använda ny teknik (Selwyn, 2003).  

Problem med användargränssnitt kan orsaka problem både vid nedsatta 

kognitiva funktioner och fysiska begränsningar (Cortés et al., 2003). Användar

gränssnitt kan beskrivas som kontaktytan mellan människa och ett tekniskt 

system. Ett exempel på användargränssnitt är den synliga delen av en bankomat 

som tillåter användaren mata in information och möjliggör för bankomaten att ge 

information tillbaka till användaren. Användning av vardagsteknik av patienter 

med demens har studerats av Nygård och Starkhammar (2006) men någon mot

svarande studie har inte hittats när det gäller personer med förvärvad hjärn

skada. Det är därför av stor vikt att kartlägga användningen samt eventuella 

svårigheter och förändringar i användandet av vardagsteknik.  

För att möjliggöra aktivitet och delaktighet för personer med förvärvad hjärn

skada behöver aktiviteter ibland anpassas eftersom kognitiva funktionsnedsätt

ningar inte alltid kan återtränas. Kompensatoriska åtgärder kan då användas i 

form av teknikstöd (Cicerone et al., 2000, Trombly, Radomski, Trexel & Burnett-

Smith, 2002; Cortés et al., 2003). Teknikstöd kan omfatta mycket och en allmän 

och internationellt accepterad definition är: ”varje föremål eller del av utrustning, 

inköpt, anpassad eller specialtillverkad, som används för att bibehålla eller 

förbättra förmågan hos personer med aktivitetsbegränsningar” (Scherer, 2002, sid 
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1.). En form av teknikstöd är de elektroniska teknikstöden som har kapacitet att 

registrera, kontrollera och övervaka en mängd teknologisk utrustning och som 

också används för att anpassa redan automatiserad teknik i hemmen och ute i 

samhället (Lange & Smith, 2002). 

Att avgränsa vardagsteknik från elektroniska teknikstöd kan vara ett problem. 

Mobiltelefonen är ett exempel på vardagsteknik som dagligen används av ett 

stort antal personer. För personer med minnesproblem kan mobiltelefonen också 

vara ett elektroniskt teknikstöd som påminner när det är dags att ta medicin, 

passa en tid eller påbörja en aktivitet. Att vara så självständig som möjligt är 

något som värderas mycket högt.  

Datasystem och trådlös kommunikation kan användas för att kompensera för 

kognitiva funktionshinder som svårigheter att orientera sig i sin omgivning, 

komma ihåg var man lagt föremål och för planering av uppgifter som ska utföras 

(Cortés et al, 2003). Elektroniska teknikstöd har därför utvecklats för att 

personer med aktivitetsbegränsningar bättre ska kunna kontrollera sina upp

gifter och sin omgivning (Croser, Garrett, Seeger & Davies, 2001) och därigenom 

bli mera oberoende och bättre kunna interagera i samhället (Kirsch, et al., 2004).  

Portabelt elektroniskt teknikstöd (Kim, Burke, Dowds & George, 1999; van den 

Broek, Downes, Johnson, Dayus & Hilton, 2000; Wright et al., 2001; Wade & 

Troy, 2001; Hart et al. 2002; O’Neil-Pirozzi, Kendrick, Goldstein & Glenn, 2004) 

har använts som minnesstöd i rehabiliteringen av personer med förvärvad hjärn

skada. 

Mobiltelefoner representerar en snabbt växande marknad inom kommunika

tionstekniken och var ett av skälen till att de testades som påminnelsehjälp

medel för fem personer med förvärvad hjärnskada. Studien visade att mobil

telefonen var effektiv som stöd för att ta egna initiativ samt vid planering, 

organisering och som påminnelse för att ta medicin eller utföra en uppgift (Wade 

& Troy, 2001). 

En fallstudie av Kim et al. (1999) visade att alarmfunktionen i en handdator var 

till stor hjälp för en ung patient med problem med minne och exekutiva funk
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tioner. Patienten använde handdatorn för att passa behandlingstider och be om 

medicin på bestämda tider. En diktafon (Voice Organizer) utvärderades i en 

studie av van den Broek et al. (2000). Påtagliga förbättringar för att underlätta 

prospektiva minnessvårigheter noterades för fyra av fem patienter under tiden 

de använde hjälpmedlet. 

För personer med kognitiva funktionshinder anses konventionella minneshjälp

medel som kalender och pappersanteckningar inte tillräckliga. I en studie ut

värderades handdatorer med gränssnitt som innehöll kalender, larm, anteck

ningsbok och med länkar mellan kalender och anteckningar (Wright et al., 2001). 

Samtliga 12 deltagare kunde använda datorerna och de flesta (83 procent) 

upplevde att datorerna var användbara.  

Sammanfattningsvis visar tidigare studier att personer efter förvärvad hjärn

skada kan lära sig kompensera för minnes- och organiseringssvårigheter med 

hjälp av elektroniskt teknikstöd. Studierna är ofta fallstudier med få deltagare 

och genomförda på klinik under rehabiliteringsperioden. Få studier har 

dokumenterat användning av elektroniskt teknikstöd i dagliga aktiviteter och 

dess inverkan på delaktighet i personens reella miljö (Lange & Smith, 2002). 

När det gäller personer med förvärvad hjärnskada kan bristande motivation och 

nedsatt insikt om att behöva använda teknikstöd påverka användandet (Wright 

et al. 2001). Begränsad användning kan också bero på att modellerna på 

marknaden ofta ändras, priserna är höga och att få kliniker och/eller anhöriga 

har kunskap och kan ge stöd när problem uppstår (O’Neil-Pirozzi et. al, 2004).  

En kartläggning av Hart, Buchhofer & Vaccaro (2004) visade att av 23 personer 

som tidigare använt portabelt elektroniskt teknikstöd var det endast sex 

personer som fortfarande använde det på grund av svårigheter att komma ihåg 

funktioner och att ta med sig teknikstödet.  

Andra möjliga förklaringar till att elektroniska teknikstöd inte används kan vara 

att de är för komplexa att lära sig använda för personer med stora kognitiva 

svårigheter eller minnesproblem samt att de inte rutinmässigt rekommenderas 

under rehabiliteringsperioden (Evans, Wilson, Needham & Brentnall, 2003). 
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Hart et al. (2003) visade i en studie att klinikers kunskap, erfarenheter och 

attityder påverkar i vilken omfattning elektroniskt teknikstöd används och att 

endast ett fåtal personer med förvärvad hjärnskada använde denna typ av 

teknikstöd i rehabiliteringen. Det är också känt att en stor andel teknikstöd som 

ordineras inte används och förklaringen till detta kan vara att användaren inte 

varit tillräckligt involverad vid utprovningen (Scherer, 2002). Om detta också 

gäller elektroniska teknikstöd är oklart.  

Kartläggningar och intervjustudier av personer med traumatiska hjärnskador 

angående elektroniska teknikstöd är relativt sällsynta, delvis på grund av att 

personer med kognitiva svårigheter kan vara svåra att intervjua och svaren 

kanske inte är helt tillförlitliga (Hart et al., 2004). Att få kunskap om varför 

elektroniskt teknikstöd används i begränsad omfattning är av stort värde (Evans 

et al., 2003). 

Sammanfattningsvis saknas kunskap om användningen av vardagsteknik och 

hur vardagsteknik och elektroniskt teknikstöd kan användas för att möjliggöra 

aktivitet och delaktighet i dagligt liv för vuxna personer med kognitiva funk

tionshinder efter förvärvad hjärnskada.  

Etiska aspekter och reflektioner 
Personer med förvärvad hjärnskada är en särskilt utsatt grupp. Det har därför 

varit vår ambition att möta deltagarna med försiktighet och stor respekt för 

deras integritet. Med många års erfarenhet av möten med personer som drabbats 

av förvärvad hjärnskada bör riskerna kunna undvikas. Nyttan av att synliggöra 

deras levnadssituation, beskriva deras svårigheter och låta dem delta i inter

ventionsstudien har bedömts vara mycket mer värdefull än en eventuell 

integritetskränkning och emotionell påverkan. Studiens syfte ligger också väl i 

överensstämmelse med intresseorganisationerna och dess medlemmars uttalade 

intresse.  

Inför de ingående delstudierna har en etisk prövning genomförts, först internt 

och sedan externt. Kartläggningsstudierna har inte utförs enligt en metod som 

syftar till att påverka forskningspersonen fysiskt eller psykiskt och omfattas 
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därför inte av lagen om etikprövning av forskning som avser människor. Samt

liga deltagare gav dock sitt skriftliga informerade samtycke till att delta och fick 

skriftlig information om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst 

kunde avbryta sin medverkan. 

Intervjuer kan frammana tankar och känslor om den egna situationen som kan 

upplevas obehagliga. Genom att vara uppmärksam på och noga tänka igenom på 

vilket sätt som frågorna ställdes och även hur, så bedömde vi att obehagliga 

känslor kunde undvikas. Efter varje intervju samtalades om upplevelsen av att 

bli intervjuad för att ge deltagarna och deras närstående möjlighet att reflektera 

över situationen. De informerades även om  möjligheten att kontakta oss om det 

skulle uppstå tankar och funderingar. 

Inför interventionsstudien gjordes en prövning av Regionala etikprövnings

nämnden vid Lunds universitet som godkände studien (diarienummer 603/2006). 

Studien bedömdes inte innebära risker för deltagarna och nyttan kunde ses 

utifrån att tidigare forskning inom ämnet saknas.  
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De ingående delstudierna 

En central del i projektet var att definiera ett övergripande syfte och att planera 

för olika delstudier. Det övergripande syftet med projekt blev att öka kunskapen 

om användbarheten av vardagsteknik och elektroniska teknikstöd för att möjlig

göra aktivitet och delaktighet i dagligt liv för vuxna personer med kognitiva 

funktionshinder efter förvärvad hjärnskada. Utifrån det genomfördes två 

inledande delstudier som skulle skapa underlag för den interventionsstudie som 

var projektets huvuddel. De två inledande delstudierna syftade också till att 

skapa underlag för hur användningen av vardagsteknik i dagliga aktiviteter och 

svårigheter i användandet kan bedömas som en grund för intervention.  

Syftet med dessa delstudier var: 

•	 att hos vuxna personer med kognitiva funktionshinder efter förvärvad 

hjärnskada kartlägga användningen, förekomsten av svårigheter och för

ändringar i användandet av vardagsteknik och elektroniskt teknikstöd i 

hemmet och i samhället samt beskriva relationen mellan användningen av 

vardagsteknik respektive elektroniskt teknikstöd och delaktighet; 

•	 att identifiera och beskriva vad som karaktäriserar svårigheter i använd

ningen av vardagsteknik och elektroniska teknikstöd i dagliga aktiviteter 

hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar efter förvärvad hjärn

skada och att identifiera och beskriva de strategier personerna använder 

för att hantera dessa svårigheter och konsekvenserna av dem. 

Syftet med interventionsstudien var:  

•	 att undersöka om arbetsterapi, där elektroniska teknikstöd eller anpass

ningar av vardagsteknik används som medel i interventionen, kan 

kompensera och underlätta för svårigheter i aktiviteter och öka möjlig

heten till delaktighet för personer med kognitiva funktionshinder efter 

förvärvad hjärnskada. 
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Delstudie 1a 
I denna delstudie undersöktes förekomsten av svårigheter och förändringar i 

användningen av vardagsteknik och elektroniskt teknikstöd, i hemmet och i 

samhället, hos vuxna personer med kognitiva funktionshinder efter förvärvad 

hjärnskada. I studien beskrevs även relationen mellan användningen av 

vardagsteknik respektive elektroniskt teknikstöd och delaktighet i livs

situationer. 

Urval av deltagare 

För att ingå i studien skulle personen till följd av en hjärnskada ha blivit 

rehabiliterad vid VO Rehabiliteringsmedicin, Universitetssjukhuset i Lund, 

1998-2004 och varit utskriven från kliniken i minst ett år. Deltagarna valdes ut 

från klinikens databas. De skulle a) vara i arbetsför ålder (18-60 år), b) boende i 

Skåne, c) själv kunna besvara frågor och berätta om sin situation d) och bo i ett 

eget boende ute i samhället. Personer exkluderades om de vid utskrivningen från 

rehabiliteringskliniken hade en grav motorisk funktionsnedsättning och socialt/ 

kognitivt lägre än 15 poäng på Functional Independence Measure (FIM) 

(indikerar en svår förvärvad hjärnskada).  

Metod 

Ett introduktionsbrev som beskrev studiens syfte, innehåll och förfrågan om del

tagande i studien sändes till 66 personer som uppfyllde ovanstående kriterier 

(Bilaga 1 och 2). Om de var intresserade att delta i studien uppmanades de att 

skicka in en skriftlig bekräftelse. Trettiosex personer gav sitt informerade sam

tycke till att delta i studien. Nitton personer avstod från att delta, 10 personer 

svarade inte och 1 person bodde utomlands. 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med 36 deltagare i deras bostad eller 

om personen så önskade på annan lämplig plats för att dokumentera deras 

användande av vardagsteknik. Att genomföra intervjuerna i deltagarens bostad 

var att föredra eftersom deltagaren då hade möjlighet att vid behov visa föremål 

som användes. 
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Som underlag för intervjuerna användes frågeformuläret ”Vardagens teknologi i 

aktiviteter i hemmet och samhället” (VTHS). Frågeformuläret, som ursprung

ligen utvecklades för personer med demens och kognitiv svikt, är uppdelat i 8 

områden och innehåller frågor om föremål och tjänster som berör: (1) hushållets 

aktiviteter, (2) diverse aktiviteter i hemmet, (3) hygien, (4) verktyg, (5) tillgäng

lighet, (6) telekommunikation, (7) ekonomi och inköp samt (8) kommunikation 

och transporter. 

Intervjuaren och deltagaren gick tillsammans igenom formuläret fråga för fråga 

och intervjuaren fyllde under samtalet i svarsalternativen. Följdfrågor ställdes 

för att få fram information om förändring och svårigheter i användningen. I 

användarmanualen till VTHS (Nygård: version 2004-01-20) finns instruktioner 

gällande svarsalternativen. Varje område i frågeformuläret har fokus på såväl 

enkla föremål som mer komplicerade saker som används vid aktivitet.  

När föremål eller tjänster inte är aktuella för respondenten fylls detta i under 

”detta är inte relevant”. Om föremålet används noteras om det är ”själv utan 

svårighet”, ”själv med svårighet” eller ”endast tillsammans med annan”. Om 

föremålet inte används är svarsalternativen ”annan gör det nu”, ”undviker eller 

kan inte” alternativt ”slutat använda det av annan orsak”.  

Frågeformuläret har utökats med föremål för att passa den målgrupp som ingår i 

studierna och har dessutom kompletterats med föremål och tjänster som rör 

elektroniskt teknikstöd. För att kunna beskriva deltagarnas upplevelse av 

användning av vardagsteknik och hur hälsotillstånd eller funktionshinder är ett 

problem som påverkar deras aktiviteter och möjligheter till delaktighet ställdes 

ytterligare tre frågor med vardera fem svarsalternativ.  

Tre likadana frågor ställdes efter varje område i VTHS och efter området om 

föremål och tjänster som rör elektroniskt teknikstöd. Frågor och svarsalternativ 

formulerades enligt följande: 1. Att använda vardagsteknologi som rör t.ex. 

hushållets aktiviteter som Du vill, går: Mycket bra, bra, ganska bra, ganska 

dåligt, dåligt. 2. I vilken utsträckning tycker Du att Ditt hälsotillstånd eller Ditt 

funktionshinder är ett problem vid användning av vardagsteknologi som rör 
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hushållets aktiviteter? Inget problem, litet problem, måttligt problem, stort 

problem, mycket stort problem. 3. Om Du angett att det är ett problem, påverkar 

det Dig i Dina aktiviteter och Dina möjligheter att vara delaktig i hemmet och 

ute i samhället? Inte alls, liten utsträckning, måttlig utsträckning, stor utsträck

ning, mycket stor utsträckning. Svarsalternativet ”ej relevant” finns också till 

samtliga frågor om någon fråga inte är aktuell. Utrymme för att skriva 

eventuella kommentarer till svaren finns också. 

Resultat 

Resultatet visar på svårigheter att använda vardagsteknik inom samtliga 

områden i varierande omfattning. De föremål och tjänster där problem i 

användandet mest frekvent rapporterades var data- och telekommunikation, 

automatisk telefonservice, PIN-koder, fjärrkontroller, biljettautomater samt 

köksspis.  

