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Sammanfattning

Syftet med denna studie var att beskriva arbetsterapeuters erfarenhet av 
Hjälpmedelshandboken med bedömningsmanual och checklistor som 
stöd vid hjälpmedelsförskrivning. Åtta arbetsterapeuter intervjuades med 
semistrukturerade frågor och intervjuguide nyttjades. Inklusionskriteriet           
var att arbetsterapeuten förskrivit hjälpmedel i minst tre år. Dataanalys 
genomfördes med innehållsanalys och resulterade i tre kategorier ” Stöd
från Hjälpmedelshandboken”, ”Begränsningar vid användandet av Hjälp-
medelshandboken” och ”Arbetsterapeutens erfarenhet”. Sammanfattningsvis 
visar denna studie att behovet av specifik bedömningsmanual finns och att 
arbetsterapeuterna har en förståelse för det merarbete som det medför. Be-
hovet att uppnå större enhetlighet i bedömningarna i länet samt de minskade 
ekonomiska anslagen gör att arbetsterapeuterna har förhoppningar på Hjälp-
medelshandboken. Vidare poängteras vikten av utbildning vid införande av
ett nytt arbetssätt för att uppnå följsamhet. Således kan studien bidra med 
ökad förståelse för klara riktlinjer.

Nyckelord: arbetsterapi, bedömningar, hjälpmedel, hjälpmedelsförskrivning.
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Abstract                 
                  The aim of this study was to describe occupational therapists experien-

ces of using an assessment-manual and checklists for support in the 
process of prescribing technical aids.  Eight occupational therapists 
were interviewed using an interview-guide with semistructured 
questions. Criteria for inclusion in the study were three years experi-
ence of technical aids prescription.  Data was analysed using qualita-
tive content analysis resulted in three categories; Support of the manu-
al, Limitations in use of manual, Pre-understanding of the occupational
therapists. The result shows that there is a need for a specific manual 
and that the occupational therapists have an understanding for the extra 
work it entails. The need for equal assessments in the county and redu-
ced economic funding raise the occupational therapists expectations of 
the manual. Further the occupational therapists emphasize the import-
ance of proper education to achieve compliance when introducing a 
new work methods. The study contributes to enhance the understanding 
of the need of clear and distinct directions.

Keyword: occupational therapy, assessments, devices, assistive devices
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Inledning

Arbetsterapeuter förskriver och provar ut hjälpmedel till klienter med varierande funktions-

hinder. Många gånger är hjälpmedlen avgörande huruvida dessa klienter själva kan utföra  

aktiviteter eller om de kommer att bli beroende av personlig assistans. Detta gör att 

hjälpmedel kan vara avgörande för kvarboende i det egna hemmet. Hjälpmedlen som 

används i kompenserande syfte möjliggör därmed till att personer med 

funktionsnedsättning kan vara delaktiga i dagliga livets aktiviteter. Antalet personer med 

funktionsnedsättning ökar i samhället vilket medför ett ökat behov av hjälpmedel. 

Samtidigt betyder en minskad ekonomi inom offentlig sektor att det ställs höga krav på 

prioriteringar hos förskrivarna, vilka oftast är arbetsterapeuter. Det finns riktlinjer som 

beskriver hur bedömning av hjälpmedelsbehov ska ske. I Norrbotten är dessa riktlinjer 

allmänt hållna och det saknas bedömningsinstrument som beskriver den totala livs-

situationen för klienten. Eftersom hjälpmedel möjliggör aktivitetsutförande, och det finns 

behov av förändrade rutiner kring hjälpmedelshanteringen är det angeläget att studera 

arbetsterapeuters erfarenhet av hjälpmedelsförskrivning, och i det här fallet belysa de 

erfarenheter arbetsterapeuter i Västerbottens län har av att förskriva hjälpmedel.

