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Abstract 

 
 
Positive aspects of standing among people with disabilities have been 
attained in studies. However, few studies have examined experiences of 
standing. The purpose of this study was to find out how frequent the use of 
standing devices was in people who had received a device and to 
examine their experiences of standing. The participants in this study were 
those who had received a standing device and could be found in the 
Sesam register of assistive technology in northern Sweden. Ninety 
persons answered the questionnaires. Five adults participated in the 
interviews. The interviews were analysed using a phenomenological-
hermeneutic approach influenced by the philosophy of Ricoeur. The 
results of the questionnaire showed that the standing devices were used 
frequently. There were some differences in the use of the devices related 
to sex, age, type of device, diagnose and time for receiving the standing 
device. Through the analyses of the interviews three themes and related 
sub-themes were created. The themes were: “to stand is to be a common 
person”, “to stand is to be sure of retaining the legs” and “to stand is to be 
independent” 
 
Keywords: phenomenological-hermeneutic, assistive technology, standing, 
experiences. 
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Abstrakt 
Stående har i tidigare studier visat sig vara positivt för dem med 
funktionsnedsättningar gällande fysiska effekter. Däremot finns få studier 
om upplevelsen av att stå. Syftet med denna studie var att undersöka hur 
frekvent användningen av ståhjälpmedel var hos dem som fått ett 
ståhjälpmedel förskrivet samt att ta reda på vilka upplevelser personerna 
hade av att komma upp i stående. Deltagarna i studien var de personer 
som enligt hjälpmedelsregistet Sesam fått ett ståhjälpmedel förskrivet och 
som efter förfrågan från förskrivaren valde att delta. Enkäten skickades till 
101 personer. Nittio personer svarade på enkäten och fem vuxna personer 
deltog därefter i en djupintervju. Intervjuerna utfördes för att få en 
fördjupad förståelse för meningen med att stå. Intervjuerna analyserades 
med en fenomenologisk hermeneutisk metod inspirerad av filosofen 
Ricoeur. Resultaten av enkätsvaren visade att ståhjälpmedlen användes 
frekvent och att det fanns vissa skillnader på användning relaterat till kön, 
ålder, hjälpmedelstyp, diagnos och tid från förskrivning. I analysen av 
intervjuerna utkristalliserades tre huvudteman. Dessa tre teman var: ”att 
stå är att vara vanlig människa”, att stå är att försäkra sig om att behålla 
benen” och ” att stå är att klara sig själv”. 
 
Nyckelord: fenomenologisk hermeneutik, hjälpmedel, stående, upplevda 
erfarenheter 
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Hjälpmedelsverksamheten styrs av hälso-och sjukvårdslagen, (Svensk 

författningssamling SFS, 1982:763) och lagen om medicintekniska produkter (SFS, 

1993:584). En grundläggande princip för svensk hjälpmedelspolitik är att personer 

med funktionshinder ska få tillgång till hjälpmedel (låna hjälpmedel) kostnadsfritt utan 

ekonomisk behovsprövning. Hjälpmedel ska ses som en del av 

habiliterings/rehabiliteringsprocessen. Utprovning ska ske i samråd med brukaren 

och utgå ifrån personens behov av att upprätthålla eller förbättra sin funktion eller 

förmåga. Enligt Norrbottens Läns Landstings riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten 

ska miljö och tänkt aktivitet också beaktas vid utprovningen. (www.nll.se, 2006). Alla 

produkter som är avsedda som hjälpmedel för personer med funktionshinder är 

medicintekniska produkter och omfattas av den lagen. Varje produkt som släpps ut 

på marknaden måste därför uppfylla kraven i lagen om medicintekniska produkter. 

Den som förskriver en medicinteknisk produkt ansvarar för att produkten är lämplig 

samt att brukaren kan använda och hantera den på avsett sätt (www.nll.se 2006) 

Behovet av att använda hjälpmedel kan bero på hur interaktionen mellan personen, 

omgivningen i vilken hjälpmedlet används, hjälpmedlet själv och målsättningen som 

personen vill uppnå (Bain, 1998; Baum, 1998; Cook & Hussey 1995). Hjälpmedel kan 

beskrivas som objekt som ger mening genom de aktiviteter i vardagslivet som de 

används i (Cole Spencer, 1998; Kielhofner, 1995). Med andra ord kan meningen med 

ett hjälpmedel variera beroende på aktiviteten och i vilken omgivning hjälpmedlet 

används. Meningen med ett hjälpmedel kan variera mellan olika användare och 

mellan användare och professionella. Brukarnas upplevelse av sina hjälpmedel 

varierar stort och är inte beroende av ålder, kön eller funktionsnedsättningens 

svårighetsgrad. (Gitlin, Luborsky och Schemm1998). Att hjälpmedel kan upplevas på 

olika sätt visar bland annat av Maria Larsson Lund och Louise Nygård (2003). 

Deltagarna i den studien upplevde att hjälpmedel hade en tudelad mening för dem. 

De delade känslorna uttrycktes dels, som att hjälpmedlen gjorde det lättare för dem 

att engagera sig i aktiviteter för att det sparade dem tid och energi och dels, att de 

upplevde att hjälpmedlet var klumpigt att använda, som försvårade deras 

engagemang i aktiviteter. Hjälpmedlet gav dem visserligen ett minskat beroende av 

andra men samtidigt ökade det deras känsla av beroende. Hjälpmedlet kunde få dem 

att känna sig normala i aktiviteter men även ytterligare synliggöra deras handikapp 

inför andra. 

http://www.nll.se
http://www.nll.se2006
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Vid förskrivning av hjälpmedel finns hjälpmedel för vård och behandling och 

hjälpmedel för daglig livsföring (prop.1992/93:159). Ståhjälpmedel är klassificerat i 

produktområdet hjälpmedel för personlig medicinsk behandling, rörelse, styrke- och 

balansträningsredskap. Rullstolar med uppresningsfunktion är klassificerat i 

produktområdet förflyttning och inräknas som ett hjälpmedel i den dagliga 

livsföringen, (ISO 9999:2002). 

 

Konsekvenser av ”icke stående” 
När den mekaniska belastningen på benvävnaden minskar uppstår en snabb 

benförlust. Kalciumförlusten vid inaktivitet varierar mellan en halv och ett par procent 

den första månaden. Barn reagerar med ännu kraftigare benförlust, förmodligen 

därför att de normalt har en snabbare skelettomsättning. De snabba benförlusterna 

drabbar främst det trabekulära benet. Svår inaktivitetsosteoporos läks inte ut 

fullständigt när den funnits en längre tid. När belastningen på benet ökar byggs 

kvarvarande benlameller på, vilket ger det trabekulära benet en grövre struktur. Det 

kortikala benet byggs på subperiostalt, men märgrummets ökade vidd kvarstår 

(Lindgren och Svensson, 2001, kap.11). Den minskade mekaniska belastningen kan 

leda till minskad tillväxt och låg bendensitet, vilket är dokumenterat hos barn med 

moderat till svår cerebral pares (CP). Både nutriella och icke nutriella faktorer 

medverkar till tillväxtstörningar hos dessa barn. Dåligt intag av föda kan leda till 

undernäring. Fördröjd pubertetsutveckling och en minskad mängd av tillväxthormon 

påverkar också bentätheten. Neurologiska faktorer har också betydelse för 

bentätheten hos barn med CP, bland annat vid hemiplegi, med minskad linjär tillväxt, 

försenad skelettmognad och lägre bendensitet i den affekterade sidan. Mekaniska 

faktorer, inkluderat onormal muskeltonus, minskad viktbärande aktivitet och frekventa 

perioder av immobilisering kan också ha en inverkan på skelettet (Shawn, Adam och 

Hendersson, 2004).  

 

Att osteoporos hos personer med traumatiska ryggmärgsskador anses vara orsakat 

av immobilisering är väl vedertaget (Eser, Frotzler, Zehnder, Schiessl och Denoth, 

2005). Det finns även andra tänkbara orsaker till benförlusten, till exempel 

neurologiska och vaskulära faktorer. Enligt Sabo (2001) är benförlusten hos dem 

med komplett skada större än hos dem som har en inkomplett skada. 
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 Enligt en studie av Biering-Sorensen, Bohr och Schaadt (1988) påverkar inte 

spasticiteten benmassan. Andra studier som till exempel Wilmet et al (1995) 

påvisade att spasticitet hade positiv effekt på muskelmassan, dock ej på bentätheten. 

Eser et al (2005) undersökte i sin studie spasticitet, bentäthet, muskelns tvärsnittsyta 

samt utformade ett frågeformulär om livsstilsfaktorer för personer med traumatiska 

ryggmärgsskador. Livsstilsfaktorerna tycktes inte påverka bentätheten men det 

framkom att personer med högre grad av spasticitet hade högre tvärsnittsarea i 

musklerna i benet. Både muskelns tvärsnittsyta och graden av spasticitet var 

signifikant relaterad till benmineraldensitet (BMD) trabekulärt och BMD totalt i femurs 

distala epifys och till tvärsnittsytan i det kortikala benet i femur. Däremot sågs ingen 

skillnad i underbenet. I en studie av Hamdy, Krishnaswamy, Cancellaro, Whalen & 

Harvill (1993) där man undersökte benmineralhalt och bendensitet hos 30 personer 

med stroke, framkom att personer med stroke med efterföljande muskelsvaghet på 

den paralyserade sidan löpte en ökad risk att utveckla osteoporos på den 

paralyserade sidan och framför allt i den övre extremiteten. Minskningen av 

benmineralhalten och bentätheten var mer uttalad i den övre extremiteten. 

 

Forskning om nyttan av att stå 
Goemaere, Van Laere, De Neve & Kaufman (1994) undersökte BMD i ryggraden, L3 

och L4, proximala femur och lårbenshalsen hos 53 patienter med komplett traumatisk 

paraplegi. En del av patienterna (n=38) hade en passiv viktbärande ståställning med 

hjälp av olika ståhjälpmedel medan en del av patienterna (n=15) inte hade något 

stående. BMD hos dessa patienter jämfördes även med ålders och könsmatchade 

friska personer. Undersökningen visade på att BMD i ryggraden var i stort sett 

oförändrad medan benmineralhalten var märkbart sänkt i proximala femur och i 

lårbenshalsen hos dem med paraplegi jämfört med friska personer. Vid jämförelse av 

dem som stod med dem som inte stod kunde man se en ökning av BMD i 

lårbenshalsen hos stågruppen, dock inte i proximala femur. BMD i ryggraden var 

marginellt högre hos dem som stod. Studien visade således att passiv mekanisk 

belastning kan ha en positiv effekt på bevarandet av bentätheten hos dem med 

traumatiska paraplegier.  

 

Även hos dem med CP kan bendensitet påverkas av mekanisk belastning. I 

Gudjonsdottir och Stemmons (2002) studie deltog fyra försökspersoner i ett 8-
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veckors träningsprogram med 30 minuters ståtid/dag. Två barn stod i ett statiskt 

ståstöd och två barn stod i ett motoriserat dynamiskt ståstöd som gav intermittent 

belastning. Resultaten visade att BMD ökade hos båda barnen i det dynamiska 

stödet och hos det ena barnet i det statiska stödet. BMD mättes i ryggraden, 

proximala och distala femur. De mest positiva förändringarna uppmättes i distala 

femur. 