Åtta av de 36 personer som deltog i studien rapporterade inga svårigheter med 

att använda vardagsteknik. Fem personer angav svårigheter inom 1-2 områden 

medan 23 personer angav svårigheter inom 3-7 områden. De flesta som angav 

svårigheter använde föremålen självständigt trots svårigheter. Mer än hälften 

(19 personer) upplevde att deras hälsotillstånd eller funktionshinder påverkade 

deras användning av vardagsteknik i aktiviteter och delaktighet, men endast ett 

fåtal angav att problemen påverkade dem i stor eller mycket stor utsträckning. 

Elektroniska teknikstöd hade förskrivits till 5 personer.  

Sammanfattningsvis visade resultatet i denna delstudie att: 

•	 En förvärvad hjärnskada kan leda till svårigheter vid användning av 

vardagsteknik och också påverka möjligheter till aktivitet och delaktighet 

i hemmet och i samhället;  

•	 Elektroniska teknikstöd förskrivs i liten omfattning och därför behövs 

ökad kunskap om möjligheterna att med elektroniska teknikstöd 

underlätta för personer med förvärvad hjärnskada; 

•	 Det är viktigt att kartlägga svårigheter i användningen av vardagsteknik 

hos personer med förvärvad hjärnskada och instrumentet VTHS kan vara 

ett redskap i detta arbete.  
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Delstudie 1b 
I denna delstudie identifierades och beskrevs vad som karaktäriserar svårigheter 

i användningen av vardagsteknik och elektroniska teknikstöd i dagliga 

aktiviteter hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar efter förvärvad 

hjärnskada, samt de strategier personerna använder för att hantera dessa 

svårigheter och konsekvenserna av dem. 

Urval av deltagare 

Urvalet var personer som besvarat frågeformuläret VTHS och påtalat svårig

heter vid användning av vardagsteknik. Tretton personer som beskrev svårig

heter inom något område vid användning av vardagsteknik valdes ut. Deltagare 

tillfrågades om intresse fanns för ytterligare medverkan i en andra studie. De 

fick muntlig och skriftlig information om studiens syfte och innehåll samt om 

frivillighet att delta i studien och möjligheten att närhelst avbryta sitt del

tagande. När det skriftliga informerade samtycket returnerats kontaktades del

tagarna via telefon. Om behov fanns gavs vidare information om studien. Tid och 

plats för intervjun bestämdes i samråd med deltagarna. 

Intervjuerna 

Intervjuerna inleddes med en övergripande frågeställning; ”Kan du berätta hur du 

gör när du använder…? För att guida personen framåt i beskrivningen användes 

följdfrågor. Vad är det som är svårt när du ska använda…? Vad är det som orsakar 

svårigheterna? Vad består svårigheterna i? När svårigheter uppstår, hur gör du 

då? Vad händer sedan? Vid intervjuerna identifierades således aktiviteter med 

tillhörande vardagsteknologi eller elektroniskt teknikstöd som observerades vid 

samma tillfälle. Inför observationen gjordes en överenskommelse med informanten 

om vilken aktivitet som upplevdes som mest meningsfull att utföra. Alla 

intervjuerna spelades in på band och skrevs därefter ut ordagrant. Intervjuerna 

varade mellan 1-1,5 timme, beroende på hur intervjusituationen utvecklade sig. 

Eftersom denna grupp av personer kan ha svårigheter att beskriva och komma 

ihåg tidigare händelser repeterades frågorna för att garantera ett begripligt svar. 

Intervjufrågorna ställdes på ett konkret sätt med endast en frågeställning åt 

gången och hela tiden med syftet i åtanke. Eftersom dessa personer även kan ha 

21
 



 

 

 

svårigheter att hålla koncentrationen under en längre tidsperiod och kan vara 

känsliga för stimuli gjordes intervjuerna i en lugn miljö, ofta deras hemmiljö 

(Paterson & Scott-Findlay, 2002). 

Observationerna 

Vid samma tillfälle utfördes observationer (Patton, 2002). Observationerna 

skedde när personerna använde vardagsteknik och det elektroniska teknikstödet 

i en reell situation, i hemmiljön där aktiviteterna vanligtvis utförs. Fokus i 

observationen var användandet av det vardagstekniska föremålet, alternativt det 

elektroniska teknikstödet i en aktivitet. Vidare fokuserades på vad som 

karaktäriserade svårigheterna i användandet samt vilka strategier som 

användes för att hantera svårigheterna. 

Före observationen skedde en muntlig överenskommelse om att observatören 

skulle ha en passiv roll vid observationstillfället men om svårigheter skulle 

uppstå och det var nödvändigt för observatören att agera, skulle observatören ha 

ett stödjande förhållningssätt. Inför observationstillfället, tillfrågades personen 

om att muntligen återge hur han/hon tänkte och vad han/hon gjorde under 

observationen. Bandspelare användes för att spela in detta och samtalet mellan 

observatören och personen. 

I samband med observationerna fördes fältanteckningar för att komma ihåg 

händelser som ägde rum. I fältanteckningar beskrevs den miljö där observa

tionen skedde, vilken aktivitet som utfördes och informanten som utförde den 

(Patton, 2002). Vidare fördes fältanteckningar som beskrev det som fokuserades 

vid observationen av personens användande av vardagsteknologi alternativt 

elektroniska teknikstöd. Fältanteckningarna och bandinspelningen skrevs ut i 

direkt anslutning till observationstillfället. 

Resultat 

Personer med förvärvad hjärnskada upplever en kombination av svårigheter vid 

användning av vardagsteknik, vilket påverkar deras liv på olika sätt. Svårig

heterna som identifierades var inte enbart relaterat till själva tekniken, utan till 

svårigheter i interaktionen mellan tekniken, uppgiften som skulle utföras, 
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personen som utförde och den sociala och samhälleliga miljön. Svårigheterna var 

både av direkt och indirekt karaktär.  

Exempel på direkta svårigheter var att komma ihåg lösenordet till datorn, att 

hitta olika funktioner i tekniken eller att kunna följa den sekventiella ordningen 

tekniken krävde. Indirekta svårigheter utgjordes av t ex påverkan från andra 

personer som skapade stressiga situationer och gjorde det svårt att exempelvis 

använda kortet i bankomaten. 

Kombinationen av svårigheter resulterade i att de upplevde sig hindrade från att 

delta i samhällslivet. Tekniken upplevdes som tidskrävande och komplicerad 

vilket gav en känsla av en förändrad identitet och en känsla av att ”vara dum i 

huvudet”. De kände sig också delvis utanför samhället när de inte kunde 

använda exempelvis Internet och telefonservice.  

Trots de svårigheter personerna med förvärvad hjärnskada beskrev klarade 

flertalet att använda vardagsteknik med stöd av olika strategier. Några begär 

stöd från andra personer, frågar om hjälp eller ber någon annan utföra åt dem. 

Andra använder sig av sin egen anpassningsförmåga, som att pröva upprepade 

gånger, och ytterligare andra använder elektroniska teknikstöd, som hand

datorer och mobiltelefoner, för att klara av att använda tekniken i vardagen. 

Sammanfattningsvis visade delstudie 1 b att: 

•	 En komplexitet av direkta och indirekta svårigheter förelåg när 

personerna med förvärvade hjärnskador använde vardagsteknik i sina 

dagliga aktiviteter. Svårigheterna påverkade personernas upplevelse av 

sina aktiviteter, av sig själva och deras möjlighet till delaktighet i 

samhällslivet negativt. 

•	 Strategierna de använde för att hantera svårigheterna i användandet av 

vardagstekniken kunde antingen hindra eller möjliggöra aktivitet och 

delaktighet. Därför är det viktigt att inte endast kartlägga vad svårig

heterna består i utan också de strategier personer med hjärnskador 

använder för att överbrygga sina svårigheter vid användning av vardags

teknik. 
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•	 Professionella måste beakta alla interagerande aspekter som personen, 

aktiviteten, vardagstekniken, den sociala och samhälleliga miljön, för att 

kunna stödja personer med förvärvad hjärnskada så att de undviker 

svårigheter när de använder vardagens teknik i sina dagliga aktiviteter. 

•	 Det är nödvändigt att professionella observerar personer som uppger att 

de har svårigheter när de använder vardagsteknik i sina daliga aktiviteter 

då svårigheterna och strategierna är mångfacetterade och ofta svåra att 

beskriva. 

•	 Eftersom det idag inte finns några instrument tillgängliga för att mäta 

svårigheter i användningen av vardagsteknik hos personer med förvärvad 

hjärnskada, kan de svårigheter och strategier som identifierats i studien 

vara ett stöd för personer inom rehabiliteringen när svårigheterna ska 

identifieras. 

Delstudie 2 
Svårigheter vid användning av vardagsteknik och teknikstöd (delstudie 1a och 

1b) förde oss vidare till interventionsstudien, som också var den centrala delen i 

hela projektet (delstudie 2). Syftet var att undersöka om teknikstöden kunde 

möjliggöra aktivitet och delaktighet för personer med förvärvad hjärnskada.  

I denna delstudie undersöktes om arbetsterapi där elektroniska teknikstöd eller 

anpassning av vardagsteknik användes som medel i interventionen, kunde 

kompensera och underlätta för svårigheter i aktiviteter och öka möjligheterna till 

delaktighet för personer med kognitiva funktionshinder efter förvärvad hjärn

skada. Denna delstudie har genomförts som fallstudier. Först redovisas de olika 

delarna i genomförandet, resultatet på gruppnivå och därefter de 12 personer 

som deltagit i delstudien. För två personer illustreras tillvägagångssättet och för 

fem personer presenteras resultatet av intervjuerna med personerna och deras 

anhöriga. 

Urval av deltagare 

Utifrån resultaten från de två tidigare delstudierna utvaldes och tillfrågades 

personer, som bedömdes ha behov av elektroniska teknikstöd, om de ville delta i 
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interventionsstudien. Övriga personer som har deltagit i projektet är personer 

som i vuxen ålder har haft kontakt med läkare eller öppenvårdsteamet vid VO 

Rehabiliteringsmedicin, Universitetssjukhuset i Lund. 

Upplägg vid intervention 

Vid en arbetsterapeutisk intervention kan olika praxismodeller användas. I 

projekt KogniTek användes en modell för att kompensera för de svårigheter som 

deltagaren påtalade och för att underlätta för utförande och engagemang i de 

dagliga uppgifterna. Flera olika elektroniska teknikstöd har använts utifrån de 

svårigheter som framkom vid intervju och observationer under bedömningen.  

Före start fick deltagarna både muntlig och skriftlig information om studiens 

syfte, innehåll och om frivillighet att delta samt möjlighet att när som helst 

kunde avbryta sitt deltagande (Bilaga 3). Av informationen framgick också att 

vid insamling av data och journaluppgifter gäller sjukvårdens sedvanliga 

sekretessregler liksom reglerna i Personuppgiftslagen (PuL), att inga resultat 

lämnas ut som kan knytas till en enskild person och att allt deltagande i 

projektet var kostnadsfritt. Efter att deltagarna hade skrivit under ett infor

merat samtycke bestämdes tid för intervju och bedömning i samråd med del

tagarna. 

Vid intervention med elektroniska teknikstöd till personer med förvärvad hjärn

skada är det av stor vikt att börja med att etablera en bra kontakt med del

tagaren och att följa en utarbetad struktur. För att få kunskap om deltagarnas 

önskemål, behov, färdigheter och begränsningar genomfördes därför en arbets

terapeutisk bedömning som innefattade intervju, observation och självskatt

ningsformulär. Dessutom gjordes en bedömning av kognitiv funktion för att få en 

kognitiv statusprofil. På grund av begränsad ork och uthållighet hos deltagarna 

fick intervjuer och bedömningar delas upp och genomföras vid flera tillfällen. 

Bedömningen genomfördes i reell miljö, d.v.s. i den miljö där det elektroniska 

teknikstödet skulle användas.   

Fallstudier 

Fallstudier är den metod som är att föredra när man vill ha svar på frågor om 

”hur” och ”varför”, och när frågeställningarna avser situationer eller händelser i 
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nutid (Yin, 2007). Ett tillämpningsområde är när man vill beskriva en inter

vention. Fallstudier bygger på flera källor och kan grunda sig på olika bland

ningar mellan kvantitativ och kvalitativ information. Få studier har dokumen

terat användning av elektroniska teknikstöd i dagliga aktiviteter och dess 

inverkan på delaktighet i personens reella miljö. I denna studie användes därför 

intervjuer, observationer och frågeformulär och tillvägagångssättet specifice

rades i förväg. Åtgärderna och tiden för genomförandet har varierat från fall till 

fall. En fallstudie kan ha en en-falls eller flerfalls-design med en eller flera 

analysenheter. Denna studie är utformad som en flerfalls-design med en analys

enhet och information om deltagarna samlades in och analyserades var för sig.  

Bedömnings- och utvärderingsinstrument 

Följande bedömningsinstrument och frågeformulär användes för datainsamling 

och för att kunna värdera färdigheter, begränsningar och behov som grund för 

åtgärderna. För att kunna följa upp och utvärdera åtgärderna användes 

instrument 3-6. 

1.	 Cognistat. (The neurobehavioral cognitive status examination, NKSU) är 

utformat för att bedöma den kognitiva funktionen inom fem områden: 

språk, konstruktion, minne, uträkning och logiskt tänkande.  

Medvetandenivå, orientering och uppmärksamhet bedöms var för sig. 

Språk har fyra underavdelningar: spontant tal, förståelse, repetition och 

benämning. Däremot bedöms inte förmågan att läsa och skriva. Likheter 

och omdömen är två underavdelningar till logiskt tänkande. Samtliga 

områden utom minnesdelen kartläggs via screening och poängmetoden. 

Cognistat har visat sig användbart vid bedömning av personer med för

värvad hjärnskada (Nabors, Millis & Rosenthal, 1997). Även om en person 

klarar screeningtestet rekommenderas att hela testet genomförs för att 

inte misstolka en persons svårigheter (Ohlert et al., 1997). 

2.	 Assessment of Motor and Process Skills (AMPS).  AMPS är en 

standardiserad observationsundersökning som används internationellt av 

arbetsterapeuter för att bedöma aktivitet och delaktighet. AMPS är 

utvecklat för att observera personens utförande av uppgifter och få ett 
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mått på personens motoriska färdigheter och processfärdigheter (Fisher, 

2001; Darragh, Sample, & Fisher, 1998). Personen väljer minst två 

uppgifter som han/hon brukar utföra. Observationsbedömningen 

genomförs i reell miljö.  

3.	 Problem eller svårigheter i aktivitet till följd av Din hjärnskada 

(SiA). Frågeformuläret utvecklades baserat på de problem som framkom 

vid intervju med VTHS. Omfattningen av svårigheter i aktivitet skattas 

på en 5-gradig skala, från inget problem till mycket stort problem. 

4.	 Delaktighet i Din livssituation (DiL). Frågeformuläret om delaktighet 

har utvecklats baserat på definitioner i ICF:s domän för aktivitet och 

delaktighet. Delaktigheten skattas på en 5-gradig skala, från inget 

problem till mycket stort problem (Larsson Lund, Fisher, Lexell & 

Bernspång, 2007). 

5.	 Canadian Occupational Performance Measure (COPM). Används för 

att identifiera de aktiviteter som personen vill, behöver och förväntas ut

föra i sitt dagliga liv (Canadian Association of Occupational Therapists, 

1997). Aktiviteterna delas in i tre kategorier: personliga dagliga 

aktiviteter, produktivitet och fritid.  

Personliga dagliga aktiviteter omfattar basala aktiviteter och inkluderar 

personlig vård, förflyttning och att klara sig i samhället.  

Produktivitet inkluderar betalt och obetalt arbete, att sköta hushållet, 

utbildning/skola och lek.  

Fritid inkluderar stillsam fritid, aktiv fritid och social samvaro.   

När problemen har identifierats skattar personen aktivitetsutförandet 

efter hur betydelsefull aktiviteten är för honom/henne på en 10-gradig 

skala. Personen kan sedan välja fem av de problem som är mest angelägna 

att åtgärda. Personen skattar därefter sitt utförande av aktiviteten och 

tillfredsställelsen, d.v.s. hur nöjd han/hon är med utförandet. I båda fallen 

används en 10-gradig skala. 