Bakgrund

Arbetsterapi och hjälpmedel

Enligt Wressle och Samuelsson (2005) är arbetsterapeuter sannolikt den yrkesgrupp som 

provar ut och förskriver flest hjälpmedel i Sverige. Enligt den etiska koden för arbetstera-

peuter FSA (2005) ska arbetsterapeuten verka för att förbättra, vidmakthålla, förebygga 

och/eller kompensera för nedsatt aktivitetsförmåga. Hjälpmedelsförskrivning eller att 

rekommendera hjälpmedel kan vara ett sätt att nå de målen. Hjälpmedel definieras som ”varje 

föremål, del av utrustning eller produktsystem, inköpt, anpassad eller specialtillverkad, som 

används för att öka, bibehålla eller förbättra förmågan hos personer med aktivitetsbegräns-

ningar” (Cook & Hussey, 2002). För att ge arbetsterapeuten ett stöd i arbetet har Hjälpmed-

elsinstitutet publicerat ”Förskrivningsprocessen för hjälpmedel till personer med funktions-

hinder” (HI, 2007) och gett anvisningen till en struktur för de olika moment som ingår i 

hjälpmedelsförskrivning. Vidare har studiens författare tolkat och sammanställt olika 

regelverk samt förtydligat det ansvar som är förenat med hjälpmedelsförskrivning. En 

grundläggande princip är att behovsbedömningen ska ske utifrån en helhetssyn på klientens 

situation och med den utgångspunkten är hjälpmedelsförskrivningen en stödprocess i hela 
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vårdkedjan. Förskrivningsprocessen överensstämmer med Occupational Therapy Intervention 

Process Model, OTIPM (Fisher & Nyman, 2007) som använder ett Top-down perspektiv vid 

utredningsprocessen. Att använda ett sådant perspektiv innebär att utgå från klientens 

perspektiv när det gäller aktiviteter som är meningsfulla och vilka problem som den enskilde 

klienten upplever vid utförandet. Användning av OTIPM stöder arbetsterapeuten att 

strukturera bedömningen och ger svar på vem klienten är, vilka behov anser klienten vara 

viktiga, vilka aktiviteter är viktiga att prioritera, vilka roller är viktiga för den här personen i 

nära relationer och i samhället, hur personen uppnår välbefinnande. För att kunna arbeta 

utifrån OTIPM behöver arbetsterapeuten arbeta klientcentrerat, vilket innebär att 

arbetsterapeuten och klienten samarbetar för att möjliggöra aktivitet och uppnå mål som 

klienten anser meningsfulla (Canadian Association of Occupational Therapy [CAOT], 2002). 

Arbetsterapeutens roll är att möjliggöra för klienter med nedsatt aktivitetsförmåga att utföra 

meningsfulla och ändamålsenliga aktiviteter. Interventionen kan bland annat syfta till 

kompensering med hjälpmedel (Kielhofner, 2002). Wressle och Samuelsson (2005) skriver att 

personer med funktionshinder ska med hjälp av rehabiliteringsinsatser, däribland med 

förskrivning av hjälpmedel, ges förutsättningar att kunna leva ett så självständigt liv som 

möjligt. 

Så är inte alltid fallet. Det finns många studier som visar på brister i förskrivningsarbetet 

(Hedberg Kristensson, Dahlin Ivanoff & Iwarsson 2006; Wressle & Samuelsson, 2004; 

Brandt, 2005; Parker & Thorslund, 1991). Dessa styrker att brukarna upplevde olika grad av 

delaktighet i förskrivningsprocessen, och brukarnas upplevelse av och tillfredsställelse med 

det förskrivna hjälpmedlet var olika. Vid förskrivandet av hjälpmedel är det viktigt att beakta 

flera olika faktorer såsom personens funktionsnedsättning och förväntningar, miljön, 

uppgiftens krav samt hjälpmedlets utformning (Gosman Hedström, Claesson & Blomstrand, 

2002; McCreadie & Tinker, 2005). I intervjuer med 17 hjälpmedelsanvändare har Larsson 

Lund (2004) kunnat konstatera att hjälpmedlen uppfattades som betydelsefulla redskap att 

användas på olika sätt för att uppnå önskad självbild och delaktighet i dagligt liv. Hjälpmedel 

är betydelsefulla för klienten och det är viktigt att klienter får de hjälpmedel de är i behov av.
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Lagar och förordningar

I Sverige har vi lagar och förordningar som reglerar hjälpmedelsverksamheten. Den svenska 

hjälpmedelspolitiken grundar sig på principen att människor med funktionshinder ska få 

tillgång till hjälpmedel (Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 1982:763).  Landstingen och kom-

munerna har skyldigheten att tillsammans ansvara för samhällets hjälpmedelsverksamhet.