 

Personer med ryggmärgsskador har normal bentäthet i kolumna medan bentätheten i 

benen är nedsatt. Detta pekar på att den mekaniska belastningen har en avgörande 

betydelse och att de neurologiska faktorerna inte är av samma betydelse. Shields 

(2002) påvisade i sin studie att den muskulära anpassningen efter en 

ryggmärgsskada bland annat innebär en transformering till snabbare myosin, ökad 

kontraktil snabbhet och ökad uttröttbarhet. I en studie av Dunn et al (1998) 

undersökte man hur personer med traumatiska ryggmärgsskador använde sina 

rullstolar med uppresningsfunktion. Frågan gick till 310 brukare och 99 svar kom in. 

Där såg man att 84 % av dessa personer använde sitt ståhjälpmedel. 

Användningsgraden varierade. Fyrtioen procent av de tillfrågade använde stolen 1-6 

gånger i veckan och två tredjedelar av dessa stod mellan 30 och 60 minuter/gång. 

Fyrtiotvå procent av brukarna rapporterade om minskad spasticitet när de stod, tre 

procent av brukarna fick ökad spasticitet. Sextioåtta procent av brukarna 

rapporterade om en förbättrad förmåga att klara av aktiviteter i vardagslivet. Det 

framkom även att ståendet gav en bättre fungerande blåsa och en minskning av 

antalet urinvägsinfektioner och mindre antal sårbildning på huden. Liknande resultat 

fick man i en studie av Walter et al (1999) som visade att personer som stod 30 

minuter eller mer varje dag hade en signifikant ökad livskvalité, färre liggsår, färre 

urinvägsinfektioner, förbättrad blåsfunktion och en förbättrad förmåga att sträcka sina 

ben jämfört med dem som stod mindre. 

 

Även i en intervjustudie av Eng et al, (2001) framkom att personerna upplevde att 

stående ökade välbefinnandet, förbättrade cirkulationen och reflexaktiviteten, samt 

funktion i blåsa och tarm. Även smärtan och tröttheten minskade. I en fallstudie av 

Shields (2005) följde man en man med ryggmärgsskada under 2 år för att utvärdera 

hur han använde sin rullstol med uppresningsfunktion och hur han upplevde att 

stolen fungerade. Personen använde sin stol 3-4 dagar i veckan. Han upplevde att 

den var ett bra ståhjälpmedel som var lätt att använda. Rullstolen ökade hans 
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förmåga att vara delaktig i vardagssysslor, minskade hans spasticitet och förbättrade 

blåsfunktionen. Däremot upplevde han inte att stolen var ett lika bra 

förflyttningshjälpmedel som den lättviktsrullstol som han vanligtvis använde. 

 

Synsätt inom sjukgymnastik  
Inom medicinen och närliggande områden som arbetsterapi och sjukgymnastik har 

det dualistiska synsättet på kroppen varit i fokus de senaste decennierna (Thornqvist, 

2002). Synsättet innebär att kroppen går att förklara och förstå som ett annat objekt i 

den fysiska världen (Kiehlhofner, 1995; Levin och Solomon, 1990). Sjukgymnasten 

ses ofta som en expert på kroppen (Thornqvist, 1994, 2002). Deras arbete och attityd 

till kroppen är viktig. Enligt Thornqvist (2002) har sjukgymnasten stort inflytande över 

hur patienten uppfattar sin kropp. 

 

Vår västerländska kultur domineras av en objektifierad syn på kroppen. Vi har höga 

krav på kroppsliga ideal och prestationer och vill skapa den perfekta kroppen. Vi 

fokuserar på det yttre medan inre mentala och emotionella aspekter på kroppen 

kamoufleras. Kroppen är nära och konkret och något som vi vanligtvis inte tänker på. 

Den kroppsliga existensen är påtaglig och närvarande och kroppen ger sig tillkänna 

genom sina grundläggande behov. Trots detta har vi blivit främmande för den. Vi har 

lärt oss att lyssna till experterna och på fakta om kroppen . Däremot har vi inte vant 

oss vid att ha kontakt med kroppen och lyssna till den (Duesund, 1996, 2003). Inom 

hälso- och sjukvården kan man via den medicinska vetenskapen ge förklaringar på 

komplicerade processer i kroppen. Vi får kvalificerad hjälp att överleva en sjukdom 

men inte alltid hjälp med att leva med vår sjukdom (Grundén, 2005). Sjukdom och 

skada leder ofta till att man objektifierar sin kropp.  

 

Smärta och funktionshinder leder till att uppmärksamheten vänds mot den egna 

kroppen. Med en förändrad kropp kommer också världen runt omkring oss att 

upplevas på ett nytt sätt. Att drabbas av ett fysiskt funktionshinder innebär att den 

egna kroppen inte längre kan tas för given. I stället uppträder en känsla av 

osäkerhet. En skada påverkar således erfarenheten av den egna kroppen, 

identiteten och omvärlden (Toombs, 1992, Bleeker och Mulderij, 1992; Sacks 1984). 

Det är genom kroppen vi får tillgång till världen och förstår den (Bengtsson 

1999,1997, Sacks 1984). Synen på vad det är att vara människa grundar sig ofta på 

hur man uppfattar sig själv. ”Jag är människa och jag är som alla andra ” tänker man 
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ofta mer eller mindre medvetet (Roxendal och Winberg 2002). Författarna beskriver 

människan utifrån fyra olika existensnivåer enligt Jacques Dropsy. 

• den fysiska nivån som är den fysiska kroppen och vävnaderna 

• den fysiologiska kroppen med de inre biologiska processerna 

• den psykiska kroppen med känslor, tankar och vardagliga handlingar 

• den existentiella kroppen med självreflektion 

Kroppsjaget är den kroppsliga aspekten av vår identitet. I kroppsjaget finns både 

upplevelser av och handlingar med kroppen. Kroppsjaget existerar på alla fyra 

existensnivåerna. Det utgör en integrerande kraft inom människan. Den mentala 

närvaron är en förutsättning för denna integrering. De västerländska 

motionsformerna syftar till att förbättra kroppens utseende, muskelstyrka och 

kondition. När den fysiska aktiviteten också ger sin utövare glädje är den inte enbart 

fysisk, då stärker den också självkänslan och livskänslan. Ett starkt kroppsjag ger en 

god kroppstillit. Hur påverkas då till exempel en person som får ont i ryggen? 

Ryggsmärtor kan onekligen hota själva existensen. Om min rygg inte kan hålla mig 

uppe – hur blir då mitt fortsatta liv? (Roxendahl och Winberg 2002).  

 

Den vertikala positionen av kroppen är direkt relaterad till upplevelsen att vara 

autonom. När det lilla barnet har utvecklat förmågan att upprätthålla en självständig 

stående position och upptäcker världen på egna ben finns där en känsla av 

autonomi. Det finns en motsvarande förlust av autonomi som hänger ihop med 

förlusten av att inte kunna stå upprätt. Förlusten av den upprätta stående ställningen 

framkallar känslan av hjälplöshet och beroende (Toombs, 1992). 

 

I mitt arbete som hjälpmedelskonsulent har jag förmånen att få delta vid utprovning 

av olika ståhjälpmedel. Reaktionen hos patienterna är oftast den samma. De 

uppvisar en stor glädje och sinnesrörelse när de kommer upp i en stående position 

för första gången efter lång tid av ”icke stående. 
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SYFTE  
Syftet med denna studie är att undersöka hur frekvent personer som har fått ett 

ståhjälpmedel förskrivet använder det samt belysa vilka upplevelser personerna har 

av att komma upp i stående. 

 

METOD 

Undersökningsgrupp användning av ståhjälpmedel 
Samtliga personer som har fått ett ståhjälpmedel förskrivet i Norrbottens län. De 

hjälpmedel som ingick i studien var ståstöd, tippbrädor, stårullstolar, rullstolar med 

uppresingsfunktion och ståskal. Statistik på ståhjälpmedel togs fram ur 

hjälpmedelsverksamhetens register SESAM över utlånade hjälpmedel. Statistik på 

antalet ståskal togs fram genom förfrågan till barnhabiliteringens sjukgymnaster i 

länet. Fem vuxna personer valdes ut till djupintervjuerna.  

 

I juni 2005 fanns 152 hjälpmedel ute hos ungefär 115 brukare. Enligt den framtagna 

statistiken fanns 29 tippbrädor, 17 rullstolar med uppresningsfunktion, 16 ståskal och 

90 ståstöd bland brukarna. I gruppen ståstöd räknades även ståstöd med drivhjul in. 

Antalet ståstöd var stort vilket berodde på att många av barnen/ungdomarna hade 

två eller flera ståhjälpmedel förskrivna. Barnen/ungdomarna hade ståstöd såväl 

hemma som i förskolan/skolan. En av brukarna hade fyra ståstöd och två brukare 

hade tre ståstöd vardera vid den tidpunkt då statistiken togs ut. 

 

Mätinstrument 
En enkät med 13 frågor för barn och deras föräldrar och 14 frågor för vuxna personer 

utformades (bilaga 1,2). Enkäten innehöll frågor om brukarens ålder, diagnos, vilket 

hjälpmedel brukarna hade, hur ofta och hur länge brukarna stod, vilket hjälpbehov 

brukarna hade samt vem som gav hjälpen. De flesta frågorna hade fasta 

svarsalternativ. Det fanns även utrymme för eventuella kommentarer samt två öppna 

frågor. De vuxna personerna som ingick i studien fick även en fråga om de ville delta 

i en djupintervju.  
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Procedur enkät 
 För att komma i kontakt med brukarna tillfrågades förskrivarna (bilaga 3) i länet att 

kontakta de brukare som hade ståhjälpmedel förskrivna i deras verksamhetsområde. 

Enkäterna skickades därefter ut med bifogat svarskuvert i den följd som förskrivarna 

meddelade mig att brukaren tackat ja till att delta i studien. Alla barn fick enkäterna 

skickade till sina föräldrar. Enkäten besvarades av föräldern eller av barnet själv där 

så var möjligt. Föräldern var den som godkände barnets/ungdomens deltagande i 

studien. De vuxna som inte själv kunde besvara enkäten fick hjälp av anhörig eller 

god man att besvara frågorna. Enkäterna var numrerade för att eventuella 

påminnelsebrev skulle kunna skickas till de personer som inte besvarat enkäten. En 

provenkät konstruerades och testades på några personer för att få hjälp med att 

förtydliga frågorna. Enkäterna med följebrev skickades sedan ut till de 101 personer 

som gav sitt godkännande till att delta efter förfrågan från förskrivaren. Från att första 

enkäten skickades ut tog det tre månader innan alla svar kommit in. Påminnelsebrev 

skickades ut till 18 personer. Av 101 utskickade enkäter inkom 90 enkäter, det vill 

säga 89 %. 

Bortfallsanalys 
Några personer som fanns med i registret, Sesam, gick inte att få kontakt med. När 

frågan kom om att medverka i en enkätstudie valde några brukare att lämna tillbaka 

sitt ståhjälpmedel eftersom det inte längre användes. Tre personer av dem som blev 

tillfrågade valde att inte delta i studien. Av de brukare som tackade ja till att delta i 

enkätstudien men inte svarade på enkäten var fem av dem flickor, två av dem pojkar, 

en vuxen kvinna och tre var vuxna män. Anledningen till varför man valde att inte 

besvara enkäten är okänd. 

Databearbetning 
 För att statistiskt bearbeta materialet överfördes svaren till koder i form av siffror. 