Poängen för utförandet respektive tillfredställelsen beräknas genom att 

addera utförande- eller tillfredsställelsepoäng för samtliga problem och 

dividera med antalet problem. Vid uppföljningen utvärderas utförandet 
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6.	 Life Satisfaction 11 (LiSat-11). Självskattning av livstillfredsställelse 

inom 11 olika områden (Brännholm, Fugl-Meyer & Fugl-Meyer, 1991; 

Fugl-Meyer, Melin & Fugl-Meyer, 2002; Melin, Fugl-Meyer & Fugl-Meyer, 

2003). Li-Sat-11 graderas på en 6 gradig skala där 1 är mycket 

otillfredsställande och 6 är mycket tillfredsställande.  

Planering och genomförande 

Tillsammans med deltagaren gjordes en ”Plan för intervention” (Bilaga 4) som 

omfattar dokumentation om personens resurser/hinder och begränsningar, mål 

och delmål, åtgärder och teknikstöd samt tidsplan och vem/vilka som är 

ansvariga. 

Resurser och hinder är omgivningsfaktorer eller personfaktorer som samverkar 

med kroppsfunktioner, kroppsstrukturer, aktivitet och delaktighet. Begräns

ningar är de svårigheter som personen har vid genomförande av aktiviteter.  

Delmålen utgår från de aktivitetsbegränsningar som deltagarna prioriterat och 

värderat enligt COPM. Målen ska vara mätbara och därför är målformuleringen 

mycket viktig. Frågor ställs som Vad ska personen kunna göra? Hur? Med vilket 

stöd? När ska personen kunna utföra det? För att uppnå dessa delmål diskuteras 

och planeras de åtgärder som krävs. 

Åtgärder 

Åtgärderna som kunde omfatta utprovning, anpassning, träning, undervisning 

och information om elektroniskt teknikstöd, dokumenterades kontinuerligt. 

Tidsåtgång och antal personer som har varit behjälpliga noterades också.  

Elektroniska teknikstöd måste vara enkla att använda annars är risken stor att 

de inte används. De ska ha ett tydligt gränssnitt och klara symboler som i 

princip visar hur man ska göra. De ska helst ha så få knappar som möjligt så 

användaren inte väljer fel av misstag. De elektroniska teknikstöd som användes i 

projektet var i flera fall föremål som deltagarna redan hade, t ex mobiltelefon 

eller dator. Dessa föremål har ofta flera funktioner som många inte utnyttjar 
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eller känner till. Manualer till elektroniska föremål behöver många gånger 

anpassas. De är ofta skrivna på flera språk vilket kan leda till att det är svårt att 

hitta den svenska versionen. Ofta finns många funktioner som kanske inte är 

aktuella för brukaren och det kan därför vara en fördel att skriva ner informa

tionen som en checklista i punktform med bilder, som sedan kan anpassas efter 

brukarens behov. Teknikstöden köptes in särskilt till varje deltagare som fick 

skriva under att de mottagit teknikstödet. På blanketten framgick också att de 

skulle lämna tillbaka teknikstödet om behovet upphörde eller inte uppfyllde 

förväntningarna (Bilaga 5). 

Elektroniska teknikstöd 

Elektroniska teknikstöd ska ge ett kontinuerligt stöd och kompensera för svårig

heter så att personen klarar att utföra uppgifter och dagliga aktiviteter mer 

självständigt. De ska också bidra till att personen ska känna sig trygg, blir mer 

delaktig samt motverka isolering. Det är därför av stor vikt att de elektroniska 

teknikstöden provas ut och anpassas individuellt samt vid behov kompletteras 

med en beskrivning med tydliga instruktioner som är lätta att följa.  

De elektroniska teknikstöd som har använts i projektet har omfattat både enkla 

och billiga och mer avancerade föremål. I första hand har teknikstöd utnyttjats 

som personen redan har och är bekant med, t.ex. mobiltelefonen, som har många 

funktioner, men som personen inte använt eller känt till att de fanns.  

Övriga teknikstöd som använts har köpts in över disk i elaffärer och varuhus 

eller via Internet, men vi har också använt hjälpmedel från olika hjälpmedels

företag. Fördelar med att handla över disk är att man har möjlighet att diskutera 

och ibland få visat hur teknikstödet kan användas. En nackdel med att handla i 

varuhus är att en bruten förpackning inte kan lämnas tillbaka om man inte är 

nöjd med varan. Detta kan vara ett hinder om man efter köpet upptäcker att 

teknikstödet är för komplicerat att använda eller inte uppfyller förväntningarna. 

Det är därför en fördel att få prova teknikstödet i den miljö där det ska användas 

och vid behov få hjälp att förenkla manualen genom bilder eller beskrivning i 

punktform. Här behövs också hjälp av en person som har förståelse för både 

personens svårigheter och behov som kan förklara och introducera teknikstödet. 
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Vid användning av hjälpmedel som köpts in via hjälpmedelsföretag har det under 

projektets gång framkommit att det är en skillnad mellan kommunerna i 

möjligheten att förskriva olika teknikstöd. Samma typ av hjälpmedel som kan 

förskrivas av arbetsterapeut i en kommun måste användaren själv bekosta i en 

annan kommun. 

Elektronisk säkerhetstimer 

Säkerhetstimern används till elapparater som 

kaffebryggare eller strykjärn som ansluts till 

timern. Den startas genom att trycka på knappen. 

Den röda kontrollampan lyser under 

inkopplingstiden. Efter 30 minuter bryts strömmen 

automatiskt. Frånkoppling kan också ske genom 

att trycka på knappen. 

Inköpt i elaffär, pris 99 kr 

Nedräkningstimer 

Nedräkningstimern används till elapparater som kaffebryggare eller strykjärn 

som ansluts till timern. Den startas genom att trycka på start/on och bryts 

genom att trycka på stop/off. Strömmen bryts automatiskt efter 30 minuter. 

Silvan, pris 130 kr 
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Telefonsvarare (Doro r52) 

Samtalen besvaras efter det antal ringsignaler som är inställt. Totalt rymmer 

minnet ca 40 minuter inkommande meddelanden. Apparaten har en röstfunktion 

(på engelska) som talar om veckodag och klockslag efter varje meddelande. 

Displayen visar antalet nya meddelanden (blinkar) eller det totala antalet 

meddelanden i minnet. Tryck ► för att starta uppspelning. Tryck ◄◄ för att 

repetera eller ►► för att spela upp nästa meddelande. Ljudvolymen kan regleras. 

Expert, pris 534 kr (inkl batteri) 

MeDos klocka 

Medos är en digital armbandsklocka med 

upp till 6 larm. Larmen ges genom ljud 

eller vibrationer. Klockan kan t ex 

användas för komma ihåg att ta sin 

medicin. 

Falck Igel, pris 1 162 kr  

För ytterligare information 

www.falckigel.se 
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Dustin, pris 2 981 kr 

Digital diktafon (Olympus VN-2100PC)  

Diktafonen har använts som minnesstöd. Den innehåller fyra mappar. Varje 

inspelad fil (upp till 100 filer) kan sparas i en mapp. Tryck på FOLDER för att 

välja önskad mapp. Displayen visar vilken mapp som valts (A, B, C, eller D). 

Tryck REC för att påbörja inspelning. För att avsluta inspelningen tryck STOP 

och för att spela upp meddelandet tryck PLAY. Diktafonen har en låsknapp som 

fungerar som en strömbrytare. Information kan föras över från diktafon till dator 

och skickas som e-post. Diktafonen kan kompletteras med en 

inspelningsmikrofon (Olympus TP7) för inspelning av telefonsamtal. 

Kjell & Co, Diktafon, pris kr 699 kr 

Inspelningsmikrofon, 299 kr 

Handdator (Hp iPAQ hx 2190) 

Handdatorn har använts som påminnelsestöd och vid 

planering och fördelning av arbetsuppgifter för att få struktur 

på dagen. Handdatorn har synkroniserats med bärbar eller 

stationär dator. 
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GPS (Fujitsu Siemens Pocket LOOX N100) 

Liten och enkel GPS som kan användas av gångtrafikanter och vid bilkörning. 

Resmålen kan sparas och navigering till en plats kan ske genom röststyrning.  

Användaren säger ett ord eller namn och slipper skriva in resmålet igen. Karta 

till resmålet får man fram genom att trycka på ”Alternativ” och välja ”Visa på 

karta” och kan på så sätt i förväg ta reda på hur man tar sig från en plats till en 

annan. GPS-navigatorerna har fortfarande en begränsad täckning i Norden. Nya 

vägar är inte alltid inlagda och uppdatering av kartor är dyra (Råd & Rön 4/08). 

Ibland tar det tid innan navigatorn får kontakt med satelliter och navigeringen 

kan påbörjas. 

Dustin, pris 1 995 kr 

Uppföljning 

När åtgärderna var slutförda och deltagaren hade uppnått målen gjordes en ny 

bedömning för att se om utförandet hade förändrats. Vid uppföljningen användes 

bedömningsinstrument 3-6. 
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Djupintervjuer 

När åtgärderna var genomförda och bedömts fungera optimalt gjordes en ut

värdering via intervju med kvalitativ ansats, dels med personen och dels med en 

närstående, där betydelsen av insatserna beskrevs. 

Resultat 

Totalt har 12 personer deltagit i projektet, 10 personer i interventionsstudien och 

ytterligare 2 personer genom olika insatser från projektet. Interventionsstudien 

har utvärderats genom användande av olika bedömnings- och utvärderings

instrument samt genom kvalitativa intervjuer med deltagarna och deras när

stående. Här redovisas resultaten av skattningen med SiA, DIL, COPM och 

LiSat-11. Sammanlagt 6 personer har följts upp, resterande 4 kommer att följas 

upp under oktober-december. Eftersom resultaten endast baseras på 6 deltagare 

är det inte möjligt att generalisera slutsatserna.  

Samtliga deltagare som redovisas under fallpresentationer har tagit ta del av den 

egna fallpresentationen och har ombetts ge synpunkter om de inte tycker att 

innehållet överensstämmer. 

Bedömningen med SiA visar att de 6 deltagare som bedömts vid tre tillfällen 

(före, efter och vid uppföljning) skattar minskade problem eller svårigheter för 17 

av de 18 påståendena vid uppföljningen (Figur 1). Medelvärdet för påstående nr 

3 ”att det tar längre tid att utföra aktiviteter nu jämfört med tidigare” var 

oförändrat vid de tre mättillfällena. Problem eller svårigheter i aktiviteter var 

framför allt att komma ihåg det de gjort, läst eller hört, orientera sig i 

främmande miljöer samt lära in ny kunskap vilket också framkom vid samtliga 

mättillfällen. 
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Figur 1. Medelvärde för 6 deltagares skattning vid bedömning med fråge

formuläret Problem med Svårigheter i Aktivitet (SiA) före, efter och vid 

uppföljning. 0 på x-axeln = inga problem, 4 = mycket stora problem. 

Det var en tendens att problemen i de flesta situationer skattas lägre vid uppfölj

ningen. Vid bedömning före intervention med DiL skattade 3 av 6 deltagare 

(situation nr 5) ”att påbörja och genomföra många uppgifter i följd eller sam

tidigt” som mycket stort problem och av 1 deltagare som stort problem (Figur 2). 

Vid interventionens slut skattade 1 deltagare mycket stort problem, 3 skattade 

stora problem och vid uppföljningen skattade 3 deltagare stort problem. Situation 

nr 1 ”att fokusera uppmärksamhet på något specifikt och filtrera bort sådant som 

stör” orsakade mycket stora problem för 1 deltagare och stora problem för 2 av 

deltagarna före interventionen. Vid interventionens slut skattade 2 deltagare 

mycket stora problem, 1 stort problem och vid uppföljningen skattades 

situationen som måttlig av 3 deltagare. 

En av deltagarna skattade före interventionen mycket stort problem i 6 situationer 

och stort problem i 3 situationer. Efter interventionen skattade samma deltagare 

som före interventionen, mycket stort problem i 1 situation (att hantera stress och 
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krav) och stort problem i 6 situationer och vid utvärderingen stort problem i 3 

situationer. Situation nr 22 skattades som ett litet problem av en av deltagarna 

före interventionen, som inte aktuellt vid interventionens slut och som inte 

aktuellt eller inget problem vid uppföljningen (därför den brutna linjen). Situation 

nr 23 ”att skaffa arbete” var inte aktuell före och efter interventionen och inget 

problem eller inte aktuellt för de 6 deltagarna vid uppföljningen.  

I den sammanfattande delen av bedömningsformuläret, situation 28, ”att själv 

kunna utföra mina aktiviteter och uppgifter” skattades vid uppföljningen som 

inget problem av 4 deltagare och som litet problem av 2 deltagare. ”Min möjlighet 

att vara delaktig i min livssituation” skattades vid uppföljningen som inget 

problem av 3 deltagare, litet problem av 2 och som måttligt problem av 1 del

tagare. 

Figur 2. Medelvärde för 6 deltagares skattning med frågeformuläret 

Delaktighet i din Livssituation (DiL) före, efter och vid uppföljning. 0 på x-

axeln = inga problem, 4 = mycket stora problem. 

Problem med utförande av aktivitet som framkom under bedömningen med 

COPM var till exempel att komma ihåg avtalade tider, information, uppgifter 
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som ska utföras, ta sin medicin, stänga av kaffebryggare eller strykjärn. Vidare 

framkom svårigheter som att initiera utförande av olika aktiviteter, utföra 

aktiviteter utan att bli störd, hitta från en plats till en annan samt att läsa 

skriven information. Figur 3 visar medelvärdet för skattning av utförande och 

tillfredsställelse före och efter interventionen samt vid uppföljningen. De 6 

personerna som har följts upp skattade att de klarade utföra aktiviteterna bättre 

och var mer nöjda med utförandet och skattade högre tillfredsställelse med 

utförandet. 

10,0 

8,0 

6,0 

Före 
Efter 
Uppf 

4,0 

2,0 

0,0 

Utförande  Tillfredsställelse 

Figur 3. Medelvärde för 6 personer vid bedömning med COPM före, efter och 

vid uppföljning. Utförande 1 = kan inte utföra den alls, 10 = kan utföra den 

extremt bra. Tillfredsställelse 1 = inte nöjd alls, 10 = extremt nöjd. 

I tabell 1 sammanfattas resultaten av LiSat-11 och deltagarnas skattning av till

fredsställelsen med olika delar av sina liv. Som framgår av tabellen sker en liten 


ökning av medelvärdet efter interventionen i 7 av 11 påståenden med undantag 


för påstående 1, 3 och 9 som skattas lika som före interventionen. Vid uppfölj

ningen ökar medelvärdet för påstående 1 och ytterligare något för påstående 2, 5, 


6, 9 och 10 jämfört med efter interventionen. Medelvärdet för skattning av på

stående 3 ”min ekonomi” är samma vid samtliga mättillfällen. Under projektets 


gång framkom händelser som inte kan knytas till utförandet av aktiviteter men 
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som påverkade deltagarna och deras skattning av tillfredsställelsen i en eller 

flera aspekter. 

Ofta dikotomiseras (tudelas) resultaten så att 5-6 är ’tillfredsställd’ och 1-4 är 


’inte tillfredställd’. Ett annat sätt är i tre grupper: inte tillfredsställd (de som 


skattat 1-3), ganska tillfredsställd (4) och tillfredsställd (5-6) vilket omfattar 


totalt 66 items (6 personer x 11 påståenden). Före interventionen skattades 20 


(31procent) av 65 items som otillfredsställande, 13 (20 procent) ganska 


tillfredställande och 32 (49 procent) som tillfredsställande. Efter interventionen 


skattades 12 (19 procent) av 63 items som otillfredsställande, 11 (17procent) 


ganska tillfredsställande och 40 (64 procent) som tillfredsställande. Vid 


uppföljningen skattades 14 (22 procent) av 64 items som otillfredsställande, 10 


(16 procent) ganska tillfredsställande och 40 (63 procent) tillfredsställande. 


Sammantaget sker en liten ökning av andelen ”tillfredsställande” (49 procent 


före till 64 procent respektive 63 procent efter och vid uppföljningen).   


Tabell 1. Medelvärde av skattning för 6 deltagares skattning med LiSat-11 

före, efter interventionen och 2-4 månader efter avslutad intervention. 1 = 

mycket otillfredsställande, 6 = mycket tillfredsställande.  