HSL 2 §  Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för

               hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde 

               och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av 

               hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. 

Hjälpmedelsverksamheten styrs även av paragraferna HSL 3b §, 18b § för tillhandahållandet 

av hjälpmedelsinsatser, där regleras landstingens och kommunernas skyldigheter att erbjuda 

hjälpmedel för personer med funktionshinder. Eftersom Hälso- och sjukvårdslagen är en 

ramlag måste landstingen och kommunerna genom lokala beslut tolka övergripande mål och 

skyldigheter samt göra de nödvändiga prioriteringarna. Därför kan riktlinjer och hjälpmedels-

sortiment variera beroende på var i landet man bor. I Lagen om medicintekniska produkter 

(1993:584) anges att alla produkter som är avsedda som hjälpmedel är medicintekniska 

produkter. Varje hjälpmedel som släpps ut på marknaden måste uppfylla krav på säkerhet. Det 

är tillverkarens ansvar. Myndighetsansvaret för hjälpmedel är delat mellan Läkemedelsverket 

(Lagen om medicintekniska produkter, SFS 1993:584) vilka ansvarar för tillsynen av 

tillverkare och hjälpmedel samt Socialstyrelsen (Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och 

sjukvårdens område [LYHS] SFS 1998:531) som ansvarar för tillsynen över den yrkesmäss-

iga användningen. 

Lag SFS 1998:531 om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, reglerar hur 

legitimerad personal skall utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 

erfarenhet. Lagen säger även att arbetsterapeuten själv har ansvaret för hur hon/han fullgör 

sina arbetsuppgifter. Om legitimerad arbetsterapeut överlåter/delegerar arbetsuppgifter till 

någon annan person ansvarar arbetsterapeuten för att personen har förutsättningar att fullgöra 

arbetsuppgiften. Om en patient drabbas av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada 

eller sjukdom är legitimerad personal skyldig att rapportera till vårdgivare/huvudman, som i 

sin tur snarast skall anmäla till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen (2001) ställer i sin kompetens-
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beskrivning av legitimerade arbetsterapeuter krav på kompetens vid förskrivning av hjälp-

medel. 

Hjälpmedel i ett samhällsperspektiv

Även samhället ställer krav på arbetsterapeuten som förskrivare. I ”Hjälpmedelsprioriteringar 

och individuella behov” (HI 2006) står det att, det de senaste tio åren skett en ökad efterfrågan 

på hjälpmedel och som följd av detta har kostnaderna för hjälpmedel stigit. Vidare konstaterar 

de att kravnivån har ökat i samhället vilket även får konsekvenser för hjälpmedelsområdet där 

design och utseende får en allt större betydelse. Den tekniska utvecklingen har lett till möjlig-

heten att nyttja hjälpmedel inom fler områden och allt fler personer med grava funktionsned-

sättningar har fått möjlighet att använda hjälpmedel. 