Materialet matades in i ett exeldokument och bearbetades därefter i Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS). Med hjälp av SPSS utfördes en deskriptiv 

statistisk analys.  

Procedur djupintervju 
Tjugosex vuxna personer svarade att jag fick kontakta dem angående en 

djupintervju. Därefter valdes 5 personer ut till djupintervju för att fördjupa förståelsen 

av upplevelsen av att stå med utgångspunkt från frågorna i enkäten. De fem vuxna 

personerna hade förvärvade sjukdomar/skador och valdes ut utifrån ålder, kön och 



 

 

9

vilken typ av ståhjälpmedel de använde. Av de fem personer som intervjuades hade 

fyra haft sin sjukdom/skada i mer än fem år. Den femte personen hade skadat sig för 

ett år sedan. Fyra personer var helt rullstolsburna medan den femte personen 

klarade korta förflyttningar inomhus med rollator när dagsformen var god. Alla 

personer som intervjuades kunde på ett adekvat sätt berätta om sina upplevelser av 

ståendet. 

Undersökningsgrupp djupintervju 
Man 50 år. Använder tippbräda. 

Kvinna 57 år. Använder ståstöd 

Kvinna 36 år. Använder ståstöd 

Man 53 år. Använder manuell rullstol med elektrisk uppresningsfunktion 

Man 38 år. Använder elrullstol med elektrisk uppresningsfunktion 

Intervjuer 
Intervjuerna spelades in på band och skrevs ner ord för ord. Analys och bearbetning 

av intervjuerna gjordes med en fenomenologisk hermeneutisk metod inspirerad av 

filosofen Paul Ricoeur (Lindseth och Norberg, 2004; Edvardsson, Sandman och 

Rasmussen, 2002). Intervjuerna varade mellan 45 minuter och en timme. Alla 

intervjuerna skedde i intervjupersonernas hem och startade med uppmaningen: 

”berätta hur din sjukdom debuterade” och därefter, ”berätta vad ståendet betyder för 

dig”. 

Naiv läsning 
Intervjuerna genomlästes noggrant. Efter genomläsningen skrev både jag och min 

handledare var för sig med egna ord en sammanfattning av innehållet i intervjun.  

Strukturerad analys  
Meningsenheterna ur respektive intervju plockades ut och skrevs ner. Därefter 

kondenserades och abstraherades meningsenheterna för att beskriva deltagarnas 

berättelse om upplevelsen av att stå.  

Tolkning av helhet 
De kondenserade meningsenheterna organiserades därefter i subteman och 

slutligen i olika huvudteman som därefter sammanfattades och relaterades till syftet 

och ursprungstexten. 
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Etiska aspekter 
Alla brukare som hade ett ståhjälpmedel tillfrågades av sin förskrivare om de ville 

medverka i denna studie om ståhjälpmedel. De som valde att medverka fick ett 

skriftligt informationsbrev (Bilaga 4, Bilaga 5) och en enkät (Bilaga 1, Bilaga 2) 

skickad till sig. I informationsbrevet framgick att deltagandet i studien var frivilligt och 

att allt material skulle kodas och hanteras på ett sådant sätt att brukaren inte skulle 

gå att känna igen. För barn under 20 år adresserades enkät och medföljande 

informationsbrev till föräldrarna. Det var också föräldrarna som i huvudsak besvarade 

enkäten. För den individuella intervjun var det endast de vuxna brukarna som 

tillfrågades och även här informerades att medverkan var helt frivillig och att alla 

uppgifter behandlades konfidentiellt. Samtliga deltagare i studien informerades även 

om att studien blivit granskad och godkänd av etiska nämnden i Umeå. 
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RESULTAT 

Kön, åldersfördelning och diagnos 
Av dem som svarade på enkäten var fördelningen barn/vuxen 43/46. Av dem som 

svarade var 10 personer mellan 0-6 år, 13 personer mellan 7-12 år, 20 personer 

mellan 13-19 år och 46 personer över 20 år. I gruppen vuxna var medelåldern 47 år 

och åldersspridningen i gruppen var mellan 20 år och 81 år. På en av dem som 

svarade fanns ingen uppgift på ålder. Könsfördelningen var 54 män och 36 kvinnor.  
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

CP RM Tr MS Str Annat Blandat

Diagnos

A
nt

al

Figur 1: Diagnos på deltagarna i studien (n=90) 

I figuren ingående förkortningar: CP=cerebral pares, RM= ryggmärgsbråck, Tr = 
traumatisk ryggmärgsskada, MS= multipel skleros, Str= stroke annat= Andra 
diagnoser än de som var angivna i enkäten, blandat = fler än en diagnos. 
 
Den största diagnosgruppen var Cerebral Pares (CP) med 35 personer (39 %). 

Tjugoen personer (23 %) hade också kryssat i svarsalternativet Annat vilket innebar 

att man hade en annan diagnos än de diagnoser som kunde väljas i enkäten. 

Exempel på annan diagnos var till exempel ospecifierad hjärnskada och neurologisk 

sjukdom. Två personer uppgav två olika diagnoser (Figur 1). 

 

I gruppen CP (n=35) fanns brukare från ett år upp till 36 år. De flesta, 26 personer 

fanns bland barn och ungdomar upp till 20 år. Diagnosgruppen Annat var näst störst  
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(n=21). I gruppen annat var 8 barn/ungdomar och 12 vuxna, en person uppgav ingen  

ålder. Barnen återfanns i diagnosgrupperna CP, annat, ryggmärgsbråck och blandat.  

De vuxna fanns representerade i alla diagnosgrupperna med annat (12), multipel 

scleros (MS) (11) och CP (9) som det tre största grupperna. 

 

Typer av ståhjälpmedel, brukares ståvanor och deras hjälpbehov. 

De tre mest förekommande ståhjälpmedlen var ståstöd, 35 (39 %), tippbräda, 22 (24 

%) och ståskal 15 (17%). På frågan hur länge brukaren använt sitt ståhjälpmedel 

hade de flesta, 42 personer (47 %) haft sitt ståhjälpmedel i >5 år. Tjugoåtta personer 

(31 %) stod nästan varje dag, 22 personer (24 %) stod dagligen, 18 personer (20 %) 

stod några gånger i veckan. Tretton personer (14 %) stod flera gånger varje dag. 

Ungefär 10 % av de tillfrågade stod en gång i veckan eller mindre. De flesta, 43 

personer (48 %) använde sitt ståhjälpmedel hemma och 24 personer (27 %) använde 

ståhjälpmedel på flera olika ställen. De allra flesta, 82 personer (91 %) behövde hjälp 

för att kunna använda sitt ståhjälpmedel. Hjälpen behövdes både vid överflyttning 

och vid användning av hjälpmedlet. Tjugoåtta personer (31%) fick hjälpen av 

personliga assistenter, fem personer (6%) fick hjälpen av föräldrar, fem personer 

(6%) fick hjälpen av personal skola/förskola och 32 personer (36) hade en blandning 

av flera olika hjälpare. Fyrtioen personer (46%) stod mindre än 30 minuter/gång. 

Kvinnors och mäns ståvanor 
Vid jämförelse av kön och frekvens vid stående kunde man se att 33% (13) av 

kvinnorna stod flera gånger dagligen medan 39% (21) av männen hade sina högsta 

värden på att stå nästan varje dag. Femtioåtta procent (21) av kvinnorna stod flera 

gånger dagligen eller dagligen medan bara en man i studien stod flera gånger 

dagligen. Däremot stod 64 % (34) män dagligen eller nästan varje dag, (Figur 2). 
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Figur 2: Jämförelse av mäns och kvinnors ståvanor (n = 90). 

Ålder och ståvanor 
Vid jämförelse av ståvanor i olika åldrar framkom att stå nästan varje dag var 

vanligast i alla grupper förutom för barn mellan 7-12 år där det mest förekommande 

svaret för mer än hälften var att stå dagligen. Däremot var det ingen av barnen 

mellan 0-12 som stod en gång i veckan, nästan aldrig och aldrig enligt enkätsvaren. I 

gruppen ungdomar mellan 13 och 19 år uppgav 25 % att de stod en gång i veckan 

eller ännu mer sällan. Fyra vuxna personer angav att de stod en gång i veckan eller 

ännu mer sällan. 

Ståfrekvens relaterat till diagnos 
Personer med diagnosen MS var de som stod mest frekvent. Sex personer med MS 

(54%) stod flera gånger/dag eller dagligen, (Figur 3). Personer med diagnoserna CP, 

ryggmärgsbråck, traumatisk ryggmärgsskada och Annat hade högsta siffrorna på 

svarsalternativet nästan dagligen. Personer med stroke hade sitt högsta värde på 

några gånger i veckan. 
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Figur 3: Ståfrekvens kopplat till diagnos. (n=90). De tre största diagnosgrupperna i 

enkäten redovisas i figuren. 

 Typ av hjälpmedel och ståfrekvens 
Alla hjälpmedel användes oftast nästan dagligen förutom ståskal som hade högsta 

användnings grad på används dagligen. Personer med ståstöd hade sina högsta 

siffror på dagligen men här fanns också största spridningen. Från aldrig till flera 

gånger dagligen. Övriga hjälpmedel hade inga svar på aldrig och nästan aldrig. 

 Förskrivning och ståfrekvens 
Ingen av dem som fått sitt ståhjälpmedel förskrivet det senaste året anger 

svarsalternativet några gånger i veckan, en gång i veckan, nästan aldrig eller aldrig i 

enkäten (Figur 4). Av dem som har haft sitt ståhjälpmedel fem år eller mer står 39 

personer några gånger i veckan eller mer. Endast tre personer står en gång i veckan 

eller ännu mer sällan. 
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Figur 4: Användning av ståhjälpmedel relaterat till hur lång tid som förflutit sedan 

hjälpmedlet har förskrivits. 

Typ av hjälpmedel relaterat till kön 
Ståstöd är det vanligaste hjälpmedlet hos såväl män som kvinnor. Det är större 

spridning hos kvinnorna som har någon notering på alla typer av ståhjälpmedel. De 

tre vanligaste hos kvinnorna var ståstöd 13 (36%), ståskal 8 (22%) och tippbräda 7 

(19%). De dominerande ståhjälpmedlen hos männen var ståstöd 22 (40%), tippbräda 

15 (28%) och ståskal 7 (13%). 

Typ av ståhjälpmedel och diagnos  
Ståstöd är det mest förekommande ståhjälpmedlet hos personer med diagnoserna 

storke (75%), CP (51%), och de som angett diagnosen Annat (38%). Tippbrädan är 

vanligast hos personer med traumatiska ryggmärgsskador (50%) och MS (55%). 

Personer med ryggmärgsbråck har rullstol med uppresningsfunktion som det mest 

förekommande ståhjälpmedlet (43%) . Hos personer med CP finns även ståskalet 

med som ett ofta förekommande ståhjälpmedel (29%). 