Före 

n=6 

Efter 

n=6 

Uppföljning 

n= 6 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Livet är i allmänhet för mig 

Min yrkessituation/sysselsättning är 

Min ekonomi är 

Min fritidssituation är 

Mina kontakter med vänner och bekanta är 

Mitt sexualliv är 

Min förmåga att klara mig själv (gäller  

klädsel, tvätt/bad, gångförmåga o dyl) är 

Mitt familjeliv är 

Mitt parförhållande är 

Min kroppsliga hälsa är 

4,5 

3,2 

4,0 

4,0 

3,5 

3,8 

5,7 

4,8 

5,0 

4,0 

4,5 

4,5 

4,0 

4,5 

3,8 

4,2 

5,7 

5,6 

5,0 

4,5 

4,7 

5,0 

4,0 

4,0 

4,0 

4,4 

5,5 

5,2 

5,2 

4,8 

11. Min psykiska hälsa är 4,2 4,7 4,3 
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Fallpresentationerna 

Person 1, Adam 44 år 

Adam skadades av ett fallande föremål, på sin arbetsplats för ca 8 år sedan. Han 

fick en hjärnskada i bakre delen av hjärna på vänster sida. Vid ankomsten till 

Neurokirurgiska kliniken var hans medvetande sänkt och han var förlamad i 

höger sida. Han blev opererad och efter ca 14 dagar skrevs han ut till en rehabili

teringsklinik. Under rehabiliteringen förbättrades Adam påtagligt och vid ut

skrivningen från rehab, efter ca 3 månader, var han självständig i personlig vård 

(dusch, hygien och påklädning) och utförde enklare hushållssysslor. Han kunde 

gå korta sträckor inomhus med 1 kryckkäpp men använde rullstol vid längre för

flyttningar som t ex till och från behandlingar. 

Genom kartläggningsstudien kom vi i kontakt med Adam. Han berättade att han 

inte kunde återgå till sitt arbete och är nu sjukpensionerad. Han sköter hushålls

sysslor som matlagning, tvätt och städning men upplever problem med att 

komma ihåg och att göra flera saker samtidigt. Ekonomi, planering och inköp 

sköter hustrun. Adam tycker om att spela datorspel, lyssna på musik, besöka 

biblioteket och läsa böcker för dottern.  

Under intervjun framkom problem vid telefonsamtal, t.ex. att komma ihåg vem 

som ringt och vad samtalet gällde. Vidare framkom svårigheter med att komma 

ihåg meddelanden som någon granne lämnat vid dörren eller information som 

Adam fått vid läkarbesök. 

För att komma ihåg och kunna återge information skriver Adam på en anslags

tavla, men ibland när han ska skriva meddelandet glömmer han vad han ska 

skriva. Adam berättade också om svårigheter att komma ihåg tider för de 

aktiviteter som inte sker regelbundet. Han har mobiltelefon och använder den till 

att ta emot och att ringa samtal, skicka sms och för väckning men använde inte 

kalenderfunktionen. Adam observerades när han använde mobiltelefon, dator och 

kaffebryggare och svårigheter i användandet identifierades. 

Vi intervjun definierade Adam de aktiviteter som var betydelsefulla för honom 

och han valde sedan ut de problem som han tyckte var mest angelägna att åt
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gärda. Han ville kunna ta emot meddelanden och förmedla information från 

telefonsamtal och läkarbesök samt komma ihåg tider för möten och aktiviteter.  

Vi formulerade tillsammans en plan med mål och delmål och diskuterade åt

gärder. Adam fick träna att lägga in tider för påminnelser i sin mobiltelefon och 

vi bestämde att han vid nästa träningstillfälle skulle få en enkel manual med 

bild och text av de olika momenten, steg för steg, för att ha som back-up. Adam 

fick också prova att använda en diktafon för att kunna spela in meddelanden och 

blev vid flera tillfällen uppringd för att ta emot och återge samtalet. Diktafonen 

användes också vid besök hos släktingar för att förmedla information till familjen 

när han kom hem. Han lärde sig snabbt att använda kalenderfunktionen i mobil

telefonen och att lägga in information i olika filer i diktafonen.  

Efter en tid framkom att Adam fortfarande hade problem att komma ihåg vad 

personen som ringde sa. Han var tvungen att upprepa vad som sades och var inte 

tillfredsställd med detta. Diktafonen kompletterades därför med en inspelnings

mikrofon och Adam kunde nu spela in hela telefonsamtalet och hade möjlighet 

att lyssna av samtalet vid flera tillfällen eller spela upp meddelandet för berörd 

person. Vid utvärderingen skattade Adam både utförandet och tillfredsställelsen 

högre. Han kunde nu bättre komma ihåg avtalade tider och planerade aktiviteter 

genom att använda kalenderfunktionen i mobiltelefonen och ta emot och återge 

information med stöd av diktafon och inspelningsmikrofon. 

Diktafonen har haft stor betydelse för Adam. Nu kan han berätta och informera 

från läkarbesök med barnen, från samtal på skolan eller om någon ringer från 

hans frus jobb och lämnar ett meddelande. Adam känner sig stolt över att han 

själv kan utföra sysslor utan att be om hjälp från familjen och att familjen kan 

lita till det han berättar. Dock är det så att Adam ibland glömmer bort att 

använda sin diktafon vilket gör att de gamla problemen med minnet framträder. 
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Illustration av tillvägagångssättet vid intervention av Adam 

Faser 

genom

förande 

Tids-

Åtgång 

(min) 

Åtgärder Tillvägagångssätt/ 

bedömningsinstrument 

Elektroniska 

teknikstöd 

Kostnad 

(kr) 

Startpunkt 

Inter

vention 

Utvärdering 

345 

200 

Data

insamling 

Övrig tid 

180 

110 

Genom

förande 

Övrig tid 

75 

45 

Data

insamling 

Övrig tid 

Intervju COPM, Cognistat, 

AMPS, SiA, DiL,  

Li-Sat 11 

Informell intervju och 

observation av användning 

av vardagsteknik 

Förberedelser/analys 

Interventionsplan/målformul 

ering/utvärdering 

Utprovning 

Handledning 

Telefonkontakt 

Uppföljning, samtal och 

observation 

Förberedelser 

(sammanställning manualer) 

Telefonkontakt 

Inköp 

Analys 

Intervju COPM, SiA, DiL, 

Lisat-11 

Analys 

Egen 

mobiltelefon 

Diktafon, 

Olympus 

VN-1100PC 

Tele-

inspelnings 

mikrofon, 

Olympus 

TP7 

699 kr 

299 kr 

Upp-

följning 

efter 3 mån 

60 

120 

Data

insamling 

Övrig tid 

Intervju COPM, SiA, DiL, 

Lisat-11 

Telefonkontakt 

Analys 

Kontakt (andra personer) 

Kursiv stil anger övrig tid och åtgärder utan direktkontakt med Adam 
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Adam beskriver den betydelse som diktafonen har för honom i följande citat: 

 ”jag kallar den [diktafonen] för kompis, det är som jag har 

min käpp, den är också min kompis, jag kan inte gå utan 

min käpp så det är en kompis, diktafonen är en kompis, den 

gör det lättare för mig” 

Närstående till Adam (Adams fru) beskriver det som värdefullt att som när

stående få stöd av någon eller något, i det här fallet en diktafon. Teknikstödet 

fungerar bra i vissa situationer, och avlastar henne när det används. Vid dessa 

tillfällen känner Adams fru en trygghet eftersom hon kan försäkra sig om vad 

som sägs och vad som sker. Emellertid används inte diktafonen kontinuerligt och 

underlättar inte vardagen i någon större utsträckning eftersom hon ofta får 

påminna Adam om att använda den. 

Adams fru beskriver sin erfarenhet av diktafonen i följande citat:  

”Jag känner mig tryggare när han har den med sig om han 

ska till doktorn,  för då vet jag till exempel att jag får veta 

med säkerhet om det ska ändras någon medicin…då får jag 

de besked jag vill ha när han har den med sig”. ”Om jag 

kommer ihåg att påminna honom om att han ska ha den 

med sig då fungerar det ju, men jag tjatar fortfarande lika 

mycket som innan den kom”. 

Person 2 Bertil, 35 år 

Bertil insjuknade för cirka 10 år sedan i en hjärninflammation som orsakade 

nedsättning av minne, syn och luktsinne. Bertil är intresserad av teknik och 

studerade på högskola vid insjuknandet. Han bor centralt i lägenhet. Vid 

intervjun berättade Bertil om konsekvenserna efter skadan. Han har svårigheter 

att orientera sig i samhället, framför allt i okända miljöer, svårt att känna igen 

personer och koppla samman personer med namn. Han glömmer ibland att ta sin 

medicin och har problem att komma ihåg var han har lagt olika föremål. Han 

behöver initieras för att komma igång med att utföra olika aktiviteter, som t.ex. 
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tvätt och städning. Han har en begränsad uthållighet när han utför aktiviteter 

och hans förmåga att hantera stress är nedsatt. 

Efter bedömningen diskuterade vi tillsammans olika lösningar för att kompen

sera för de svårigheter som Bertil berättat om. Ett delmål var att Bertil skulle 

komma ihåg att ta sin medicin och han lade därför in en ständig påminnelse 

(morgon och kväll) i sin mobiltelefon för att han skulle känna sig säker. Med 

hjälp av kalendern i mobiltelefonen (Sony Eriksson P910i) kunde Bertil också 

söka information för att komma ihåg namn på en person. Ett annat delmål var 

att Bertil skulle kunna orientera sig i okända miljöer.  

Bertil hade sedan tidigare en GPS (Route 66) men hade aldrig använt den och 

manualen saknades. Han fick hjälp av klinikens rehabingenjör med att lägga in 

programmet i sin mobiltelefon. Vi tog bilder på ikoner, på olika moment och 

skrev ihop hur han skulle göra för att gå till olika platser, lägga in favoriter och 

för att söka inlagda favoriter. En checklista för felsökning skrevs också ihop steg 

för steg för att för att Bertil skulle komma ihåg hur han skulle gå tillväga. Bertil 

tränade att använda sin GPS också tillsammans med arbetsterapeuten på 

hemorten. 

Vid uppföljningen framkom att Bertil upplevde sin GPS något opålitlig. Det var 

flera åtgärder som var viktiga, bluetooth skulle vara aktiverad, GPS skulle vara i 

navigeringsläge och inte i kartläge vid navigering samt att batteriet varade 

endast 3 timmar. Vi diskuterade att komplettera med ytterligare ett batteri.  

Efter ytterligare några veckor blev jag kontaktad av Bertil. Han har glömt sin 

mobiltelefon på bussen. En ny mobiltelefon med GPS-navigator skulle innebära 

en stor kostnad varför vi inriktade oss på ett elektroniskt teknikstöd med enbart 

GPS (Fujitsu Siemens Pocket L00X) för att Bertil ska kunna ta sig fram i okända 

miljöer. 

 Fördelarna med GPS är att Bertil alltid har en karta till hands som visar och 

säger åt vilket håll man ska. Adresser kan läggas in i förväg och den kan visa 

vägen med röststyrning genom att säga ett ord eller namn. Nackdelarna är att 
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den utgår från bilvägar, visar inte gångvägar och nya vägar är inte alltid inlagda. 

Ibland tar det tid innan GPS-navigatorn får kontakt med satelliterna.  

För att komma ihåg att ta sin medicin använde Bertil en av sina gamla mobil

telefoner tills han själv skaffade en Sony Eriksson P990i. Med mobiltelefonen 

kan Bertil skriva in, tala in och söka information samt ta bilder. För att känna 

igen personer som ringer kan Bertil ta och lägga in bilder som visar vem som 

ringer. 

Han synkroniserar nu mobiltelefonen med datorn och senast inlagda information 

eller ändring i kalendern i Outlook förs då över till mobiltelefonen respektive 

datorn. För att Bertil inte ska missa hur han ska gå tillväga vid filöverföring 

eller synkronisering av Outlook sammanställdes en checklista. Enligt Bertil 

betyder hans mobiltelefon och GPS mycket för honom ”är guld värda”.  

Eftersom Bertil är en person som tycker om att träffa människor och se sig om

kring på nya platser, upplever han att teknikstöden hjälper honom att utföra det 

han tycker är meningsfullt. Bertil beskriver betydelsen av sina teknikstöd på 

följande sätt: 

”jag tycker det är så bra det är så himla bra [GPS och 

handdator], det som är bra är att man kan göra det man 

tycker är roligt.” 

Närstående till person 2: Bertils far beskriver vissa svårigheter med att förstå sig 

på teknikens alla funktioner och möjligheter, men upplever att sonen klarar av 

teknikstöden bättre än vad han själv gör, vilket ger honom en tillit till teknik

stödets funktion. Bertils far beskriver att det känns bättre för honom själv när 

sonen har en GPS, såtillvida att den minskar hans oro och avlastar honom från 

uppgifter. 

Bertils far beskriver sin upplevelse av teknikstöden på följande sätt: 

 ”att han fått teknikstöd… gör att det känns säkrare det 

hela… ja det är en trygghet kan man säga”. 
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Person 3, Cecilia 35 år 

Cecilia drabbades av en skallskada i samband med en ridolycka i början av 2000 

talet. Magnetkameraundersökning visade en liten blödning under hjärnhinnan. 

Hon remitterades till rehabiliteringsklinik och genomgick rehabilitering i cirka 

två månader och skrevs därefter ut till hemmet för fortsatt uppföljning på hem

orten. Genom kartläggningsstudien kom projekt KogniTek i kontakt med Cecilia.  

Vid intervjun framkom problem vid användning av vardagsteknik. Hon 

berättade att hon glömmer att ta tvätten ur tvättmaskinen, glömmer att hon satt 

på strykjärnet om telefonen ringer eller om hon blev avbruten. Hon skrev lappar 

för att komma ihåg, men glömde var hon lagt lapparna. Datorn använde hon 

endast tillsammans med någon annan. Cecilia har familj och var barnledig men 

skulle börja arbeta igen om några månader. 

Bedömningen vid interventionen började med en intervju där vi tillsammans gick 

igenom vilka aktiviteter Cecilia vill, förväntas och behöver utföra. Hon skattade 

hur viktiga aktiviteterna var för henne, vilka problem hon upplevde och hur 

problemen påverkade de uppgifter som hon skulle utföra. Bland annat framkom 

svårigheter att komma ihåg uppgifter som behövde utföras, göra flera saker 

samtidigt och att beräkna hur lång tid som hon behövde för att utföra upp

gifterna. 

Förutom observation vid bedömning med AMPS gjordes också informella obser

vationer vid användning av vardagsteknik som dator, kaffebryggare och mobil

telefon. Cecilia hade nyligen bytt mobiltelefon. Hon var inte nöjd med den och 

använde den i huvudsak till att ringa och ta emot samtal. Efter bedömningen 

formulerade vi tillsammans mål och delmål.  

De elektroniska teknikstöd som användes var mobiltelefon, handdator och dator 

(se illustration). Cecilia ersatte den gamla stationära datorn med en bärbar. 

Åtgärderna i projektet omfattade genomgång av funktioner i mobiltelefon, ut

provning av handdator, lära sig använda funktioner i handdator och mobiltelefon 

samt lära sig föra över information från datorn till handdatorn. Hon fick hjälp 

45
 



 

 

 

 

med att installera datorprogram och synkronisera datorn med handdatorn. 

Cecilia hade under interventionen också stöd av en anhörig vid inlärning och 

användning av handdator och dator. 

Interventionen pågick cirka ett år. Vid uppföljningen, ungefär tre månader efter 

att interventionen avslutats, framkom att Cecilia nu med stöd av handdatorn på 

ett enklare sätt kan planera och komma ihåg att utföra uppgifter och ta med de 

föremål hon behöver. Enligt Cecilia har hon fortfarande ibland problem att 

beräkna tid men säger att hon alltid varit ”tidsoptimist”. Hon upplever att 

hennes uthållighet fortfarande är nedsatt och att det tar längre tid att utföra 

olika uppgifter jämfört med före skadan. 

Handdatorn fungerar som ett pålitligt stöd i hennes tillvaro och Cecilia upplever 

mindre stress över att inte komma ihåg sina dagliga sysslor vilket ger henne mer 

tid över för att umgås med barnen. Hon beskriver en känsla av frihet, själv

ständighet och lugn, en upplevelse av att handdatorn avlastar hennes minnes

problem och gör att hon kan koncentrera sig på annat som är betydelsefullt. 