Ståfrekvens och tillgång till hjälpare 
Vid jämförelse av hur ofta personerna med ståhjälpmedel står och vem man får 

hjälpen av kan man se att de som har flera olika hjälpare står mest frekvent.  
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Sammanfattning enkät 
Svarsfrekvensen på enkäten var 89%. Endast 9 personer uppgav att de använde sitt 

ståhjälpmedel en gång i veckan eller ännu mer sällan. Det fanns en skillnad på hur 

männen använde sina ståhjälpmedel jämfört med kvinnorna. Fler kvinnor använde 

sitt hjälpmedlel flera gånger/dag. Resultaten påvisade en viss skillnad i 

användningsgrad i förhållande till ålder, diagnos och hjälpmedelstyp. I gruppen barn 

och ungdomar mellan 7-12 år var det mest förekommande svaret för mer än hälften 

av personerna att stå dagligen medan det i andra åldersgrupper var mest vanligt att 

stå nästan varje dag. Vid jämförelse mellan olika hjälpmedelstyper såg man att 

påståendet att stå nästan varje dag var vanligast förutom för personer med ståstöd 

som hade sina högsta siffror på att stå dagligen men här fanns också största 

spridningen från aldrig till flera gånger dagligen Personer med diagnosen MS var de 

som stod mest frekvent. Sex (55%) av dessa personer stod flera gånger/dag eller 

dagligen. 

Intervjuer 

Naiv förståelse 
Vid genomläsningen av intervjuerna framkom att alla informanter till en början 

berättade om sina fysiska upplevelser av ståendet så som minskad spasticitet, 

minskad svullnad, förbättrad andning, förbättrat tal, förbättrad magfunktion. Några 

berättade även om negativa upplevelser som trötthet och smärta. Allt eftersom 

intervjuerna fortskred kom informanterna mer in på saker som påverkade dem 

känslomässigt och mentalt. Personer med progredierande sjukdomar berättade om 

fler och tydligare reaktioner i kroppen än de med stationära skador. Ståendet för dem 

med progredierande sjukdomar upplevdes som absolut nödvändigt. Kroppen krävde 

att få stå, mycket för att motverka obehag men också för att ge välbefinnande för 

såväl kropp som själ. Alla med progredierande sjukdomar uttryckte att ståendet fick 

dem att känna sig som en ”vanlig människa”. De med stationära skador/ sjukdomar 

såg ståendet som en möjlighet att bli mer självständig i aktiviteter eller som en 

behandling av olika fysiska/fysiologiska besvär. 

Strukturanalys 
Strukturanalys innebär att överpröva om den naiva läsningen håller. Ur intervjutexten 

valdes de meningsenheter ut som kunde relateras till ståendet. Därefter 

kondenserades, sammanfattades och beskrevs meningsenheterna med egna ord 

som liknar intervjutexten. Vid tolkning och reflektion av de kondenserade 
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meningsenheterna framkom mellan 10-15 subteman på respektive intervju. De 

kondenserade meningsenheterna tolkades först av mig och därefter tillsammans med 

min handledare för att söka den djupare innebörden i varje intervjupersons 

berättelse, det vill säga att få en fördjupad förståelse om deras upplevda erfarenhet 

av att komma upp i stående ställning. Den frågan vi ställde var; vilka subteman är 

nödvändiga för att göra ståendet till det det är, vad är essensen i ståendet? Vilka 

subteman kan tas bort utan att ståendet förlorar sin essens*? (Van Manen, 1990). 

Dessa subteman bollades fram och tillbaka för att söka efter essensen i ståendet för 

alla fem informanter. I den slutliga tolkningen utkristalliserade sig 2-5 subteman för 

varje intervjuad person vilka presenteras var för sig (Bilaga 6). Slutligen fanns tre 

teman: ”att stå är att vara människa”, att stå är att försäkra sig om att behålla benen” 

och ”att stå är att klara sig själv”(Tabell 1). 



 

 

18

 
Tabell 1.Teman och subteman som beskriver brukares upplevelse om meningen med att stå. 

Tema    Subtema 

Att stå är att vara vanlig människa Att stå är att mötas på lika villkor 

Att stå är att känna att man lever och fungera 

Att stå är att återuppleva ståendets glädje 

Att stå är att uppleva världen från ett annat 

perspektiv 

Att stå är att hoppas på ett fortsatt liv 

Att stå är att vara ”normal” 

Att stå är att hitta tillbaka till sitt 

ursprungliga jag 

Att avundas andras ståförmåga 

Att stå är att försäkra sig om att behålla 

benen 

 

Att stå är att klara sig själv 

Att vara rädd för att förlora benen 

Att stå i olika ståhjälpmedel kan göra 

skillnad 

Att stå är att uppleva sig oberoende och 

kapabel 

Att förstå att det går att stå med förlamade 

ben 

*essens: ordet härstammar från grekiskans ousia som betyder en saks innersta väsen, den verkliga betydelsen av 
någonting. Latinets essentia betyder att vara. ”essens är det som gör någonting till vad det verkligen är”(utan det 
skulle det inte vara det är). 
 



 

 

19

Att stå är att vara vanlig människa. 
Detta tema innehåller text som kan relateras till hur informanterna upplever sig som 

en stående person, att ståendet är det ”normala” för människan. Texten kan relateras 

till upplevelser i kroppen, upplevelser om självbild, upplevelser om sig själv relaterat 

till omgivningen. Under detta huvudtema finns följande subteman: ”att stå är att 

mötas på lika villkor, ” ”att stå är att känna att man lever och fungerar” att stå är att 

återuppleva ståendets glädje”, ”att stå är att uppleva världen från ett annat 

perspektiv”, ”att stå är att hoppas på ett fortsatt liv”, ”att stå är att vara ”normal”, ”att 

stå är att hitta tillbaka till sitt ursprungliga jag”, ”att avundas andras ståförmåga”. 

Att stå är att mötas på lika villkor 
De intervjuade upplever att de behandlas på annat sätt om de står än om de sitter i 

rullstol. Här framkommer att de upplever att de blir mer lyssnade på i stående jämfört 

med att sitta. Brukarens syn på sig själv och känslan av sig själv är också olika i 

stående jämfört med sittande. I stående kommer känslan av kraft, att man finns till 

och räknas med. 

”Till och med läkare som talar över mitt huvud och talar med mina assistenter och 

frågar hur är det med honom? Man blir bemött på ett helt annat sätt om man är 

stående”.  

”När inte assistenterna lyssnar på mig brukar jag ställa mig upp”.  

Att stå är att känna att man lever och fungerar 
Att stå ger makt att påverka sitt eget välbefinnande. Detta betyder att brukarna har 

kontroll, att ståendet kan påverka hur de mår och känner sig. Brukarna upplever att 

de kan påverka kroppens reaktioner både fysiskt/fysiologiskt och psykologiskt. Att stå 

påminner om hur det var förut, innan sjukdomen/skadan då personen hade en kropp 

som fungerade. Ståendet ger känslan av att återigen ha en kropp som fungerar. Att 

känna trycket under sina fötter mot underlaget upplevs som vktigt. 
”Jag känner att det börjar pulsera kroppen och att det händer i magen. Det känns att 

tarmarna rör sig”. 

”Bara känslan att man står och får trycket på benen och fötterna och känna att allt 

fungerar bättre, det är fantastiskt”.  
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Att stå är att återuppleva ståendets glädje 
Detta subtema beskriver vad informanterna kände första gången de kom upp i 

stående efter en längre period av ”ickestående”. Det kan vara första gången de 

kommer upp i sitt ståhjälpmedel. 

”Jag minns första gången jag kom upp och stod, det var våren 2001 och det var 

fantastiskt”. 

”Oj, vad jag tyckte att det var underbart att kunna stå igen och att kunna stå länge”. 

Att stå är att uppleva världen från ett annat perspektiv 
Subtemat beskriver hur personen ser sig själv i relation till omgivningen men också 

att ståendet ger möjlighet att uppleva världen i en stående position. 

”Det kul att stå upp bara att få en annan syn på allt. 

”Spontant när jag kommer upp och står tänker jag, oj är det här världen pågår?” 

Att stå är att hoppas på ett fortsatt liv 
Subtemat beskriver personens tro på träning. Hoppet att träning ska motverka 

försämring. Träning, där ståendet är centralt är något som kan påverka livet.  

”Man vet ju inte vad som skulle ha hänt om man inte hade tränat. Jag är rädd för att 

det ska hända saker som inte är bra för mig om jag inte tränar”. 

”Med min sjukdom skulle man behöva träna i ett. Man blir ju inte bättre alltså” 

Att stå är att vara ”normal” 
Ståendet ger en känsla av att vara den man var förut när man var frisk, utan 

funktionsnedsättning. Brukarna berättar om sina tankar om att vara en person som 

kan stå. Att vara i en upprätt, stående ställning upplevs som det som är det riktiga 

och rätta för människan, så gör en frisk person. Känslan att stå tycks ge en känsla av 

normalitet. 

”Det naturliga för människan är att stå så det var en otrolig känsla. Man kände sig lika 

som andra som står .”Känslan att stå det funkade ju att stå då och tänk utan ben och 

utan allting. Det var ju perfekt”. 

”I den här höjden var jag förut nu ser man allt nerifrån. Helt plötsligt var man normal 

människa”. 
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Att stå är att hitta tillbaka till sitt ursprungliga jag  
Subtemat beskriver personens upplevelse av hur ståendet ger tillgång till krafter som 

finns inombords. Krafter personen varit van att ha som frisk. För att komma i kontakt 

med dessa krafter i dag krävs en upprätt, stående ställning. 

”Rösten förändras, jag har varit förskollärare och jag har gått utbildningen och då 

lärde man sig att använda rösten. Den får du enbart tag i om du andas in ordentligt. 

Jag upplever samma grej om jag står upp”. 

Att avundas andras ståförmåga 
Subtemat beskriver hur personen upplever att ståendet i ett hjälpmedel är ett 

konstruerat stående. Han har inte integrerat ståendet i vardagen eftersom det känns 

svårt. Han berättar om en önskan att ha ståendet integrerat i vardagen precis som 

före skadan.  

”Hjälpmedel ska inte ta så mycket tid, det är ju som att man kan göra lite annat i 

stället. Vanligt folk får ju ståträning gratis när du gör annat”. 

Att stå är att försäkra sig om att behålla benen.  
I detta tema finns text som kan relateras till hur informanterna tvivlar på effekten av 

ståendet samtidigt som oron finns för att inte göra nog mycket, att ha fel 

ståhjälpmedel, att inte göra rätt. Följande subteman finns under detta tema: ”att stå i 

olika hjälpmedel kan göra skillnad”, ”att vara rädd för att förlora benen”,  

Att stå i olika hjälpmedel kan göra skillnad 
I detta tema jämför personen känslan i stående i olika ståhjälpmedel 

”Det är inte så optimalt när jag står i rullstolen som när jag står i en tippbräda då 

känner man att benen blir raka. Det är lite annorlunda i den här elrullstolen men jag 

känner ändå att jag står”. 

Att vara rädd för att förlora benen 
Rädslan för att inte göra tillräckligt finns med i detta subtema. Tvivlet på om ståendet 

verkligen har någon effekt. Experterna har informerat om effekter och det kan man 

tro på men inte vara helt säker på eftersom de negativa effekterna kommer efter 

många år. 

”Det borde finnas någon sån där måttstock som gör att man vet hur man ligger till så 

man inte får panik om man struntar i och stå någon dag eller struntar i och stå en hel 

vecka. Vad händer nu kommer mina ben att lossna?” 
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Att stå är att klara sig själv 
Temat innehåller text som berättar om hur det går att påverka den funktionella 

förmågan tack vare ett ståhjälpmedel. Hjälpmedlet gör personen mindre beroende av 

andra. Följande subteman finns i gruppen: ”att stå är att uppleva sig oberoende och 

kapabel”, ”att förstå att det går att stå med förlamade ben”. 

Att stå är att uppleva sig oberoende och kapabel  
Personen berättade om hur den funktionella förmåga förbättrades tack vare 

hjälpmedlet. 

”Med den här rullstolen med uppresningsfunktion kommer jag ju överallt annars 

kommer jag ingenstans. Jag kommer inte åt någonting i köksskåpen”. 

Att förstå att det går att stå med förlamade ben 
Personen berättade om hur han med hjälp av sin rullstol med uppresningsfunktion 

kunde utföra saker som han inte trodde var möjliga på grund av sin 

funktionsnedsättning: Han kunde stå på sina ben trots att de var förlamade.  

”Att stå det fungerade, tänk utan ben och allting” 
 

DISKUSSION  

Kön, åldersfördelning och diagnos 
Att svarsfrekvensen på enkäten var 89% kan tyda på att ståendet och ståhjälpmedel 

upplevs som någonting viktigt för brukarna och deras anhöriga eller förmyndare. 

Fördelningen barn/vuxen var i stort sett lika. Det var fler män 60% än kvinnor 40% 

som svarade på enkäten. Av de i Sverige som finns med i statistiken över personer 

med svåra funktionshinder var tre procent kvinnor och fyra procent män (SCB, 2004). 

Resultaten i min studie visar också på att fler män än kvinnor har ståhjälpmedel. 

Personer med ståhjälpmedel är personer med svåra funktionshinder. Den största 

diagnosgruppen var CP, och de flesta fanns i gruppen barn /ungdomar. Det fanns nio 

personer som var över 20 år som använde ståhjälpmedel, varav den äldsta var 36 år. 

Orsaken till att inte fler äldre med CP använder ståhjälpmedel kan vara att många av 

dem har fått felställningar som gör att ståendet inte är möjligt. Det är vanligt att den 

motoriska förmågan hos dem med diagnosen CP försämras i vuxen ålder (Bottos et 

al, 2001).  
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Det finns ett nationellt uppföljningsprogram för barn och ungdomar med CP (CPUP). 

Ett mål med uppföljningen är att förhindra höftleden från att luxera (personlig 

kommunikation Birgit Rösblad, januari 2005, Hägglund et al, 1998). I Norrbotten följs 

delar av programmet. Enligt sjukgymnaster på habiliteringen i länet finns planer på att 

utöka verksamheten, vilket förhoppningsvis kan leda till att fler klarar sina höfter från 

allvarliga felställningar i en framtid och kan stå. På senare år har synsättet hos 

sjukgymnasten förändrats till att ståendet för små barn handlar om en naturlig 

aktivitet i en omgivning som är tillrättalagd (Shumway-Cook& Woollacott, 1995). 

Detta synsätt ska finnas med som en naturlig del in i vuxenlivetarnet för att 

därigenom skapa en bättre motivation för ståendet senare i vuxenlivet. 

Typer av hjälpmedel, brukarnas ståvanor och deras hjälpbehov 
Brukarnas regelbundna användning av sina ståhjälpmedel tyder på att förskrivarna 

gjort relevanta bedömningar utifrån brukarnas förutsättningar och behov. Endast 9 

personer använde sina hjälpmedel en gång i veckan eller ännu mer sällan. Mer än 

hälften av brukarna stod minst nästan varje dag. Det är viktigt att följa upp hur 

hjälpmedlen används dels med tanke på att brukarnas behov ska tillfredsställas, dels 

med tanke på kostnaderna för landstinget. En elrullstol med uppresningsfunktion 

kostar mellan 43 000 och 135 00 plus moms, beroende på modell och funktion 

(Personlig kommunikation Robert Lindgren, juni 2006, HandiCare AB). Väl använda 

pengar om hjälpmedlet hjälper brukaren att uppnå de mål som är uppsatta men 

slöseri med resurser om hjälpmedlet inte används. 

Kvinnors och mäns ståvanor 
Det framkom en skillnad mellan mäns och kvinnors ståvanor. Tjugoen kvinnor stod 

flera gånger/dag och endast en man hade uppgett det svarsalternativet. Kvinnornas 

ståfrekvens tycks vara olik männens. Kvinnorna uppger ståfrekvens i fallande skala, 

flest svar på flera gånger dagligen och minst i nästan aldrig medan männen har få 

svar på de högsta och lägsta värdena med peaken i mitten. Kan det möjligen vara så 

att kvinnorna har fler positiva upplevelser av att stå och kan integrera ståendet i 

funktionella aktiviteter på ett bättre sätt än männen? Har kvinnorna ett större behov 

av att följa sjukgymnastiska råd eller är kvinnor mer måna om sin hälsa? Detta är 

viktiga aspekter som förskrivare bör fundera över. 
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Ålder och ståvanor 
Brukarens ålder ser också ut att kunna påverka hur ofta man står i sitt ståhjälpmedel. 

Att stå nästan varje dag var det mest vanligt i alla grupper utom barn mellan 7-12 år. 

Där hade mer än hälften svarsalternativet dagligen som det mest förekommande 

valet. Det här kan möjligen tolkas som att skolan och de rutiner som finns där kan 

vara en faktor som påverkar ståendet positivt. I gruppen ungdomar mellan 13-19 år 

uppgav dock 25 % av brukarna att de stod en gång i veckan eller ännu mer sällan. 

Detta kan kanske vara ett uttryck av tonårsrevolt. 

Ståfrekvens relaterat till diagnos 
Ståendet tycks vara olika viktigt för olika diagnosgrupper. Personer med MS var de 

som oftast angav att de stod flera gånger/dag. Ståendet kan enligt Toombs (1992) 

påverka känslan av autonomi. Att leva med en progredierande sjukdom som MS 

innebär för många att förlora olika förmågor där ståfunktionen kan ha ett stort 

symbolvärde. 

Typ av hjälpmedel och ståfrekvens 
Svarsalternativet nästan dagligen var oftast förekommande för alla hjälpmedelstyper 

utom för ståskal och ståstöd där det oftast förekommande svarsalternativet var 

dagligen. Möjligheten att få den ”perfekta passformen” utifrån varje brukare kan vara 

en förklaring till att ståskalet används dagligen. De många valmöjligheterna som finns 

när det handlar om ståstöd kan vara positiv om förskrivaren är kunnig vid 

produktvalet. De många olika typerna av ståstöd kan också vara en orsak till att de 

som hade ståstöd också som enda grupp angav svarsalternativen nästan aldrig och 

aldrig på frågan hur ofta de stod. Det kan med andra ord finnas en större risk att 

förskrivaren väljer fel modell om man inte har god produktkunskap. Övriga 

ståhjälpmedel användes minst en gång i veckan eller mer.  

När det gäller rullstol med uppresningsfunktion kunde man se att de som hade dessa 

hjälpmedel inte använde sina rullstolar flera gånger/dag som tanken är vid en 

förskrivning av sådana. Vid samtal med brukare har det framkommit att definitionen 

av ståendet kan vara ett problem. Att stå betyder för många att stå helt rak. Det 

funktionella ståendet i stårullstolen kan vara med lederna i inte helt raka lägen. Man 

går upp med stolen så högt som uppgiften kräver.  
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En tänkbar förklaring till varför påståendet flera gånger dagligen inte alls förekom i 

enkätsvaren är att man inte stod med helt raka ben. En annan förklaring kan vara att 

rullstolarna med uppresningsfunktion inte upplevs lika lättmanövrerade som de 

aktivrullstolar som finns på marknaden (Shields 2005). Resultaten i min studie kan 

också jämföras med en studie av Dunn (1998) där man undersökte hur personer med 

traumatiska ryggmärgsskador använde sina rullstolar med uppresningsfunktion. Det 

framkom att 84% av de som svarade på enkäten använde sitt hjälpmedel. 

Användningsgraden varierade, fyrtioen procent av de tillfrågade använde stolen 1-6 

ggr i veckan och två tredjedelar av dessa stod mellan 30 och 60 minuter/gång. Inte 

heller i denna studie var det vanligt att stolen användes flera gånger dagligen. När 

man tittar på kostnaden/rullstol kan man ju fundera över om det är väl använda 

pengar. Skulle brukarens behov kunna tillfredsställas på ett bättre sätt med ett annat 

hjälpmedel som kanske skulle användas mer frekvent och dessutom vara mindre 

kostsamt?  

Förskrivning och ståfrekvens 
De som fått sitt ståhjälpmedel det senaste året är de som svarar att de står mest 

frekvent. Det kan bero på att information och uppmärksamheten från sjukgymnast till 

en början är tät och man fick mycket uppmärksamhet från omgivningen. Detta är en 

viktig aspekt för förskrivarna att vara medvetna om. Studien visar även på att nästan 

alla av dem som haft sitt ståhjälpmedel mer än fem år fortfarande står några gånger i 

veckan eller mer. Ståendet visar sig kvarstå som viktigt även efter flera års 

användning av hjälpmedlet. 

Typ av hjälpmedel relaterat till kön och diagnos. 
De flesta kvinnor och män med rörelsehinder anser att de har fått det hjälpmedel som 

passar bäst för dem (SOU 1998:138). Ståstödet är det vanligaste ståhjälpmedlet hos 

både män och kvinnor. Det är samma typ av ståhjälpmedel som dominerar i båda 

grupperna. Ett tecken på att förskrivningen görs utifrån det behov brukaren har. Valet 

av ståhjälpmedel är heller inte kopplat till diagnos. Patientens behov kopplat till de 

förutsättningar som finns är det som avgör vilket hjälpmedel som ska förskrivas.  
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Både sjukgymnaster och arbetsterapeuter som är förskrivare av hjälpmedel gör en 

bedömning och eventuell hjälpmedelsförskrivning utifrån individens förutsättningar i 

interaktion med uppgiften och omgivningen (Bain 1995, Shumway-Cook & 

Woollaacott, 1995). Förskrivaren följer med andra ord förskrivningsprocessen 

(Blomqvist & Nicolau 2000). 

Ståfrekvens och tillgång till hjälpare 
I studien kan man också se att huvuddelen av alla brukare behöver hjälp för att 

kunna använda sitt hjälpmedel. Personer med funktionshinder behöver ett nätverk, 

en omgivning som ser behovet och samarbetar med brukaren. En mamma till ett 

funktionshindrat barn lämnade följande kommentar i enkäten; ”Vad är skillnaden på 

en person som har funktionshinder och en som själv kan röra sig? Jo, den 

funktionshindrade är beroende av omgivningens inställning till att stå”. När man 

bedömer vilket behov en person har av personlig assistent bör användning av 

ståhjälpmedel finnas med i bedömningen eftersom man kan se att assistenten har en 

viktig funktion att fylla här. 

Metoddiskussion enkätstudie 
Bortfallsanalysen visade att 11 personer inte svarade på enkäten. Anledningen till att 

man inte svarade var okänd. Huvuddelen, 90 personer valde att besvara enkäten. 