Cecilia beskriver handdatorns betydelse i följande citat:  

”den [handdatorn] har ändrat mitt liv väldigt stort, och på 

många sätt har jag blivit en helt annan människa lugn och 

avslappnad och gladare och har mer tid över till nära och 

kära” 
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Illustration av tillvägagångssättet vid intervention av fall Cecilia 

Faser 

genom

förande 

Tids-

Åtgång 

(min) 

Åtgärder Tillvägagångssätt/ 

bedömningsinstrument 

Elektroniska 

teknikstöd 

Kost

nad 

(kr) 

Start

punkt 

Inter

vention 

Ut

värdering 

340 

180 

Data

insamling 

Övrig tid 

495 

235 

Genom

förande 

Övrig tid 

105 

100 

Data

insamling 

Övrig tid 

Intervju COPM, Cognistat, 

AMPS, SiA, DiL, Li-Sat 11  

Informell intervju och 

observation av användning 

av vardagsteknik 

Förberedelser/analys 

Interventionsplan/målfor

mulering/utvärdering 

Utprovning 

Handledning 

Telefon- och mailkontakt 

Uppföljning, samtal och 

observation 

Förberedelser, installation 

datorprogram, synkronisering 

Telefon- och mailkontakt 

(andra personer) 

Inköp 

Analys 

Intervju COPM, SiA, DiL, 

Lisat-11 

Analys 

Egen 

mobiltelefon 

Egen bärbar 

dator 

Handdator Hp 

iPAQ hx 2190 

2 385:-

+ 

moms 

Upp

följning 

efter 3 

mån 

90 

70 

Data

insamling 

Övrig tid 

Intervju COPM, SiA, DiL,  

Lisat-11 

Telefonkontakt 

Analys 

Kontakt (andra personer) 

Kursiv stil anger övrig tid och åtgärder utan direktkontakt med Cecilia 
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Närstående till person 3: Vid utvärderingen intervjuades Cecilias far. Hand

datorn avlastar Cecilias far från uppgifter han tidigare hjälpt henne med, vilket 

gör att han nu upplever sig mindre stödjande. För honom innebär det att han nu 

kan utföra liknande aktiviteter med Cecilia som han gör med sina andra barn, 

exempelvis att hjälpa till att byta golv i huset eller leka med barnbarnet. I 

följande citat beskriver Cecilias far vilken betydelse teknikstöden har för honom 

som närstående: 

”Det känns lugnare och mer harmoniskt på något sätt… när 

hon är glad är jag glad”. 

Person 4, David 60 år 

David skadades svårt i en trafikolycka för cirka 40 år sedan. Vid intervjun 

berättade David att han var medvetslös i två veckor. Läkare hade informerat att 

han kommer att bli bättre men det kommer aldrig att bli riktigt bra.  

”Det var helt rätt det de sa”. ”Jag tappar tråden i samtal … 

det händer relativt ofta. Jag har svårt att acceptera att det 

är som det är… Det är mitt närminne … Jag är inte nöjd 

med mig själv … kan man ju inte vara när man inte kommer 

ihåg vad som sägs till mig. Jag kan inte sätta fingret på 

något specifikt … känner mig aldrig säker.”   

David har familj och deltar i hushållsuppgifterna i hemmet. Han arbetar halvtid 

med i huvudsak datorarbete. På datorskärmen har han en ikon där han kan gå 

in och få information hur han ska gå tillväga om han blir osäker. Han cyklar och 

kör bil. Hans fritidsintressen är bridge, körsång, vattengympa och att lösa 

sudoku. De problem som David tog upp vid intervjun var att svårigheter att 

koncentrera sig, komma ihåg det som sägs vid telefonsamtal och att komma ihåg 

saker som ska göras. Han använde kom-ihåg-lappar för att komma ihåg det han 

skulle göra men ingen kalender. David visade sin mobiltelefon som han använde 

till att ringa och ta emot samtal. Han observerades med AMPS i aktiviteter där 

han använde vardagsteknik. 
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Efter bedömningen gick vi igenom funktioner i mobiltelefonen och diskuterade 

vilka funktioner som David skulle ha nytta av. Kalender, påminnelse- och alarm

funktion var viktiga för honom. Han provade sedan att använda en diktafon och 

fick läsa in meddelanden i olika foldrar, lyssna av och radera. Efter att ha disku

terat vilka elektroniska teknikstöd som skulle vara lämpliga formulerade vi till

sammans en plan för interventionen med mål och delmål. En diktafon köptes in 

och enkla ”manualer” för mobiltelefonen och diktafonen sammanställdes. Under 

cirka två månader, ungefär en gång per vecka, fick David träna att använda 

diktafonen och lägga in tider och påminnelser i kalendern i sin mobiltelefon. För 

att slippa stressa lägger David in påminnelserna så han får signalen i god tid 

före ett möte.  

Vid uppföljningen med COPM skattade David både utförandet och tillfreds

ställelsen med utförandet betydligt högre jämfört med vid start. Han bär alltid 

med sig diktafonen så han snabbt kan läsa in meddelanden eller tider som ska 

läggas in i mobiltelefonen. De datum där David har lagt in påminnelser i mobil

telefonen är markerade med fet stil vilket också minskar risken för dubbel

bokning. Kom-ihåg-lapparna har ersatts med foldrar i diktafonen. 

Figur 4. Laminerad instruktion som back-up vid användning av mobiltelefon. 
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Mobiltelefonen och diktafonen gör att David nu kan lita på sig själv och försäkra 

sig om att han har rätt information. Han upplever även att diktafonen skapar 

trygghet och lugn, eftersom han inte behöver undra över vad som ska hända. 

David beskriver det på följande sätt: 

”jag känner mig mer… jag vet inte… nu vet jag vad som ska göras genom 

signalerna [från mobiltelefonen]” ”de [mobiltelefonen och diktafonen] är mitt 

extraminne man slipper tänka på allt” 

Närstående till person 4: Davids fru, upplever att mobiltelefonen är ett stöd i 

vardagen, men behöver användas en längre tid för att kunna tillämpas fullt ut i 

de vanor som etablerats i familjen. Davids fru beskriver att teknikstöden får 

henne att känna sig mindre otillräcklig, och ger henne ork till att ha mer 

förståelse, eftersom teknikstödet avlastar henne och stödjer maken i hans 

svårigheter. Hon upplever ett större lugn nu, eftersom David inte behöver 

kontakta henne dagligen för att informera sig om olika händelser.  

Davids fru beskriver sin erfarenhet av teknikstöden på följande sätt: 

”Det känns bättre… förut ringde han varje dag ... när jag 

tänker efter jag har inte tänkt på det men han har inte ringt 

på flera dar och frågat om det är nåt speciellt [som ska 

hända]”. 

Person 5, Erik 39 år 

Erik har arbetat med sprutlackering under många år. Han har p.g.a. minnes

problem och koncentrationssvårigheter haft kontakt med företagshälsovården, 

yrkesmedicin och minnesmottagning innan han blev remitterad till rehabili

teringsklinik. Han bor i villa tillsammans med fru och barn. 

Vid intervjun berättade Erik om ändrade rutiner på arbetsplatsen p.g.a. 

datorisering. Nya uppgifter vid datorn, som att föra över artikelnummer med 

flera siffror, leder till trötthet men också en rädsla att något ska bli fel. Han 

berättade vidare att han undviker att köra bil när det är mörkt och har problem 

att hitta i okända miljöer. Hemma sköter Erik hushållsuppgifter och tycker om 
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att laga mat men det händer att han glömmer att stänga av kaffebryggaren och 

spisplattan om han blir avbruten eller störs av något annat. Han måste ta en sak 

i taget och ha gott om tid. Erik hade nyligen fått installerat en spisvakt för att 

eliminera riskerna. Han behöver ofta vila både före och efter olika aktiviteter.  

Erik har börjat använda kalender med veckoöversikt. Han använder sin mobil

telefon till att ringa och ta emot samtal. Erik påtalar problem att komma ihåg 

vad som sägs vid telefonsamtal och att komma ihåg planerade möten eller upp

gifter som ska utföras. Erik skriver lappar som stöd för minnet men kommer 

sedan inte ihåg vad han menar med de olika lapparna. Han säger att det är 

lättare att skriva ner på en lapp än att lägga in i mobilen. Av samtalet framgår 

att Erik förmodligen inte känner till vilka funktioner som finns i hans mobil

telefon och har därför inte provat att använda dem.  

Erik observerades när han använde vardagsteknik. Efter bedömningen disku

terade vi mål, delmål, åtgärder och formulerade en plan för interventionen. Erik 

blev visad kalender, påminnelse- och alarmfunktion samt möjligheten att under 

pågående telefonsamtal spela in och lyssna av samtalet. En enkel manual med 

text och bilder sammanställdes som stöd vid användning av den egna mobil

telefonen. För att Erik skulle känna sig säker vid användning av kaffebryggaren 

köptes en enkel timer som bryter strömmen efter 30 minuter.  

Erik provade också att använda en C-pen för att kunna skanna in bokstäver och 

siffror. Han uppmanades att hålla pennan rakt och dra den lite snabbare vilket 

fungerade efter en stunds träning. Vid arbetsplatsbesök bestämdes att Erik inte 

skulle använda datorn utan börja arbetsträna med andra arbetsuppgifter som 

Erik upplever mindre tröttande.  

Vid uppföljningen använde Erik en kalender i kombination med kalendern i 

mobiltelefonen. Tillsammans med hustrun går han varje vecka igenom planerade 

aktiviteter och lägger in påminnelser för planerade möten och aktiviteter i sin 

mobiltelefon. Med stöd av kalendern och mobiltelefonen fungerar det bättre att 

komma ihåg vad som ska göras. Han upplever att han fortfarande behöver träna 
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på att använda funktioner i mobiltelefonen. Antalet ”kom-i-håg-lappar” har 

reducerats och Erik känner sig trygg med timern till kaffebryggaren. 

Erik behöver inte längre oroa sig över att något ska brännas vid eller börja 

brinna för att han glömt kaffebryggaren eller plattan på. Spisvakten och timern 

gör att han tryggt kan utföra andra sysslor i huset och även gå utomhus utan att 

ständigt undra över om han glömt något. Erik beskriver betydelsen av tekniken 

som ett stöd i tillvaron: 

”timern och spisvakten är guld värt dom betyder hur mycket 

som helst”. 

Närstående till person 5: Eriks fru beskriver att spisvakten och timern ger henne 

avlastning eftersom hon inte längre behöver ringa till sin man och påminna om 

diverse saker. Hon upplever sig mer avslappnad, när teknikstöden sköter den 

kontrollfunktion hon tidigare hade. Eriks fru beskriver värdet av teknikstöden i 

följande citat: 

”Jag slipper kolla honom, spisvakten tjuter”. 

Person 6, Fredrik 56 år 

Fredrik insjuknade för cirka två år sedan med en blodpropp i hjärnan. Han var i 

akutskedet rullstolsburen men är nu fysiskt återställd. Han bor i lägenhet till

sammans med sambo och har vuxna barn. Han är för närvarande sjukskriven 

från sin tjänst som gymnasielärare.  

Vid intervjun berättade Fredrik att han springer, cyklar, kör bil och är delaktig i 

uppgifter som utförs i hemmet. Han har fortfarande ibland problem att hitta ord 

och komma ihåg namn. ”Jag måste ha något att hänga upp det på”. Det är fram

förallt närminnet, det som ligger nära i tid är svårt att komma ihåg. Han på

pekade också att han glömmer sådant som sagts i förbifarten. Fredrik beskrev 

sina problem vid utförandet av aktiviteter och skattade hur han klarade utföra 

dem och hur nöjd han var med det. Framför allt framkom problem med att passa 

tider och att han också kunde missa tider för medicinintag, speciellt på kvällen.  
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Fredrik använder mobiltelefon till att ringa och ta emot samtal och visade hur den 

fungerar. Han har tidigare inte använt funktioner som kalender, påminnelse och 

röstmeddelande. Efter bedömningen gjorde vi upp en plan för åtgärder av de 

svårigheter som Fredrik berättat om och formulerade mål och delmål. Fredrik fick 

träna att använda röstmeddelande för att snabbt kunna läsa in information som 

han skulle komma ihåg. Han lärde sig använda kalender och påminnelsefunktion 

för att passa tider och komma ihåg att ta sin medicin. Fredrik fick en skriven 

instruktion att använda om han skulle glömma hur han skulle gå tillväga. 

Under träningsperioden framkom att Fredrik har missat planerade tider vid ett 

par tillfällen. Han sa att han har problem med tidsuppfattning och att komma 

igång med en uppgift, d.v.s. själva uppstarten. Han berättade att han blir sittande 

men när han väl kommer igång så är det inga problem. Tider som ”kvart i” är 

svåra att använda. När han t ex ska lägga in tiden kvart i sex händer det att han 

ställer klockan på 18.45. Vid ett träningstillfälle sade Fredrik: ”Alla de problem 

som sen visar sig är man inte medveten om från början, de bara dyker upp”. 

Fredrik fortsätter att använda kalendern och lägger in påminnelser i mobil

telefonen. Han använder röstmeddelandet i mobiltelefonen till att läsa in inköps

lista och annat som han ska komma ihåg. Han påpekade att han på så sätt har 

en bra anteckningsbok utan att behöva ha en penna till hands. För att passa 

tider använder han digitala tider. Fredrik påpekade också vikten av att göra en 

planering för dagen annars kan mycket ”hamna på vänten”. Fredrik klarar nu 

att planera och passa tider, han tar nu sin medicin på bestämda tider och har 

börjat arbetsträna. 

Person 7, Gunilla 41 år 

Gunilla är läkarsekreterare och bor tillsammans med man och söner i lägenhet i 

en mindre stad. För ca 5 år sedan fick Gunilla en blodpropp i hjärnan i samband 

med en operation. Skadan ledde till nedsatt minne och svårighet att kunna läsa. 

Vid intervjun berättade Gunilla att hon utför förekommande sysslor i hemmet 

och sköter ekonomin genom autogiro. Skadan medförde att Gunilla har problem 

att ta del av all skriven information. Hon kan inte läsa böcker, tidningar, skyltar, 
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recept eller hjälpa barnen med läxorna. Gunilla har sedan tidigare en dator med 

talsyntes och hon visade hur hon med hjälp av den kan gå in på nätet och få upp

läst information i lokaltidningen och skrivna meddelanden. 

Gunilla har problem att komma ihåg information som sägs vid telefonsamtal och 

vid läkarbesök vilket gör henne osäker. Hon visade hur hon använder sin mobil

telefon. SMS kan hon inte läsa men röstmeddelande fungerade bra. Vid inköp 

uppstår problem eftersom Gunilla inte kan läsa inköpslistan och blir tvungen 

välja välkända produkter där hon känner igen förpackningarna.  

Gunilla använder helst inte allmänna kommunikationer. Biljettförsäljningen 

måste vara öppen om hon ska köpa biljett eftersom hon inte kan läsa och följa 

informationen på biljettautomaten. Hon behöver också bli visad till rätt perrong.  

Gunilla kör bil, men endast till platser som hon hittar. Genom barnens 

aktiviteter blir hon ibland tvungen att köra till orter där hon inte hittar. Hon 

väljer då att följa efter någon annan förälders bil men om hon blir tvungen att 

stanna vid rött ljus och framförvarande bil kanske inte uppmärksammar detta, 

vet hon inte vilken väg hon ska välja. Det gör att Gunilla oroar sig mycket för 

bilkörningen. 

Efter bedömningen diskuterade vi mål och åtgärder. För att bli mindre beroende 

av andra personer vid bilkörning fick Gunilla prova att använda en GPS-naviga

tor. Genom att ljuda bokstäverna kan Gunilla lägga in och spara nya resmål i sin 

GPS. Hon kan också lägga in namn på sina resmål genom röststyrning och 

behöver då bara säga ett namn eller en plats så lotsar navigatorn henne till rätt 

plats. Gunilla fick skrivna instruktioner som stöd hur hon ska gå tillväga när hon 

lägger in nya resmål om hon skulle behöva hjälp av någon annan person. Genom 

navigatorn har Gunilla blivit mer självständig men en viss osäkerhet kvarstår 

eftersom GPS-navigatorer har en begränsad täckning och nya vägar är inte alltid 

inlagda. 

För att underlätta vid inköp och för att komma ihåg vad som sägs vid telefon

samtal eller läkarbesök fick Gunilla en diktafon. Med hjälp av diktafonen kan 
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Gunilla läsa in inköpslistan och lyssna av den när hon är i affären. Hon kan 

också spela in information vid telefonsamtal och läkarbesök.  

Gunilla hade önskemål om att kunna få texten uppläst när hon tittar i en vecko

tidning, söker recept i kokbok eller hittar en ny förpackning i affären. Hon har 

provat att använda en talpenna. Talpennan fungerar inte på blankt papper, när 

typsnittet på bokstäverna är stora eller för att läsa text på förpackningar. För att 

kunna följa instruktionerna som kommer upp i displayen på talpennan behöver 

man kunna läsa och följa instruktioner. 

Person 8, Hans 48 år 

Hans insjuknade för cirka fem år sedan med en blodpropp i hjärnan. Han bor i 

villa tillsammans med sin familj. Han sköter förekommande hushållsuppgifter, 

kör bil och motorcykel och arbetar 50 procent.  Hans har varit projektledare men 

upplever nu problem med att tänka i nya banor och vara kreativ. Hans har 

tidigare spelat badminton men har nu ersatt detta med att ta promenader. På 

fritiden kör han barnen och är med dem på olika aktiviteter.  

Vid intervjun framkom att Hans upplever problem med uppmärksamhet, 

koncentration och minne. Han blir lätt stressad vilket leder till att det låser sig. 

Problemen leder till svårigheter i aktiviteter som att komma ihåg tider, vad som 

ska köpas och han glömmer information om han inte direkt skriver ner det som 

sägs. Hans upplever problem att ”hänga med” i samtal, speciellt om det är 

mycket folk runt omkring och många talar från olika håll. Hans berättade att 

han redan 2003 fick prova minneshjälpmedel, bland annat en elektronisk fick

kalender som anpassades för honom, men att han inte kunde få det som hjälp

medel utan fick avslag både av kommunen och av Försäkringskassan. 

Efter att ha observerat Hans när han utför aktiviteter och efter att han besvarat 

frågeformulären diskuterade vi mål, delmål och åtgärder och därefter samman

ställdes en plan för interventionen.  

Hans fick hjälp av klinikens rehabingenjör med att gå igenom funktioner i mobil

telefonen, som t.ex. röstinspelning samt att höja ljudvolymen. Mobiltelefonen 

synkroniserades med Hans bärbara dator så att han kan använda kalendern i 
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datorn för planering och sedan föra över informationen till mobiltelefonen. In

struktioner för hur han ska gå tillväga vid synkronisering sammanfattades och 

lades som back-up på datorns skrivbord och Hans fick därefter lägga in uppgifter 

i kalendern på datorn och föra över dem till mobiltelefonen.  

För att underlätta för Hans att komma ihåg vad som sägs i olika situationer, t.ex. 

vid möten på arbetet eller olika situationer i hemmet eller ute i samhället, inköp

tes en digital diktafon (Olympus Digital Voice Recorder VN-2100PC). Hans träna

de på att lägga in information i mappar, spela upp och radera. Programmet lades 

in på den bärbara datorn så att han kan spela in i diktafonen och föra över och 

spara viktig information i datorn. Ljudfilerna kan han också skicka med e-post. 

Vid uppföljningen framkom att Hans fortfarande är mycket trött och att han 

fungerar bäst på förmiddagen. Hans påtalade att ”diktafonen är till oerhörd 

hjälp” och att han hade använt den vid olika tillfällen bland annat vid möten hos 

Försäkringskassan. Han berättade också att han vid ett flertal andra möten 

blivit nekad att använda diktafonen trots att han före mötet berättat varför han 

behöver den. 

Person 9, Ida 36 år 

Ida bor tillsammans med sin familj i villa. Hon studerade vid insjuknandet på 

universitetet. För ca 2 år sedan blev Ida opererad för en godartad hjärntumör. 

Hon har kvarstående kognitiva funktionsnedsättningar med påverkan på minne, 

koncentration, uthållighet och simultankapacitet samt lättare fysiska besvär.   

Vid intervjun berättade Ida att hon klarar sin personliga vård självständigt. Hon 

behöver lite längre tid nu vid utförandet men använder strategier som under

lättar. Hon får hjälp av maken med påminnelse om att ta sin medicin. Hon 

sköter hushållsuppgifter men behöver vara själv vid matlagning då hon är lätt

distraherad och det har hänt att maten bränts vid eller att hon glömt stänga av 

kaffebryggaren. 

Hon har tidigare använt dator och har haft kontakt med vänner via e-post men 

kommer nu inte ihåg hur hon ska gå tillväga. Ida har också begränsad uthållig
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het och behöver vila regelbundet. Hon använder papperskalender för att skriva 

in aktiviteter som ska genomföras och uppgifter som redan är avklarade.  

Ida fick identifiera de aktiviteter hon vill, måste och förväntas att göra, och hon 

observerades när hon utförde flera aktiviteter i bostaden. Hon använde bland 

annat spis, ugn, elvisp, kaffebryggare, telefon och dator. Efter att hon skattat 

problem med utförandet av aktiviteter och tillfredsställelse diskuterade och 

formulerades mål och åtgärder. Ida fick låna en MeDos klocka, som är ett digitalt 

armbandsur med möjlighet att ställa upp till 6 larm per dygn. Ida använder 

klockan för att bli påmind om att ta sin medicin. Klockan programmeras 

manuellt och larmen kan komma som vibration eller ljud. Ida fick hjälp med att 

ställa in tider för larm. En säkerhetstimer placerades vid uttaget för kaffe

bryggaren för att Ida skulle känna sig trygg och inte oroa sig. Efter 30 minuter 

bryts strömmen automatisk om Ida inte kopplat från genom att trycka på 

knappen. 

 För att Ida ska ha kontroll över vem som ringer och inte behöva gå ifrån en upp

gift hon håller på att utföra eller avbryta sin vila installerades en telefonsvarare. 

Ida fick hjälp med att ställa in datum och tid. En enkel beskrivning hur hon ska 

spela upp meddelanden sammanställdes och laminerades för att finnas till hand 

vid telefonsvararen om Ida skulle bli osäker hur hon ska gå tillväga.  

Tillsammans med arbetsterapeuten i kommunen gick vi igenom användning av 

Internet. En enkel beskrivning i punktform sammanställdes som Ida kan 

använda om hon skulle glömma bort hur hon ska gå tillväga. Genom arbets

terapeuten i kommunen har Ida fått kontinuerlig träning och uppföljning vilket 

har varit till stor hjälp med tanke på de geografiska avstånden.  

Ida tar nu sin medicin med stöd av MeDos-klockan men hon berättade att hon 

måste ta medicinen direkt och inte vänta en stund, eftersom det då är en risk att 

hon glömmer. Med stöd av timern behöver hon nu inte oroa sig att hon glömt 

stänga av kaffebryggaren. Ida använder datorn och gör beställningar via Internet. 

Genom telefonsvararen kan hon få information om vem som ringt och vad saken 

gällde och har också möjlighet att vid behov lyssna av meddelandet igen.  
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Inget av de elektroniska teknikstöden, MeDos-klocka, timer och telefonsvarare, 

som Ida har fått via projektet kan dock förskrivas som hjälpmedel av arbets

terapeuten i kommunen. 

Person 10, Jenny 55 år 

Jenny blev för några år sedan opererad för en tumör som tryckte på hjärn

stammen på vänster sida. Några dagar efter operationen blev hon på nytt 

opererad på grund av en blödning i hjärnan. Efter operationen fick Jenny 

problem med balans, hörsel, minne och besvär med ett öga. Jenny bor till

sammans med make i villa. Köket är anpassat (avställningsytor, lådor som går 

lätt att dra ut), vilket underlättar när hon utför hushållsuppgifter eftersom hon 

har problem att bära tunga föremål eller ta fram saker som är högt eller lågt 

placerade. Jenny går utan hjälpmedel inomhus och använder trehjulig cykel vid 

längre förflyttningar. Hon behöver hjälp av maken vid städning samt att bära 

matkassar vid inköp. Hon kör inte bil och upplever stress när hon ska använda 

allmänna kommunikationer. 

De problem som Jenny nämner vid intervjun är svårigheter att göra flera saker 

samtidigt, att hon kan missa viktiga planerade tider, glömma slå ifrån kaffe

bryggaren eller att strykjärnet fortfarande är på. Rösttrötthet och nedsatt hörsel 

gör att hon känner sig utanför vid större bjudningar. Hon sköter självständigt sin 

dagliga personliga vård men kan glömma att ta av hörapparaten innan hon 

duschar. 

Jenny har tidigare arbetat som nätverkstekniker men är nu sjukskriven. Hon 

söker information och betalar räkningar via Internet utan problem. Jenny har 

sedan tidigare stor erfarenhet av att använda mobiltelefon men har på senare tid 

inte använt den så mycket.  

Efter att ha identifierat problem vid utförande av aktiviteter och gjort observa

tioner, diskuterade vi hur elektroniska teknikstöd skulle kunna vara till hjälpt 

för att kompensera svårigheterna i aktivitet. Därefter formulerade vi mål och 

delmål. Vi gick igenom funktioner i Jennys mobiltelefon och hon fick träna att 

använda kalender och påminnelsefunktioner i mobiltelefonen. 
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Hon förde över tider för planerade möten från sin almanacka till kalendern i 

mobiltelefonen för att på så sätt få en signal som påminnelse i god tid för att inte 

missa några avtalade tider. Hon läste in en ständigt återkommande påminnelse 

för att inte missa att ta av sin hörapparat före dusch. För att Jenny inte ska 

behöva oroa sig att hon missar att stänga av strykjärnet fick hon en säkerhets

timer som stänger av strykjärnet efter 30 minuter. Hennes kaffebryggare har 

inbyggd timer och slår automatiskt av efter 2 timmar. 

Den ständigt återkommande påminnelsen om att inte missa att ta av hör

apparaten före dusch tog Jenny bort efter 14 dagar då hon upplevde att hon nu 

klarade detta. Vid uppföljning efter 2 månader framkom att detta fortfarande 

inte var något problem. Jenny använder sin almanacka och har inte haft behov 

av att lägga in tider i kalendern i mobiltelefonen då hon och maken varit på 

semester. Jenny kom ihåg hur hon skulle använda olika funktioner i mobil

telefonen och uppmanades att fortsätta lägga in avtalade tider.  

Interventionen fortsätter ytterligare någon månad för att Jenny ska få rutin på 

att använda kalendern i mobiltelefonen som komplement till almanackan. Jenny 

känner sig trygg med timern till strykjärnet. Vid interventionens slut var de upp

satta delmålen uppfyllda och Jenny berättar att hon fortsätter använda röst

meddelandet i mobiltelefonen för att påminnas om andra uppgifter som hon ska 

komma ihåg. 

Person 11, Karl 44 år 

Karl skadades i en motorcykelolycka 1980. Skadan orsakade en blödning under 

hjärnhinnan och till att börja med en högersidig halvsidesförlamning och språk

svårigheter som senare gick i regress. Efter några år började Karl få epilepsi

anfall. I början av 2000 talet ådrog han sig en ny skallskada och blev remitterad 

till en rehabiliteringsklinik. Karl använde sedan tidigare en handdator för att 

kompensera för sina minnesproblem. Vid utskrivning från rehabiliterings

kliniken kontaktades arbetsterapeut på hemorten för att Karl skulle få en timer 

till sin spis och ugn. 

59
 



 

 

 

Vid kartläggningen framkom att Karl hade fått handdatorn som hjälpmedel för 

länge sedan. Han berättade att han har sin mobiltelefon och handdatorn med sig 

överallt och att det är en trygghet både för egen del och för de anhöriga. Hand

datorn har stor betydelse för att han ska fungera i vardagen. ”Utan den hade jag 

inte kommit ihåg när och vad jag skulle göra”.  Han använder handdatorn och 

synkroniserar den med Outlook i sin stationära dator, som är av nyare modell, 

vilket ställer till problem för honom. Displayen på hans handdator hade efter 

många års användning blivit mycket sliten och det var ibland problem att föra 

över information mellan datorerna. 

Hjälpmedelskonsulenten på Habilitering och Hjälpmedel kontaktades i syfte att 

få byta ut handdatorn. Enligt hjälpmedelshandboken kan dator (stationär eller 

bärbar) endast ordineras som kommunikationshjälpmedel till person med 

talskada. Uppgradering av ordinerad dator eller byte till en nyare och kraft

fullare kan endast ske i undantagsfall. Hjälpmedelskonsulenten hänvisade 

därför till arbetsterapeut i hemkommunen. Arbetsterapeuten kontaktades. Hon 

var osäker på vilken dator som motsvarade det Karl behöver och undrade vart 

hon kunde vända sig för att få kunnig vägledning. Ärendet tog hon sedan upp 

som ett specialärende. Karl berättade vid telefonuppföljning att han efter en tid 

fick en ny handdator. 

Person 12, Lars 41 år 

Lars skadades i en trafikolycka för snart 10 år sedan. Skadan ledde till skall

skada med blödningar i olika delar av hjärnan. Lars har fortfarande en ökad 

muskelspänning i höger sida och har ingen känsel i höger arm och hand. Han har 

problem att kommunicera, framför allt att tala i telefon och om han behöver på

kalla hjälp. Han har svårt att uttrycka betydelsefulla ord i ett sammanhang, men 

vid ögonkontakt i vardagliga situationer och genom att visa med kroppsspråk 

fungerar kommunikationen relativt bra. 

Lars använder dator och skanner självständigt. Hans minne för inlärda uppgifter 

fungerar mycket bra men hans uthållighet är något begränsad vid nyinlärning 

och han har problem att förmedla både skriftlig och muntlig information. 
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Hjälpmedelsenheten kontaktades och hänvisade till DAHJM, som är ett regionalt 

dataresurscenter. Uppgifter inför utprovning fylldes i tillsammans med Lars och 

hans anhöriga. Därefter gjorde vi ett hembesök tillsammans med DAHJM för att 

få kännedom om Lars och anhörigas önskemål och förväntningar, vilka bland 

annat omfattade att Lars skulle kunna kommunicera i telefon och att det skulle 

gå lättare att förstå honom. Tillsammans med Lars och hans anhöriga besöktes 

DAHJM och han fick prova olika typer av bildtelefoni. Vi diskuterade olika 

möjligheter och begränsningar som t ex att Lars ska kunna visa föremål i sam

band med telefonering och inte vara behöva hålla i telefonluren. Han provade tre 

olika utrustningar vilka samtliga förutsätter bredbandsuppkoppling. 

•	 Beamer bildtelefon hade inte tillräckligt bra bild och saknade 

högtalarenhet vilket gjorde att Lars inte kunde visa föremål eftersom han 

då har handen upptagen med att hålla i luren. Beamer är inte är godkänd 

som hjälpmedel. 

•	 Visiontech är en bildtelefon som man kan få kostnadsfritt som hjälpmedel 

(statliga texttelefonanslaget). Det innebär att Lars kunde få en telefon 

själv samt ytterligare en att ställa hos den han avser att ringa till (s.k. 

anhörigutrustning). Han valde bort denna lösning eftersom han i så fall 

endast har en person att ringa till. Priset för bildtelefonen är högt, vilket 

medför att det är omöjligt att ringa andra personer i den omfattning man 

önskar. 

Webbkamera, headset och Skype var den utrustning som bäst svarade mot Lars 

behov. Vid utprovningen kunde Lars med stöd av sin kalender och gester förklara 

på ett enklare sätt vad han menade. Han lärde sig snabbt att hantera program 

och headset. Utrustningen gav tillräckligt bra bild- och ljudkvalitet. Det var en 

lösning som skulle kunna möjliggöra för Lars att ha kontakt med många 

personer eftersom den är förhållandevis billig.  

Programvaran Skype laddas ner gratis från nätet och övrig hårdvara, webb

kamera och headset skulle bekostas av projekt KogniTek. DAHJM erbjöd att se 

över nuvarande dator och förbereda den för IP-telefonering när Lars hade 
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installerat bredband (8 Mbit). DAHJM erbjöd utbildning när Lars skulle börja 

använda Skype samt utlovade manual för hantering av utrustningen. 

Lars upplever att kostnaden för bredband är hög (499 kr/månad) eftersom hans 

ersättning från Försäkringskassan (FK) är låg. Problemet diskuterades vid en 

konferens med en representant från FK som informerade att man kan söka 

ersättning från FK och att det avgörs från fall till fall. Information från FK om 

handikappersättning för varaktigt funktionshinder och betydande merkostnader 

bifogades till Lars och hans anhöriga som ombads att själva ta kontakt med FK. 