När gruppen delas in efter diagnos, ålder, hjälpmedelstyp blir dock underlaget för litet 

för att man ska kunna dra för stora slutsatser av resultatet. Frågan om att medverka i 

studien ställdes av brukarens sjukgymnast, vilket också kan förklara den höga 

svarsfrekvensen. Förfrågan om att delta gick till alla som hade ståhjälpmedel enligt 

hjälpmedelsregistret, Sesam. Till en början var det tänkt att de med uppresningslyftar 

skulle delta men de exkluderades ur studien eftersom lyftarnas huvudsyfte är 

förflyttning och ståendet blir något man får på köpet. I enkäten kunde man välja flera 

svarsalternativ vilket försvårade den statistiska bearbetningen av svaren. Endast ett 

svarsalternativ/fråga hade varit att föredra. 
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Intervjuer 
Att förflytta sig mellan den naiva förståelsen och strukturanalysen med min 

underliggande förförståelse har lett till en fördjupad förståelse av helheten och för 

brukarens mening med ståendet. Enligt Toombs (1992) gör förlusten av det upprätta 

ståendet att personen upplever sig själv som oförmögen, en upplevelse som också 

speglar sig i andras rektioner. Giddens (2002) uttrycker att kroppslig kontroll är en 

central aspekt av det som vi inte kan uttrycka i ord, eftersom detta utgör den 

nödvändiga ramen för det vi ska säga. Det kan vara orsaker till att ståendet upplevs 

som viktigt hos brukare. Att känna att ståendet tillförde någonting som gjorde skillnad 

var viktigt. En del av informanterna berättade att ståendet gav en kropp som inte 

signalerade obehag. Känslan av att vara en vanlig människa var en annan 

upplevelse. En person såg vinster i ökad självständighet i aktiviteter. Vinner man 

ingenting blir ståendet oviktigt. Enbart rädslan för långsiktigt negativa effekter räcker 

inte som morot. Vinsten av ståendet kan förklaras på olika nivåer, fysisk, fysiologisk, 

psykologisk eller existentiell Människans existensnivåer är dock ömsesidigt beroende 

av varandra och fungerar i en odelbar helhet (Roxendahl. Winberg, 2002). 

Personerna som deltog i intervjuerna berättade till en början mycket om de fysiska 

vinsterna men hittade efter hand ord även på de andra nivåerna.  

Att stå är att vara vanlig människa. 
Flera av informanterna relaterar till första gången de kom upp i stående efter en lång 

tid i sittande. De berättar om glädjen, lyckokänslan och att vara normal. ”Känslan att 

stå, tänk utan ben och allting. Det var ju perfekt”. ”Helt plötsligt var man normal 

människa”. Informanternas upplevelser överensstämmer väl med ett citat av 

Roxendahl (2002) ”Att vara människa, det är att stå”. Alla informanter berättade om 

hur de upplevde fysiska/fysiologiska effekter av att stå. Minskad spasticitet, minskad 

svullnad, förbättrad andning, förbättrat tal, förbättrad magfunktion men även negativa 

effekter som trötthet, och smärta var upplevelser som informanterna berättade om. 

Det effekter brukarna berättade om bekräftas även i studier av Shields (2005) och 

Eng (2001). 
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I den här studien kunde jag se en skillnad på hur personerna upplevde ståendet 

beroende på om skadan/sjukdomen var stationär eller progredierande . Temat för 

dem med progredierande sjukdomar var ” att stå är att vara människa”. De med 

progredierande sjukdomar berättade om fler och tydligare reaktioner i kroppen än de 

med stationära skador. Ståendet för dem med progredierande sjukdomar upplevdes 

som absolut nödvändigt, kroppen krävde att få stå. Ståendet gav en stark inre 

feedback, det motverkade obehag men gav även välbefinnande/lindring både för 

kropp och själ. Alla tre med progredierande sjukdomar uttryckte att ståendet fick dem 

att känna sig som en ”vanlig människa”. I enkäten kunde man också se att hälften av 

dem med diagnosen MS stod flera gånger/dag. I gruppen progredierande sjukdomar 

fanns rädslan för försämring i sjukdomen. I ståendet fanns känslan att kunna påverka 

sin situation. Informanterna med progredierande sjukdomar uttryckte även att de blev 

bemötta på ett helt annat sätt om de stod. Förlusten av autonomi (Toombs 1992) 

finns i båda grupperna. Skillnaden på grupperna kan vara att de med progredierande 

sjukdom arbetar med sig själv och sin kropp som gradvis hade tappat funktion. De 

med traumatiska skador kommer till ett läge som är mer stationärt. De kan visserligen 

påverka sin kropp och funktion men i den gruppen fanns inte sjukdomsprocessen 

med som ett hot. Hoppet om en framtid, hoppet om att inte försämras, hoppet om en 

förbättring, fanns där speciellt hos dem med progredierande sjukdomar.  

Att stå är att försäkra sig om att behålla benen. 
Förlusten av ett kroppsligt organ i samband med till exempel en olycka får inte sällan 

psykiska följder. Den psykiska upplevelsen vid en sådan förlust beror på vilken 

mening organet haft för individens identitet (Cullberg, 2006).De med skador som var 

traumatiska tvivlade mer på vad meningen var med att stå. De hade både positiva 

och negativa effekter på kroppsnivå men inte lika dramatiska som den gruppen med 

progredierande sjukdomar. De hade fått information av förskrivarna om nyttan med 

att stå och det kunde de tro på på ett intellektuellt plan men de var ändå inte säkra på 

att det gällde dem personligen. Informanterna i studien som hade traumatiska skador 

berättade om hur spasticiteten minskade och hur svullnaden i benen minskade, hur 

ståendet gav känslan av att blodtrycket normaliserades men de hittade även 

strategier för att kunna leva utan de förbättringarna.  
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De anpassade sig mer som en sittande person och tog konsekvenserna av det. 

Samtidigt fanns rädslan för negativa effekter av sittandet på lång sikt. Vad skulle 

kunna hända på lång sikt om man inte stod, fanns det en risk för att man verkligen 

skulle förlora sina ben? Informanterna som hade traumatiska skador berättade inte 

om lika starka upplevelser som de med progredierande sjukdomar. Den inre 

feedbacken var inte så stark, gav inte så stora vinster i den gruppen. 

Att stå är att klara sig själv 
En av informanten med traumatisk skada använde sin rullstol med 

uppresningsfunktion mycket funktionellt för att nå upp i köksskåp mm. Det kallade 

han inte att stå utan det var mer ett sätt att nå. Ståendet var mer det helt raka 

ståendet, att vrångstå som han uttrycket det. Han berättade att ståendet i rullstol gav 

honom möjligheter att bli självständig i flera aktiviteter. De med rullstol med 

uppresningsfunktion stod enligt enkäten aldrig flera gånger/dag och definition av 

ståendet kan vara en orsak till detta. En annan orsak kan vara att rullstolarna upplevs 

som svåra att köra i jämförelse med aktiva rullstolar (Shields, 2005). 

Metoddiskussion intervjuer. 
I enkätdelen försökte jag skatta personernas erfarenheter av stående utifrån 

objektiva mått. Med den erfarenhet jag har av utprovning av ståhjälpmedel ansåg jag 

att arbetet skulle bli ensidigt om jag stannade vid enbart de objektiva fynden. Därför 

valde jag att komplettera studien med djupintervjuer med några personer för att få en 

bild av personernas subjektiva upplevelse. Forskning inom samhällsvetenskapen har 

också visat sig att människans materiella levnadsförhållanden förvånansvärt svagt 

var relaterad till subjektiva skattningar av livstillfredsställelse och lycka (Persson, 

2006). Persson anser också att ur individens synpunkt är det inte tillräckligt att 

kartlägga endast objektiva livsvillkor för att skapa förståelse för hur det är att leva 

med funktionshinder. Därför är det viktigt att också undersöka personernas subjektiva 

upplevelser. 
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Den kvalitativa analysen förutsätter att forskaren är trogen det som sades i 

intervjuerna. Det ställer krav på att systematiskt reflektera och samtidigt behålla 

närheten till den levande kunskapen. Slutfasen i analysarbetet har handlat om att gå 

tillbaka till ursprungstexten i intervjuerna för att se att tematiseringen varit trovärdig. 

Under denna fas upptäckte jag hur min förförståelse och mina förutfattade meningar 

om stående och ståhjälpmedel till viss del påverkat mig att ställa en viss sorts 

följdfrågor. Mina förutfattade meningar hindrade mig även från att lyssna aktivt och 

ställa följdfrågor och hindrade även de intervjuade att fullt ut utveckla sin personliga 

erfarenhet av att stå i ståhjälpmedel. Till en början var jag själv på ett fysiskt plan när 

det gällde ståendet. Intervjuerna har fördjupat min kunskap om upplevelsen av 

ståendet. Brukarna berättar om upplevelser på ett fysiskt/fysiologiskt plan men 

mycket handlar om upplevelser på ett psykologiskt och existentiellt plan.  

Sammanfattande diskussion 
I enkäten kunde man se att ståendet har en stor betydelse för brukarna. Till exempel 

står nästan alla av dem som haft sitt hjälpmedel fem år eller längre några gånger i 

veckan eller ännu oftare. Intervjuerna bekräftar hur viktigt ståendet upplevs för 

brukarna. Till exempel stod många av dem med MS flera gånger/dag. I intervjuerna 

framkommer hur viktigt ståendet är för många i den gruppen. Rullstolar med 

uppresningsfunktion användes enligt enkäten aldrig flera gånger/dag trots att det är 

en av förutsättningarna för att en förskrivning av detta hjälpmedel ska vara aktuell. 

Enligt intervjun kan det bero på olika definitioner av ståendet. Det kan också vara en 

signal om att riktlinjerna för dessa produkter ska ses över eller att produktsortimentet 

i NLL ska ses över.  

Kliniska implikationer 
Ståstöd och tippbrädor finns i hjälpmedelsriktlinjerna i gruppen hjälpmedel för 

personlig medicinsk behandling, rörelse, styrke och balansträningsredskap. 

Rullstolarna med uppresningsfunktion finns i gruppen hjälpmedel för förflyttning. Det 

visar på vilken syn vi har på ståendet och de hjälpmedel som ska kompensera 

förlusten av det. Belastning, minskad spasticitet och att undvika sittsår är tänkbara 

kriterier för förskrivning av ståstöd, ståskal och tippbrädor. 
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Rullstolen med uppresningsfunktion förskrivs i första hand som ett 

förflyttningshjälpmedel men ovanstående kriterier finns med även där Vid till exempel 

en förskrivning av ett ståhjälpmedel gör vi en bedömning utifrån patientens fysiska 

förmåga, omgivningsfaktorer och aktivitet, vilket är helt relevant. Däremot bör vi ta 

reda på hur patienterna upplever sina hjälpmedel, vad det är som gör att hjälpmedlet 

används eller inte. När vi pratar om att stå ska vi veta vad ordet stå innebär för oss 

själva. Handlar det om att ha lederna i ”perfekta positioner” eller handlar det om att 

uppleva sig själv och sin omgivning i en stående position? Förhoppningsvis utesluter 

inte det ena det andra. Upplevelser på den existentiella nivån väckte starka känslor 

hos brukarna, det gäller för oss sjukgymnaster att ha förståelse och kunskap om 

detta för att kunna möta brukarna på ett bra sätt. Sjukgymnasten förskriver oftast 

hjälpmedel med målsättningen fysiska vinster men det är också viktigt att ha kunskap 

om de andra nivåerna som kanske i slutändan är det som avgör om hjälpmedlet 

kommer att användas.  
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Frågeformulär  

 
1.Vilket år är du född ? ____________ 
 
2. Vilket kön har du? Man  Kvinna 
Kryssa i lämplig ruta! 
 
3. Vilken diagnos har du?  
Kryssa i lämplig/lämpliga rutor! 
 

Cerebral pares 
Ryggmärgsbråck 
Traumatisk ryggmärgsskada 
Multipel Scleros 
Stroke 
Annat, vad________________________________________________________________ 

 
4.  Vilket/vilka ståhjälpmedel har du?  
Kryssa i lämplig/lämpliga rutor! 
 
1 Ståskal 
2 Ståskal och ståstöd som passar ståskalet 
3 Ståstöd 
4 Stårullstol (Ståstöd med drivhjul) 
5 Tippbräda 
6 Uppresningslyft (Lyft med ståfunktion) 
7 Rullstol med uppresningsfunktion  
8 Annat, vilket i så fall_______________________________________________________ 
 
5.  Om du har olika typer av ståhjälpmedel , vilket används mest? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
6. Hur länge har du använt ståhjälpmedel? 
 