FK kunde inte ge något stöd. Lars har fått information om NIX för att slippa 

telefonförsäljare. 
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Övrigt arbete i projektet 

Under de tre år som projektet pågått har ett stort antal presentationer, infor

mationsmöten, konferensdeltagande och annat utåtriktat arbete genomförts. Här 

presenteras de viktigaste. 

Presentationer av projektet samt information  
till brukarorganisationerna 

2007-03-08 	 Studiebesök av Hjälpmedelsinstitutet och Brukarrådet för 

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft och Riksförbundet Attention.  

2008-07-03 	 Studiebesök från Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft från Göteborg 

och Västra Götalands län, 7 personer. Diskuterade 

hjärnskaderehabilitering och visade filmen ”Det är målet”.  

Presentationer av projektet för sjukvården, kommuner etc. 

2006-04-27 Studiebesök från Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Linköping 

2006-06-16 Studiebesök områdeschef och psykolog, Sundsvall 

2006-09-12 Studiebesök Minnesmottagningen, Kristianstad, 8 personer 

2006-10-12 Presentation av projektet (halvdagsseminarium) på ID-dagarna i 

Stockholm. 

2006-10-16 Studiebesök, ReHabcentrum Skåne, 6 personer 

2006-12-06 Luleå tekniska universitet, institutionen för hälsovetenskap, 

arbetsterapeutprogrammet 

2007-04-16 Luleå tekniska universitet, institutionen för hälsovetenskap, 

arbetsterapeutprogrammet 

2007-05-02 Studiebesök, Hjälpmedelskonsulenter (kognition o kommunikation) 

i Skåne 
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2007-05-15 	 Presentation projektplan Luleå Tekniska Universitet 

2007-09-12 	 Presentation av KogniTek på samverkansmöten med kommuner och 

primärvården i Skåne 

2007-11-04 	 Luleå tekniska universitet, institutionen för hälsovetenskap, 

fristående kurs i E-hälsa för arbetsterapeuter, sjukgymnaster och 

sjuksköterskor 

2007-11-15 	 Luleå tekniska universitet, Institutionen för systemteknik 

2007-11-15	 Luleå tekniska universitet, Centrum för distansöverbryggande 

teknik 

2007-12-10 	 Luleå tekniska universitet, institutionen för hälsovetenskap, 

arbetsterapeutprogrammet 

2008-02-28 	 Luleå tekniska universitet, Institutionen för systemteknik 

2008-04-10 	 Luleå tekniska universitet, institutionen för hälsovetenskap, 

arbetsterapeutprogrammet 

2008-04-17 	 Luleå tekniska universitet, Institutionen för systemteknik 

2008-06-03 	 Information om projektet och visning av filmen ”Det är målet” på 

Sommarseminarium för arbetsterapeuter på Universitetssjukhuset i 

Lund (USIL) 

2008-10-06 	 Luleå tekniska universitet, institutionen för hälsovetenskap, 

magisterkursen 

2008-11-10 	 Luleå tekniska universitet, institutionen för hälsovetenskap, 

fristående kurs i E-hälsa för arbetsterapeuter, sjukgymnaster och 

sjuksköterskor 

2008-08-13 	 Information om projektet, behov av medel för en fortsättning och 

visning av filmen ”Det är målet” för regionråden Henrik Hammar 

(m) och Catharina Blixen-Fineke (m), Region Skåne 
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Deltagande i konferenser 

2006-04-24 	 Information om KogniTek vid Hjälpmedelsdag i Eslövs kommun, ca 

60 deltagare 

2006-08-28 	 Nätverksträff för hjälpmedelskonsulenter, Djurönäset, Stockholm, 

ca 30 deltagare 

2007-04-18 	 Presentation, Pre-Congress AT-Forum, Stockholm 

2007-04-20 	 Presentation, AT-Forum, Stockholm 

2007-05-10 	 Poster, Hjälpmedelsdag i Eslöv, Tema kognitiv assistans, 

Kommunförbundet, 160 personer 

2008-05-30 	 Konferens Kognition och Teknik. Hotel Rival Stockholm, ca 200 

personer 

2008-06-09 	 Presentation av projekt KogniTek och visning av filmen ”Det är 

målet”. Kommunförbundets Hjälpmedelsdag – tema evidens i 

praktiken i Lund. 80 personer 

2008-09-01 	 Presentation av projektet och visning av filmen ”Det är målet” på 

utvecklingsdag för Hjärnskadeenheten, Universitetssjukhuset i 

Lund. 

2008-10-08 	 Info om projektet på ID-dagarna, Stockholm 

Informationsfilm 
På uppdrag av Hjälpmedelsinstitutet gjordes en film av dokumentärfilmaren 

Lennart Skoog i samarbete med Anita Lindén och Catarina Brun. Filmen med 

titeln ”Det är målet”, beskriver svårigheter efter en förvärvad hjärnskada och 

möjligheter att med elektroniska teknikstöd klara uppgifter i dagliga livet för att 

bli mer självständig. Inspelningen omfattar också fyra korta filmer där de fyra 

deltagarna som ingår i filmen visar och berättar hur de använder olika elektro

niska teknikstöd för att kompensera för sina svårigheter.        
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Databasen 
För att få tillgång till en samlad information om olika elektroniska teknikstöd 

påbörjades utformningen av en databas (Bilaga 6). Denna omfattar förutom 

hjälpmedel från olika hjälpmedelsföretag också elektroniska teknikstöd som 

köptes på öppna marknaden i varuhus, specialbutiker eller via Internet. För att 

snabbt kunna få fram information om teknikstöden användes rubriker som 

fabrikat, referens (kontaktperson, återförsäljare, webbadress m.m.) samt 

kommentarer om teknikstödet. I databasen sparades också foton på en del 

artiklar. Då sortimentet av teknikstöd ständigt förändras och hjälpmedelsföretag 

ibland köps upp eller byter namn är det av stor vikt att en databas uppdateras. 
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Slutord 

Projektet har gett ett antal värdefulla erfarenheter. Här sammanfattas de 

viktigaste: 

•	 Resultatet av de inledande kartläggningsstudierna visar att personer med 

förvärvad hjärnskada kan ha svårigheter att använda teknik i vardagen 

som i sin tur kan påverka deras personliga identifikation, deras möjlig

heter till aktivitet och delaktighet i hemmet samt i samhället. En majo

ritet av de studerade personerna med förvärvade hjärnskador uppgav 

svårigheter i användandet av vardagsteknik. Problem i användandet var 

vanliga när det gäller föremål och tjänster som frekvent används i dagens 

samhälle, t.ex. data- och telekommunikation och mobiltelefoni. Svårig

heterna i själva användandet var av olika slag och det förekom alltid en 

kombination av olika slags svårigheter, både svårigheter direkt relaterat 

till teknikens krav och indirekt relaterat till den. Strategierna personerna 

med förvärvade hjärnskador använde för att hantera svårigheterna i 

användandet av vardagsteknik kunde antingen hindra eller möjliggöra 

aktivitet och delaktighet. 

•	 De slutsatser som kan dras av kartläggningsstudierna är att det är viktigt 

att arbetsterapeuter och andra yrkeskategorier uppmärksammar, 

kartlägger och bedömer svårigheter i användningen av olika typer av 

vardagsteknik (föremål och tjänster) i dagliga aktiviteter, vad svårig

heterna består i och vilka strategier de använder för att överbrygga dessa 

hos personer med förvärvad hjärnskada. När bedömning görs är det 

nödvändigt att personer som uppger att de har svårigheter när de 

använder vardagsteknik i sina daliga aktiviteter observeras, eftersom 

svårigheterna och strategierna är mångfacetterade och ofta svåra att 

beskriva av personerna själva. Vid observationer är det viktigt att inte 

endast tekniken tas i beaktande utan även andra aspekter som inverkar 

på teknikanvändningen i dagliga aktiviteter. 
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•	 Resultatet av fallstudierna visar att arbetsterapi, där befintlig vardags

teknik och elektroniska teknikstöd används som medel i intervention, kan 

stärka självständighet och utförande av aktiviteter hos personer med 

förvärvade hjärnskador. Dessutom visar resultatet att närståendes 

situation kan underlättas och förbättras genom arbetsterapiinsatserna. 

Utfallet av fallstudierna har inte endast varit beroende av de teknikstöd i 

sig som använts, utan också av själva processen genom vilken tillämp

ningen av användandet av teknikstöden har skett i brukarnas dagliga 

aktiviteter i deras reella miljö. 

•	 Som vid all rehabilitering är det är av stor vikt att använda en väl ut

arbetad struktur vid intervention med elektroniska teknikstöd. Framför 

allt måste man börja med att etablera en god kontakt och göra en nog

grann intervju, gärna tillsammans med anhöriga, för att skaffa sig 

kunskap om personens vanor, rutiner, intressen, resurser och begräns

ningar samt engagemang i de uppgifter som personen vill eller förväntas 

utföra, och sedan ta reda på vilka teknikstöd (såväl vardagsteknik som 

elektroniska teknikstöd) som personen redan har. Det är till stor hjälp att 

också observera personen när han/hon utför uppgifter där vardagsteknik 

används för att få en bild av förmågor och begränsningar i aktivitets

utförandet. Det är därför en fördel om mötet sker i reell miljö. När 

observationerna är genomförda är det viktigt att analysera utförandet och 

beskriva vilka handlingar personen utförde effektivt och på ett mindre 

effektivt sätt. Interventionsplanen är till stor hjälp för att i samråd med 

deltagaren dokumentera utgångsläget, beskriva mål, delmål och åtgärder 

samt för att följa upp och utvärdera hur uppgifterna utförs och om de 

utförs på ett mer tillfredsställande sätt. 

•	 Huvuddelen av åtgärderna har varit att lära personerna använda funk

tioner i mobiltelefon och dator, d.v.s. vardagsteknik som de redan har men 

inte utnyttjade fullt ut. Oftast användes mobilen endast till att ringa och 

ta emot samtal med. Flera har börjat använda kalendern i Outlook som ett 

komplement till almanackan, för påminnelser och planering. Detta visar 

att även enkla elektroniska teknikstöd kan vara till stor hjälp. En av de 
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•	 På samma vis har det varit viktigt att personerna får stöd och upp

muntran i att använda sin vardagsteknik och sina elektroniska teknik

stöd, bl.a. genom uppföljande besök och personliga kontakter. Även här 

fyller ett särskilt team en oerhört viktig roll. 

•	 Det har framkommit stora skillnader mellan olika kommuner vilka teknik

stöd som kan förskrivas. Samma typ av hjälpmedel som kan förskrivas av 

arbetsterapeut i en kommun måste användaren själv bekosta i en annan 

kommun. Det finns ett stort behov av att se över så att samma regler 

gäller oberoende av vilken kommun eller landsting man bor i. 

•	 Flera personer som fått ett teknikstöd förskrivet har i ett senare skede 

problem att få ett nytt när detta blivit utslitet, t.ex. tangentbord eller 

pekskärm, till följd av flitigt användande. Även här behövs en översyn av 

regler för nyförskrivning eller reparation när ett teknikstöd inte längre 

kan användas. 

•	 Kostnaden för ett teknikstöd eller IT-lösning har ibland varit sådant att en 

person inte kunnat prioritera ett inköp eller månadskostnad. Begräns

ningar i ekonomin och oklarheter kring förskrivning gör att flera inte får 

möjlighet att få tillgång till ett teknikstöd. Här behövs ökad kunskap och 

stöd, t.ex. via Försäkringskassans Handikappersättning eller via 

Kommunens socialtjänst, om att detta inte är att betrakta som en vanlig 

kostnad utan orsakad av personens skada eller sjukdom och därmed borde 

berättiga till ekonomiskt stöd. 

•	 Under projektets gång har en del personer andra svårigheter eller problem 

till följd av sin hjärnskada och har haft behov av att kunna vända sig till 

en läkare eller annan sjukvårdspersonal. Detta har kunnat ordnas inom 

projektet men i en framtid behövs en samordning av åtgärder där det är 

69
 



 

 

uppenbart att svårigheter efter en hjärnskada inte bara kan behöva lösas 

med ett teknikstöd. 

•	 Det har framkommit en bristande förståelse för personer med funktions

hinder som använder teknikstöd, t.ex. när en person inför ett möte 

informerar om sitt sätt att kompensera för sina minnessvårigheter blir 

nekad att använda sin diktafon. Det behövs fortsatt ökad information om 

hjärnskadades svårigheter och behov av olika kompensatoriska lösningar. 

Den övergripande slutsatsen av projektet är att det är möjligt att med befintlig 

vardagsteknik alternativt enkla och ofta billiga teknikstöd hjälpa personer med 

kognitiva funktionshinder. Behovet är därför stort av att samla denna kunskap 

inom en särskild enhet i syfte att erbjuda den till personer med kognitiva 

funktionshinder, kunna följa utvecklingen, sprida kunskap och erbjuda ett 

långsiktigt stöd. 
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Bilagor 

• Introduktionsbrev kartläggningsstudien 

• Information om kartläggningsstudien och informerat samtycke 

• Information om interventionsstudien och informerat samtycke 

• Plan för intervention 

• Lån av elektroniska teknikstöd 

• Exempel ur Databasen 
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Rehabcentrum Lund-Orup 

Universitetssjukhuset i Lund 

Orupssjukhuset 

221 85 LUND 


Hej, 

Vi ska under februari starta ett projekt på Orupssjukhuset och undrar om Du 

skulle vilja delta? 

Vi vill kartlägga hur personer som drabbats av en hjärnskada använder 

vardagsteknologi och om man använder något elektroniskt hjälpmedel. Studien 

görs i form av en intervju som tar ca 1.5 timme. 

I detta utskick finns mer information om projektet. Vi vill att Du kryssar i om Du 

är intresserad av att delta eller ej och skickar tillbaka i bifogat svarskuvert (som 

är frankerat). Om Du vill delta kommer vi att kontakta Dig för att avtala tid då 

vi kan träffas för att intervjua Dig. 

Med vänliga hälsningar, 

Anita Lindén  Jan Lexell 

Leg. arbetsterapeut Överläkare, delprojektledare 

0413 – 55 66 38 

anita.linden@skane.se 
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Rehabcentrum Lund-Orup 
Universitetssjukhuset i Lund 
Orupssjukhuset 
221 85 LUND 

PROJEKT KogniTek 
Teknikens hinder och möjligheter för personer med förvärvad 
hjärnskada 
Projekt KogniTek är ett treårigt projekt som Rehabcentrum Lund-Orup och 

Luleå tekniska universitet genomför tillsammans med Hjälpmedelinstitutet, 

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft och Riksförbundet Attention. Syftet är att ut

veckla nya former av elektroniskt teknikstöd för vuxna med kognitiva funktions

nedsättningar efter förvärvad hjärnskada.  

Först vill vi genomföra en kartläggning av hur vardagsteknologi (elektronisk och 

teknologisk utrustning) som förekommer i dagens hem och i samhället används 

av den som drabbats av en hjärnskada. Syftet med denna delstudie är att kart

lägga användning och beskriva förekomst av svårigheter och förändring i an

vändandet av vardagsteknologi i hemmet och i samhället hos personer med för

värvad hjärnskada. 

Deltagare 
Vi vänder oss till Dig som har drabbats av en hjärnskada i vuxen ålder och som 

har rehabiliterats vid Hjärnskadesektionen, Rehabcentrum Lund-Orup, Orups

sjukhuset under perioden 1998-2004. Eftersom vi vill studera om en hjärnskada 

påverkar förmågan att använda vardagsteknologi är vi intresserad av att träffa 

och intervjua Dig, oavsett om Du upplever några problem eller ej. För att kunna 

delta får Du inte ha någon omfattande motorisk funktionsnedsättning eller syn

nedsättning och Du ska själv kunna kommunicera och svara på våra frågor. 
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Studieuppläggning 
Studien genomförs med hjälp av intervjuer och ett frågeformulär. Intervjuerna 

görs av arbetsterapeut Anita Lindén från Rehabcentrum Lund-Orup, Orupssjuk

huset. Intervjun/samtalet kommer att fokusera på den vardagsteknologi som de 

flesta människor möter och behöver hantera för att delta i olika aktiviteter. 