Mindre än 1 år    
 1-3 år     
 3-5 år     
Mer än 5 år    
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7. Hur ofta använder du ditt/dina ståhjälpmedel för närvarande? 
Kryssa i lämplig/lämpliga rutor 

Flera gånger varje dag 
Dagligen     
Nästan varje dag    
Några gånger i veckan     
En gång i veckan    
Nästan aldrig    
Aldrig  

 
Ev.kommentarer:_____________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
8. Om du svarat ”Aldrig” på föregående fråga, varför avstår du från att stå? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Nedanstående frågor besvaras endast om du använder någon form av ståhjälpmedel 
 
9.Var använder du ditt/dina ståhjälpmedel? 
Kryssa i lämplig/lämpliga rutor! 
 

Hemma 
Skola/förskola/fritidshem 
Arbete 
Någon annanstans. I så fall var? ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
10. Behöver du hjälp när du ska använda ditt ståhjälpmedel ? 

Ja   Nej 
 
11.Om du svarat ja på fråga 10, vilken hjälp behöver du? 
Kryssa i lämplig/lämpliga rutor! 
 

Hjälp vid överflyttning till hjälpmedlet 
Hjälp vid användning av hjälpmedlet 
Något annat. I så fall vad_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
12.Vem hjälper dig?  
Kryssa i lämplig/lämpliga rutor! 
 

 Föräldrar 
 Personal förskola/skola  
 Personlig assistent 
 Annan, ange vem/vilka______________________________________________________ 

 
 
 
 



 

 

 

13. Hur länge står du vanligen när du använder ståhjälpmedel? 
 

 Mindre än 30 minuter 
 Mer än 30 minuter 
 Något annat, i så fall vad? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Övriga 
synpunkter/kommentarer:____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Institutionen för hälsovetenskap    Bilaga 2 

 
Frågeformulär vuxna 

 
1.Vilket år är du född ? ____________ 
 
2. Vilket kön har du? Man  Kvinna 
Kryssa i lämplig ruta! 
 
3. Vilken diagnos har du?  
Kryssa i lämplig/lämpliga rutor! 
 

Cerebral pares 
Ryggmärgsbråck 
Traumatisk ryggmärgsskada 
Multipel Scleros 
Stroke 
Annat, 

vad?_______________________________________________________________________ 
 
4.  Vilket/vilka ståhjälpmedel har du?  
Kryssa i lämplig/lämpliga rutor! 
 
1 Ståskal 
2 Ståskal och ståstöd som passar ståskalet 
3 Ståstöd 
4 Stårullstol (Ståstöd med drivhjul) 
5 Tippbräda 
6 Uppresningslyft (Lyft med ståfunktion) 
7 Rullstol med uppresningsfunktion  
8 Annat, vilket i så fall_______________________________________________________ 
 
5.  Om du har olika typer av ståhjälpmedel, vilket används mest? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
6. Hur länge har du använt ståhjälpmedel? 
Kryssa i lämplig ruta 
 

Mindre än 1 år    
 1-3 år     
 3-5 år     
Mer än 5 år    

 
 
 



 

 

 

7. Hur ofta använder du ditt/dina ståhjälpmedel för närvarande? 
Kryssa i lämplig/lämpliga rutor 

Flera gånger varje dag 
Dagligen     
Nästan varje dag    
Några gånger i veckan     
En gång i veckan    
Nästan aldrig    
Aldrig  

 
Ev.kommentarer:_____________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
8. Om du svarat ”Aldrig” på föregående fråga, varför avstår du från att stå? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Nedanstående frågor besvaras endast om du använder någon form av ståhjälpmedel 
 
9.Var använder du ditt/dina ståhjälpmedel? 
Kryssa i lämplig/lämpliga rutor! 
 

Hemma 
Skola/förskola/fritidshem 
Arbete 
Någon annanstans. I så fall var? ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
10. Behöver du hjälp när du ska använda ditt ståhjälpmedel ? 

Ja   Nej 
 
11.Om du svarat ja på fråga 10, vilken hjälp behöver du? 
Kryssa i lämplig/lämpliga rutor! 
 

Hjälp vid överflyttning till hjälpmedlet 
Hjälp vid användning av hjälpmedlet 
Något annat. I så fall vad_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
12.Vem hjälper dig?  
Kryssa i lämplig/lämpliga rutor! 
 

 Föräldrar 
 Personal förskola/skola  
 Personlig assistent 
 Annan, ange vem/vilka______________________________________________________ 

 
 
 
 



 

 

 

13. Hur länge står vanligen när du använder ståhjälpmedel? 
 

 Mindre än 30 minuter 
 Mer än 30 minuter 
 Något annat, i så fall vad? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
14. I denna studie ingår även intervjuer med några personer. Kan jag kontakta dig och 
informera dig om en eventuell intervju ? 
  Ja     Nej 
 
Om du svarar ja på fråga 14, ange i så fall namn, adress och telefonnummer där jag kan 
kontakta dig. 
Adress:__________________________ 
Tel:_____________________________ 
 
 
Övriga 
kommentarer/synpunkter:____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
 
 



 

 

 

      Bilaga 3 
 
Förskrivare av ståhjälpmedel i 
Norrbottens län. 
 
 
 

 

Information om enkät till patienter med ståhjälpmedel 
Hej! 

Under hösten 2005 kommer jag att fortsätta med mitt magisterarbete. Min studie har godkänts av 
etiska nämnden i Umeå. Studien heter ”Brukares upplevelse av att komma upp i stående i 
ståhjälpmedel samt en kartläggning av ståhjälpmedel i Norrbottens län”. Studien ses som en 
kvalitetssäkring i mitt arbete. Jag har tagit fram statistik och har nu kommit så lång att det är dags att 
skicka ut en enkät till de brukare som har ståhjälpmedel i länet.  

Det här vill jag ha hjälp av dig med: 

• Kolla upp vilka brukare på ditt område som har något av nedanstående ståhjälpmedel. Kan vara bra 
att samarbeta med arbetsterapeuten som ofta har kännedom om rullstolar med uppresningsfunktion. 

• Kontakta de brukare (eller anhörig till brukare) som har ett ståhjälpmedel och fråga dem om jag får 
skicka ut en enkät till dem. 

• Den information du ska lämna till brukaren är att enkäten handlar om det/de ståhjälpmedel de har. 
Enkäten har ”enkla frågor” och tar ca 5 minuter att besvara. Du kan informera brukaren om att med 
enkäten följer ett informationsbrev som bland annat berättar om studiens syfte och innehåll. 
Brukaren kommer också att få information om att deltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas när 
som helst utan att skäl anges. 

• Om brukaren godkänner att en enkät skickas ut till henne/honom meddelar du mig adressen. 
Därefter skickas enkät med informationsbrev ut till respektive brukare. 

De hjälpmedel det handlar om i detta fall är; 

Sabina uppresningslyft, ståskal, stårullstol, ståstöd, rullstol med uppresningsfunktion och tippbräda.  

Om du har frågor som gäller hur du praktiskt ska gå tillväga eller behöver hjälp med statistiken kan du 
kontakta mig.  

Hälsningar Birgitta Nordström, 0920-71409 

Adress: Björkskatans VC, Möjligheten, Höstvägen 7, 97627 Luleå. 

 



 

 

 

Skriftlig information till personer med ståhjälpmedel.   Bilaga 4 
 

Förfrågan om medverkan i forskningsprojekt/examensarbete. 
 
Jag arbetar som hjälpmedelskonsulent i Norrbottens Läns Landsting. En del i mitt arbete är att 
medverka vid utprovningar av ståhjälpmedel tillsammans med förskrivarna. Under 2005 gör 
jag ett examensarbete i sjukgymnastik vid institutionen för hälsovetenskap på Luleå tekniska 
universitet. Syftet med min studie är att undersöka hur man som brukare använder och 
upplever sitt ståhjälpmedel. 
  
 Det är av stort värde för mig som hjälpmedelskonsulent att få synpunkter från dig för att på 
sikt kunna påverka ståhjälpmedlens användbarhet. I dag finns ungefär 200 ståhjälpmedel 
förskrivna till brukare i Norrbotten.  
 
En enkät bifogas detta brev. I brevet bifogas även ett frankerat svarskuvert. I enkäten finns 
frågor om hur du använder ditt ståhjälpmedel och vilka synpunkter du har på det. Enkäterna 
numreras så att jag inte behöver skicka en påminnelse till er som redan besvarat enkäten 
 
Förutom enkäten avser jag att göra ett antal personliga intervjuer med några  användare av 
ståhjälpmedel om upplevelsen av att stå. Om du är intresserad av att medverka i intervjun kan 
du lämna ditt namn, adress och telefonnummer i enkäten så att jag kan kontakta dig. 
 
Som deltagare garanteras du att dina synpunkter behandlas konfidentiellt. Det innebär att 
ingen kommer att kunna urskilja enskilda personer i denna studie. 
 
Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att uppge 
skäl till detta. 
 
 
Den färdiga studien kommer att finas tillgänglig via institutionens hemsida (www.hv.ltu.se) 
under länken ”Examensarbete”under våren 2006.   
 
Student:    Handledare: 
Birgitta Nordström    Lilly Ekenberg 
 
_________________   ____________________ 
  

 
Hjälpmedelskonsulent                       Sjukgymnast, fil dr med  forsknings och 
Möjligheten, Björkskatans VC  utvecklingsansvar, LSS Råd och Stöd- 
Höstvägen 7, 976 33 Luleå,   team i Luleå/Boden   
D-kurs i sjukgymnastik vid   Robertviksgatan 9 
Indstitutionen för hälsovetenskap  97179 Luleå 
 
Tel nr 0920-71409, 070-6871409  Tel nr: 0920-28 40 34 
 
 
 
.  

http://www.hv.ltu.se


 

 

 

      Bilaga 5 
Skriftlig information till föräldrar till barn som har ståhjälpmedel 
 
Förfrågan om medverkan i forskningsprojekt/examensarbete 
 
Jag arbetar som hjälpmedelskonsulent i Norrbottens Läns Landsting. En del i mitt arbete är att 
medverka vid utprovningar av ståhjälpmedel tillsammans med förskrivarna. Under 2005 gör 
jag ett examensarbete i sjukgymnastik vid institutionen för hälsovetenskap på Luleå tekniska 
universitet. Syftet med min studie är att undersöka hur man som brukare använder och 
upplever sitt ståhjälpmedel. 
  
 Det är av stort värde för mig som hjälpmedelskonsulent att få synpunkter från er föräldrar 
och från ert barn för att på sikt kunna påverka ståhjälpmedlens användbarhet. I dag finns 
ungefär 200 ståhjälpmedel förskrivna till olika brukare i Norrbotten.  
 
En enkät bifogas detta brev. I brevet bifogas även ett frankerat svarskuvert. I enkäten finns 
frågor om hur ert barn använder ståhjälpmedlet och vilka synpunkter ni har på det. Enkäterna 
numreras så att jag inte behöver skicka en påminnelse till er som redan besvarat enkäten. 
 
Som deltagare garanteras ni att era synpunkter behandlas konfidentiellt. Det innebär att ingen 
kommer att kunna urskilja enskilda personer i denna studie. 
 
Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att uppge 
skäl till detta. 
 
Den färdiga studien kommer att finnas tillgänglig via institutionens hemsida (www.hv.ltu.se) 
under länken ”Examensarbete” under våren 2006. 
 
 
Birgitta Nordström   Lilly Ekenberg 
 
_________________   _____________________  
 
Hjälpmedelskonsulent   Sjukgymnast, fil dr med forsknings och
    utvecklingsansvar, LSS Råd och Söd- 
Möjligheten, Björkskatans VC,  team i Luleå/Boden.  
Höstvägen 7, 97633 Luleå   Robertsviksgatan 9 
D-kurs i sjukgymnastik vid   97179 Luleå 
Institutionen för hälsovetenskap   
 
Tel nr 0920-71409,  070-6871409  Tel: 0920-28 40 34 
 
 
.  
 

http://www.hv.ltu.se


 

 

 



    Bilaga 6 

 

Intervju 1: Man 50 år, neurologisk sjukdom. Använder tippbräda 
 Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Subtema Tema 

Jag minns första gången jag kom upp och stod, det var 
våren 2001 och det var fantastiskt. Då kände jag att 
jag får kroppen i det läge jag ville ha och andningen 
vart bättre och jag kände direkt att det fungerade 
bättre. Sedan jag började stå har magen fungerat 
bättre, andningen har varit bättre och jag har inte 
tappat nå mer styrka i benen. Känslan var väldigt 
positiv det går nästan inte att beskriva. Jag var så 
otroligt glad den dagen att komma upp i stående efter 
att ha suttit så länge. 
 

Att minnas känslan att komma upp och stå. 
Känslan var fantastisk. Att få kroppen i det 
lägen man ville ha. 
 
Att känna att magen och andningen fungerade 
bättre. Att uppleva att han inte har tappat 
styrka i benen. 
 
Att minnas känslan av glädje den dagen när 
han kom up i stående efter att ha suttit så 
länge. 

Att stå är att känna att man 
lever och fungerar. 
 
 

Det naturliga för människan är att stå så det var en 
otrolig känsla. Man kände sig lika som andra som står. 
Bara känslan att man står och får trycket på benen och 
fötterna och känna att allt fungerar bättre, det är 
fantastiskt. 

Det är naturligt för människan att stå.  
Att få känna belastningen i ben och fötter och 
känna att allt fungerar bättre. 

Att stå är att vara normal. 

Jag har bra diskussionsläge när jag kommer upp då är 
jag i paritet med mina assistenter, jag kan titta dem i 
ansiktet. Jag är nästan längre än en del av dem så jag 
känner att jag är i ett helt annat läge och det är lättare 
att föra en diskussion i stående. Genom min längd, ja 
jag är ju ganska lång så känner jag att jag får ett 
överläge också och åtminstone ett lika läge, det är 
viktigt. 
En otrolig känsla att jag kan stå. Då kände jag att jag 
är lika som se andra och det är viktigt och min rätt att 
få stå, bara den känslan. 

Att stå gör det lättare att diskutera.  
Att komma i en jämnställd position med 
andra. 
Att ha känslan att kunna stå, att vara lika som 
andra. Rätten att stå är viktig. Att stå är att 
vara vanlig människa. 

Att stå är att bli mer värd att 
lyssna på. 
Att stå är att mötas på lika 
villkor 

 
Att stå är att vara vanlig 
människa 
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Intervju 2: Kvinna 57 år, neurologisk sjukdom. Använder ståstöd. 

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Subtema Tema 
Jag fick ståstödet 2000 och har haft det i fem år. Jag bröt benet och 
det var der som gjorde att jag inte kunde stå. Oj, vad jag tyckte att det 
var underbart att kunna stå igen och att kunna stå länge. Jag hade ju 
kunnat ställa mig men jag kunde inte stå länge. 

Att få ett ståhjälpmedel och ha en känsla av 
att det var underbart att kunna stå igen. 

Att stå är att återuppleva 
ståendets glädje.. 

Från början är man inte som nu. Nu har jag suttit så länge så det 
händer mer i min kropp nu. Jag har dålig cirkulation i benen och annat 
så nu känner jag mycket mer än jag gjorde i början. Jag känner att det 
börjar pulsera kroppen och att det händer i magen. Det känns att 
tarmarna rör sig och den är det kul att stå upp bara att få en annan syn 
på allt. 

Att känna att effekterna av ståendet är 
tydligare nu än i början. 
Att stå påverkar cirkulationen och magen. 
Att stå är att uppleva världen i stående 
position. 

Att stå är att uppleva en 
kropp som lever och 
fungerar. 
Att stå är att se världen 
från ett annat perspektiv. 

Med min sjukdom skulle man behöva träna i ett. Man blir ju inte 
bättre alltså vanligt folk när man tränar får man mer muskler men hos 
mig är det inte så. Man vet ju inte vad som skulle ha hänt om man inte 
hade tränat. Jag har tränat för att ja nu är det livsviktigt att träna. Jag 
är rädd för att det ska hända saker som inte är bra för mig om jag inte 
tränar. Jag är så pass dålig så det kan ju inte hända så mycket mer. Det 
positiva jag känt av att stå är att jag får bort det där obehaget från 
benen. 

Att ha känslan av att träning är livsviktigt 
trots att det inte ger förbättring. 
 
Att träna för att motverka försämring och att 
träna för att undkomma rädsla och för att 
det ska hända negativa saker om man inte 
tränar. 
Att bli av med obehagskänslan i benen. 

Att stå är att hoppas på ett 
fortsatt liv.  
 

Att stå är att vara vanlig 
människa 
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Intervju 3: Kvinna 36 år med neurologisk sjukdom. Använder ståstöd. 

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Subtema Tema 
Jag fickmitt ståstöd för två år sedan och jag brukar stå 10minuter på 
morgonen och 10 munuter på kvällen. Det sätter i gång cirkulationen i 
benen. När man sitter så sväller fötterna upp och det försvinner i 
ståstödet delvis. 
Att stå känns skönt i mina ben , cirkulationen kommer igång. Jag 
brukar stå 10 minuter och vicka lite grann och sen gör jag 
armövningar och ibland passar jag på att se på tv.  

Att använda sitt ståstöd kontinuerligt 
morgon och kväll.  
Att få i gång cirkulationen i benen. 
 
 

Att stå är att uppleva en 
kropp som fungerar. 

När inte assistenterna lyssnar på mig brukar jag ställa mig upp. Jag är 
längre än dom och då får jag en helt annan pondus. Om man sitter ner 
är man ju mindre fast när jag verkligen menar allvar brukar jag stå. 
Det är väl lite grann att komma upp i samma höjd som människan. 

Att uppleva att ståendet ger pondus. 
Att komma i samma höjd som andra. 

Att stå är att mötas på lika 
villkor. 
 

Spontant när jag kommer upp och står tänker jag ” oj är det här 
världen pågår?”. I den här höjden var jag förut nu ser man allt 
nerifrån. Helt plötsligt var man normal människa. Det är lite eller 
ganska mycket likhetstecken mellan att stå och vara vanlig människa 
för en normal människa går ju och står och springer och sånt där. Att 
sitta i rullstol och sånt att vara svag och konstig det är inte normalt. 
Det är sjukt.  

Stå är att uppleva att  här pågår världen. Att 
vara en normal människa är att stå och gå. 
Att sitta i rullstol är onormalt. 
 
 

Att stå är att vara ”normal” 
människa 
 

Rösten förändras, jag har varit förskollärare och jag har gått 
utbildningen och då lärde man sig att använda rösten. Den får du 
enbart tag i om du andas in ordentligt och så har jag upplever jag 
samma grej om man står upp, inte det här ihopsjunkna. Jag är knarrig 
på rösten men det är för att jag ligger ner. Man får tag i rösten jag 
brukar säga jag har inom mig låter så försiktig men om man tar fram 
den här förskollärarrösten då…… 

Att uppleva att ståendet ger en bättre 
andning, hållning och röstresurser 

Att stå är att hitta tillbaka 
till sitt ursprungliga jag. 

Att stå är att vara vanlig 
människa. 
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Intervju 4:Man 53 år med traumatisk ryggmärgsskada. Använder manuell rullstol med elektrisk uppresningsfunktion. 
Meningsenhet Kondenserad 

Meningsenhet 

Subtema Tema 

Att stå var höjdskräck för man hade ju inte varit upp på länge. Det var 
positivt också. Med den här rullstolen med uppresningsfunktion 
kommer jag ju överallt annars kommer jag ingenstans. Jag kommer 
inte åt någonting i köksskåpen. 

Att stå var att uppleva höjdskräck. 
 
Att känna att funktionen sträcka sig och nå 
förbättrades med rullstol med 
uppresningsfunktion. 

Att stå är att uppleva sig 
oberoende och kapabel. 
Att stå är att vara mer 
självständig. 

Känslan att stå det funkade ju att stå då och tänk utan ben och utan 
allting. Det var ju perfekt. Det var en bra känsla och mer kan jag inte 
säga om det. Det var bra helt enkelt. 

Att stå är bra, perfekt.  
Att uppleva att det går att stå fastän benen 
inte fungerar 

Att förstå att det går att stå  
med förlamade ben. 
 

Att stå är att klara sig själv.. 
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Intervju 5: Man 38 år med traumatisk ryggmärgsskada. Använder elrullstol med uppresningsfunktion. 

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Subtema Tema 
Det är inte så optimalt när jag står i rullstolen som när jag står i en 
tippbräda då känner man att benen blir raka. Den är lite annorlunda i 
den här elrullstolen men jag känner ändå att jag står. Och när jag har 
känseln kvar i benen så känner jag att jag står och att det trycker under 
mot fötterna. 

Att stå i elrullstolen inte är lika optimalt 
som att stå på tippbrädan. Att stå på 
tippbrädan är bättre än att stå i elrullstolen. 

Att stå i olika hjälpmedel 
kan göra skillnad. 

Det borde finnas någon sån där måttstock som gör att man vet hur 
man ligger till så man inte får panik om man struntar i och stå någon 
dag eller struntar i och stå en hel vecka. Vad händer nu kommer mina 
ben att lossna? Det är väl inte så allvarligt, mycket går på rutin, men 
lite mer hur ligger man till med sin ståträning egentligen, är jag 
överambitiös eller ligger jag i underkant?  

Att veta vad som är lagom stådos för att inte 
göra för lite.  
Att vara orolig för att göra för lite. 

Att vara rädd för att förlora 
benen. 

Hjälpmedel ska inte ta så mycket tid, det är ju som att man kan göra 
lite annat i stället. Vanligt folk får ju ståträning gratis när du gör 
annat. Så att man kan passa på att få den där ståbelastningen, 
blodtrycket i samband med annat. 

Att kombinera ståträningen med andra 
aktiviteter. 

Att avundas andras 
ståförmåga. 

Att stå är att försäkra sig om att 
behålla benen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att stå är att vara vanlig 
människa. 

 
 