Frågeformuläret innehåller frågor om föremål och tjänster som berör bland annat 

aktiviteter i hushållet och i hemmet, användande av till exempel mobiltelefon, 

dator, TV, video och andra elektriska eller tekniska saker. Intervjuerna beräknas 

ta ca 1.5 timme. För att Du ska ha möjlighet att vid behov visa föremål som Du 

använder har vi önskemål om att intervjun görs i Din bostad, men om Du hellre 

vill kan intervjun genomföras på Orupssjukhuset eller annan plats som Du själv 

väljer. 

Vid redovisning av projektet kommer inga resultat att lämnas ut som kan knytas 

till Dig som enskild person. Vid insamlingen av data och journaluppgifter gäller 

sjukvårdens sedvanliga sekretessregler liksom reglerna i Personuppgiftslagen 

(PuL). Allt deltagande i projektet är kostnadsfritt.  

Tidpunkt  
Intervjuerna kommer att påbörjas i februari 2006. Om Du vill delta ringer vi upp 

Dig för att bestämma tid när Du har skickat in anmälan. 

Allt deltagande i detta projekt är frivilligt. Du har rätt att  


avbryta när som helst om Du inte önskar eller har möjlighet att 


fullfölja och detta kommer inte att påverka Dina möjligheter till vård 


eller rehabilitering i framtiden. 
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Anmälan och deltagande 
 

Om Du är intresserad att delta, anmäler Du Dig genom att kryssa i rutan nedan 

och sedan skriva under ”Informerat samtycke” som följer med detta brev samt 

returnera det i svarskuvertet. 

□ Jag är intresserad av att delta i projektet och har fyllt i det informerade 

samtycket. 

Om Du inte är intresserad av att delta, är vi tacksamma om Du kryssar i rutan 

nedan och skickar tillbaka i svarskuvertet. 

□ Jag är inte intresserad av att delta.  

Om Du vill ha ytterligare information om projektet innan Du bestämmer Dig är 

Du välkommen att kontakta oss. 

Jan Lexell Anita Lindén  

Överläkare, delprojektledare Leg. arbetsterapeut 

Rehabcentrum Lund-Orup Rehabcentrum Lund-Orup 

Orupssjukhuset Orupssjukhuset 

221 85 LUND 221 85 LUND 

tfn: 0413 – 55 67 27 tfn: 0413 – 55 66 38 

e-post: jan.lexell@skane.se e-post: anita.linden@skane.se 

Maria Larsson Lund Ann-Louice Lövgren Engström 

Lektor, leg. arbetsterapeut  Adjunkt, leg. arbetsterapeut  

Institutionen för Hälsovetenskap Institutionen för Hälsovetenskap 

Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet 

961 36 BODEN 961 36 BODEN 

e-post: maria.larsson-lund@ltu.se e-post: ann-louice.lovgren

engstrom@ltu.se 
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Rehabcentrum Lund-Orup 
Universitetssjukhuset i Lund 
Orupssjukhuset 
221 85 LUND 

Informerat samtycke 


Jag har fått skriftlig information om projektet ”Teknikens hinder och möjligheter 

för personer med förvärvad hjärnskada” och jag är nöjd med den beskrivning jag 

har fått. Om jag har ytterligare frågor vet jag att jag när som helst kan kontakta 

de personer som leder projektet. 

Jag förstår hur min medverkan i studien kommer att gå till. 

Jag bekräftar att mitt deltagande är frivilligt. Jag vet att jag när som helst kan 

avbryta mitt deltagande utan att ange något skäl och att detta inte kommer att 

påverka mina möjligheter till vård eller rehabilitering i framtiden. 

Jag är medveten om att resultaten av studien kommer att publiceras, men att 

inga data kommer att kunna härledas direkt till min person samt att allt 

material kommer att bearbetas och förvaras på ett betryggande sätt, allt enligt 

gällande lagstiftning. 

Jag förstår att detta inte innebär några kostnader för mig.  

Jag samtycker härmed till att delta i detta projekt och godkänner att 

journaluppgifter som berör mig får användas före, under och efter studien. 

En signerad kopia av detta dokument kommer att skickas till mig.  

Underskrift…………………………………………………… Datum………………… 

Namn textat………………………………………………….. 

Underskrift…………………………………………………… Datum………………… 

Jan Lexell 221 85 LUND 


Överläkare, delprojektledare tfn: 0413 – 55 67 27 


Rehabcentrum Lund-Orup e-post: jan.lexell@skane.se
 

Orupssjukhuset 
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Rehabcentrum Lund-Orup 
Universitetssjukhuset i Lund 
Orupssjukhuset 
221 85 LUND 

PROJEKT KogniTek 


Kan elektroniskt teknikstöd möjliggöra aktivitet och delaktighet efter förvärvad 

hjärnskada?  

Projekt KogniTek är ett treårigt projekt som Rehabcentrum Lund-Orup och 

Luleå tekniska universitet genomför tillsammans med Hjälpmedelinstitutet, 

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft och Riksförbundet Attention. Syftet är att 

utveckla nya former av elektroniskt teknikstöd för vuxna med kognitiva 

funktionshinder efter förvärvad hjärnskada.  

Vi har under våren 2006 gjort en kartläggning av hur vardagsteknologi 

(elektronisk och teknologisk utrustning i hem och samhälle) används efter för

värvad hjärnskada. I studien, som omfattade 36 personer, framkom svårigheter 

med att använda vardagsteknologi och att elektroniska teknikstöd används i 

begränsad omfattning. Vi kommer nu därför låta 12 till 15 personer prova något 

elektroniskt teknikstöd för att undersöka om det kan kompensera för dessa 

problem eller svårigheter. Syftet med denna delstudie är att undersöka om 

elektroniskt teknikstöd kan kompensera för svårigheter i dagliga aktiviteter och 

öka möjligheten till delaktighet i hem och samhälle för personer med förvärvad 

hjärnskada. 

Deltagare 
Vi vänder oss till Dig som drabbats av en hjärnskada och som upplever att Dina 

kognitiva funktionshinder leder till problem eller svårigheter i aktivitet och 

begränsar Dina möjligheter till delaktighet. 
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Studieuppläggning 
För att få kunskap om Dina önskemål, behov, färdigheter och begränsningar 

inleds studien med en arbetsterapeutisk bedömning genom intervju och obser

vation. I bedömningen används instrument och frågeformulär dels för att kunna 

värdera färdigheter, begränsningar och behov som grund för åtgärderna och dels 

för att kunna följa upp och utvärdera åtgärderna. Tillsammans med Dig och 

eventuellt andra berörda görs en planering, d.v.s. en individuell plan med mål, 

åtgärder och tidsplan. Åtgärderna kan omfatta utprovning, anpassning och 

träning i att använda något elektroniskt teknikstöd och görs i Din hemmiljö.   

Vid redovisning av projektet kommer inga resultat att lämnas ut som kan knytas 

till Dig som enskild person. Vid insamlingen av data och journaluppgifter gäller 

sjukvårdens sedvanliga sekretessregler liksom reglerna i Personuppgiftslagen 

(PuL). Allt deltagande i projektet är kostnadsfritt.  

Tidpunkt  
Interventionerna kommer att påbörjas våren 2007. Om Du vill delta ringer vi upp 

Dig för att bestämma tid när Du har skickat in anmälan. 

Etiskt godkännande  
Projektet är godkänt av Regionala Etikprövningsnämnden i Lund (Dnr 263/2006). 

Allt deltagande i detta projekt är frivilligt. Du har rätt att avbryta  


när som helst om Du inte önskar eller har möjlighet att fullfölja 


 och detta kommer inte att påverka Dina möjligheter till vård  


eller rehabilitering i framtiden. 
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Anmälan och deltagande
Om Du är intresserad att delta, anmäler Du Dig genom att kryssa i rutan nedan 

och sedan skriva under ”Informerat samtycke” som följer med detta brev samt 

returnera det i svarskuvertet. 

□	 Jag är intresserad av att delta i projektet och har fyllt i det informerade 

samtycket. 

Om Du inte är intresserad av att delta, är vi tacksamma om Du kryssar i rutan 

nedan och skickar tillbaka i svarskuvertet. 

□	 Jag är inte intresserad av att delta.  

Om Du vill ha ytterligare information om projektet innan Du bestämmer Dig är 

Du välkommen att kontakta oss. 

Jan Lexell 	 Anita Lindén  

Överläkare, delprojektledare Leg. arbetsterapeut 

Rehabcentrum Lund-Orup Rehabcentrum Lund-Orup 

Orupssjukhuset Orupssjukhuset 

221 85 LUND 221 85 LUND 

tfn: 0413 – 55 67 27 tfn: 0413 – 55 66 38 

e-post: jan.lexell@skane.se e-post: anita.linden@skane.se 

Maria Larsson Lund 	 Ann-Louice Lövgren Engström 

Lektor, leg. arbetsterapeut  Adjunkt, leg. arbetsterapeut  

Arbetsterapiavdelningen Institutionen för Hälsovetenskap 

Umeå universitet Luleå tekniska universitet 

901 87 UMEÅ 971 87 LULEÅ 

e-post: e-post: ann-louice.lovgren

maria.larsson.lund@occupther.umu.se engstrom@ltu.se 
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Rehabcentrum Lund-Orup 

Universitetssjukhuset i Lund 

Orupssjukhuset 

221 85 LUND
 

Informerat samtycke 

Jag har fått skriftlig information om projektet ”Kan elektroniskt teknikstöd möjliggöra aktivitet och 

delaktighet efter förvärvad hjärnskada?” och jag är nöjd med den beskrivning jag har fått. Om jag 

har ytterligare frågor vet jag att jag när som helst kan kontakta de personer som leder projektet. 

Jag förstår hur min medverkan i studien kommer att gå till. 

Jag bekräftar att mitt deltagande är frivilligt. Jag vet att jag när som helst kan avbryta 

mitt deltagande utan att ange något skäl och att detta inte kommer att påverka mina 

möjligheter till vård eller rehabilitering i framtiden. 

Jag är medveten om att resultaten av studien kommer att publiceras, men att inga data 

kommer att kunna härledas direkt till min person samt att allt material kommer att 

bearbetas och förvaras på ett betryggande sätt, allt enligt gällande lagstiftning. 

Jag förstår att detta inte innebär några kostnader för mig.  

Jag samtycker härmed till att delta i detta projekt och godkänner att mina 

journaluppgifter används för studien.  

En signerad kopia av detta dokument kommer att skickas till mig. 

Underskrift…………………………………………………… Datum…………………                      

Namn textat………………………………………………….. 

Underskrift…………………………………………………… Datum………………… 

Jan Lexell 

Överläkare, delprojektledare 

Rehabcentrum Lund-Orup 

Orupssjukhuset 

221 85 LUND 

tfn: 0413 – 55 67 27 

e-post: jan.lexell@skane.se 
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KogniTek 
[Kognition och Teknik] 

Plats för intervention 

Namn: Närstående: 

Adress: Adress: 

Tel: Tel: 

Datum 

Resurser: Hinder: 

Funktionsnedsättning: 

Svårighet i aktivitet och problem i 

delaktighet: 

Huvudmål: 

Delmål: 

Åtgärd: 

Teknikstöd: 

Ansvarig: 

Tidsplan: 

Uppföljning delmål: 
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KogniTek 
[Kognition och Teknik] 

 

 

 

 

 

 

 

              

               

 

 

  

Lån av elektroniskt teknikstöd 


Jag, ……………, har mottagit och får tillsvidare låna  

Jag har fått information om hur jag använder och förvarar teknikstödet. 

Om behovet av teknikstödet upphör eller inte uppfyller mina förväntningar 

kontaktar jag projektet för att återlämna det.  

Datum 

Utlämnat av 

Namn Anita Lindén 

Adress Projekt KogniTek 

Rehabcentrum Lund Orup 

Orupssjukhuset 

221 85 Lund 

Tel 0413 - 55 66 38 
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TEKNIK FABRIKAT KOMPENSERA FÖR REFERENS KOMMENTAR 
Dator program 

ToTal  Elevdata Problem med att läsa  www.elevdata.se ToTal talsyntes. Läsverktyg, kan få ord upplästa 

automatiskt när de skrivs. Kan även få meningen uppläst gm 

att trycka på en tangent. 

Har SAPI-koppling som gör det lätt att integrera i andra 

program. 

Lexia 4.2 

Provia 

Frölunda Data 

AB 

Problem med att 

läsa/lära in 

www.frolundadata.se Datorprogram för personer med dyslexi, språkligt 

betingade inlärningssvårigheter eller afasi, oavsett ålder. 

Testverktyg för Lexia 

Easyword ICAP Individual 

Computer 

Applications AB 

Enkelt 

ordbehandlingsprogram 

www.icap.nu Easyword. Enkelt ordbehandlingsprogram med stora 

knappar och tydliga funktioner. Lätt att ändra storlek och 

färg på texten. Enkelt att infoga bilder och skriva ut 

dokument. Enkel filhantering. 

ViTal Frölunda Data 

AB 

Läs- och 

skrivhjälpmedel med 

inbyggd talsyntes – för 

inlärning och 

kompensation. 

www.frolundadata.se Inbyggd talsyntes som kan läsa text i ordbehandling, text i 

menyer, dialogboxar på Skrivbordet och i Internet. Även text 

som skrivs kan läsas upp fortlöpande. 

ViTex Frölunda Data 

AB 

Verktyg för att läsa text 

via dator. 

www.frolundadata.se ViTex skannar, tolkar till text och läser med talsyntes (4 

röster). Utvecklad av ScanDis, Danmark. Distributör i 

Sverige Frölunda Data AB. 

Voice mail www.butiken.iris.se Voice mail finns på nätet gratis ljudfil 

Easy mail har varit svårt att få att fungera  
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Dator mus 

Integramouse Frölunda Data 

AB 

Alternativt styrsätt som 

ersätter alla funktioner 

hos en vanlig mus 

www.frolundadata.se IntegraMouse är avsedd för personer med mycket 

begränsad rörelseförmåga men med god munmotorik. Extern 

musknapp kan anslutas. 

Dator 
tangentbord 
BigKeys Frölunda Data 

AB 

För personer som 

behöver ett enkelt och 

lättanvänt tangentbord. 

Har hög kontrast. 

www.frolundadata.se Tangentbord med stora knappar och tydliga tecken. 

Används som vanligt tangentbord. Med programmet 

Alfabetiskt tangentbord kan tangenterna möbleras om till 

alfabetisk ordning. 

Extra tillbehör: vätskeskydd i mjuk plast, överlägg (raster) i 

plast, adapter till USB-anslutning. 

Talande 

tangentbord 

Frölunda Data 

AB 

Hör ljudet på bokstaven www.frolundadata.se Talande Tangentbord. Tangentbordtryck återges med ljud 

för bokstäver och siffror. Programmet fungerar när man 

skriver i Windows; i ordbehandling, filhantering, e-post etc. 
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Projektrapport KogniTek 
-delprojektet i Lund 

Projektet Kognitek i Lund utvecklade ett resurscenter för personer med 
kognitiva funktionshinder efter förvärvad hjärnskada. I den här rapporten 
beskrivs bakgrund, genomförande, resultat och allt arbete som genomförts 
inom ramen för delprojektet. Resultaten är positiva och det är allas för
hoppning att kunna fortsätta inom ramen för ordinarie verksamhet. 

Personer med förvärvad hjärnskada kan ha svårigheter att använda 
teknik i vardagen. Det kan påverka deras personliga identifikation och 
möjligheterna till aktivitet och delaktighet såväl i hemmet som i samhället. 
Den övergripande slutsatsen från projektet är att det är möjligt att med 
befintlig vardagsteknik alternativt enkla och ofta billiga teknikstöd hjälpa 
personer med kognitiva funktionshinder. 

Projektet genomfördes med medel ur Allmänna arvsfonden inom ramen 
för projektet KogniTek – Kognition och Teknik. Hjälpmedelsinstitutet och 
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft ansvarade tillsammans för delprojektet 
i Lund som pågick mellan åren 2005-2007. 
Arbetet bedrevs vid Universitetssjukhuset i 
Lund, VO Rehabiliteringsmedicin. 

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

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

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

Hjälpmedelsinstitutets huvudmän är staten och Sveriges Kommuner och 
Landsting. 

Box 510, 162 15 Vällingby 
Besöksadress Sorterargatan 23 
Tfn 08-620 17 00, Fax 08-739 21 52 
Texttfn 08-759 66 30 
E-post registrator@hi.se 
Webbplats www.hi.se Best nr 08375-pdf 

mailto:registrator@hi.se
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