Den medicinska och tekniska utvecklingen bidrar till att allt fler överlever svåra olyckor och 

sjukdomar ofta med funktionsnedsättningar som följd finns beskrivet i 

”Förskrivningsprocessen för hjälpmedel till personer med funktionshinder” (HI, 2007) 

Åldersutvecklingen i samhället ökar (HI 2006) vilket gör att gruppen äldre blir allt fler och 

man vet att med stigande ålder ökar exempelvis stroke, demens och tumörsjukdomar. Dessa 

personer kräver mer vård, omvårdnad och hjälpmedel. I den utredningen finns även statistik 

som visar att platser på särskilda boenden minskat sedan 1998 samtidigt som personer över 65 

år med hemtjänst ökat. Under samma period har även antalet vårdplatser minskat och 

medelvårdtiden kortats. Detta tillsammans innebär att fler personer med hjälpmedelsbehov 

bor hemma i eget boende med hemtjänst. Det ökande antalet äldre ensamboende eller med 

närstående kvarboende i det egna hemmet, förutsätter att det finns fungerande hjälpmedel som 

kan kompensera för olika funktionsnedsättningar (Dahlin Ivanoff, Iwarsson & Sonn, 2006). 

Personalen inom hemtjänst ställer idag krav på att arbetsmiljön ska vara väl fungerande. Cirka 

tio procent av befolkningen i Sverige använder någon form av hjälpmedel 

(Socialdepartementet, 2004:83). Drygt 70 % av de hjälpmedel som förskrivs varje år går till 

brukare äldre än 65 år. Särskiljer man i den gruppen de som är 80 år och äldre så går ca 45 % 

av hjälpmedlen till dessa. Behovet av hjälpmedel liksom utbudet av produkter ökar och i takt 

med detta ökar även kraven på prioritering för arbetsterapeuten.
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I Norrbotten

För att kunna prioritera (Socialdepartementet, 1997) behöver arbetsterapeuten bedömnings-

instrument som stöd vid förskrivning av hjälpmedel. I Norrbotten har arbetsterapeuterna 

riktlinjer som stöd vid förskrivning av hjälpmedel, Riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten 

(Hjälpmedelsportal). Dyra och lågfrekventa hjälpmedel såsom elrullstolar, har bedömnings-

instument och beslut tas i en central hjälpmedelsgrupp för hela länet. Kravet på prioritering 

vid hjälpmedelsförskrivning är stort eftersom hjälpmedelsbudgeten i Norrbotten har under-

skott. Det innebär att det blir än viktigare att bedömningarna är strukturerade och likartade 

samt omfattar hela livssituationen. Det är av betydelse att arbetsterapeuten får ett underlag för 

planering tillsammans med klient, anhöriga eller vårdpersonal. Sådana riktlinjer stöttar 

arbetsterapeuterna och gör att de kan vara tydligare i sina motiveringar när klienten har 

förväntningar som inte är genomförbara utifrån riktlinjer och säkerhet. Eller då hjälpmedlet 

inte ger det stöd i aktiviteten som klienten förväntar sig.

Med de bedömningsinstrument som finns och som används i flera län i Sverige och bland 

annat i Västerbotten sedan 2007, Hjälpmedelshandbok (Förskrivarinformation) ges arbets-

terapeuten möjlighet att göra en mer omfattande klientcentrerad bedömning.

I Västerbotten

I Västerbotten arbetar man efter den prioriteringsmodell som används i övriga vården och 

grundar sig på riksdagsbeslutet om den etiska plattformen samt de fyra prioriteringsgrupp-

erna (Socialdepartementet, 1997). I prioriteringsgrupp ett finns bland annat vård av livs-

hotande akuta sjukdomar. Prioriteringsgrupp två handlar om prevention samt habiliter-

ing/rehabilitering. Prioriteringsgrupp tre innehåller vård av mindre svåra akuta och kroniska 

sjukdomar. I den fjärde prioriteringsgruppen återfinns vård av andra skäl än sjukdom eller 

skada. Den etiska plattformen grundar sig på tre principer. Den första är människovärdes-

principen, enligt vilken alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga 

egenskaper och funktion i samhället. Den andra är behovs- och solidaritetsprincipen, enligt 

vilken resurserna bör satsas på områden (verksamheter, individer) där behovet är som störst, 

där man inte gör sig hörd. Den tredje är kostnadseffektivitetsprincipen, enligt vilken en rimlig 

relation mellan kostnad och effekt, mätt i hälsa och livskvalitet, bör eftersträvas vid valet 

mellan olika verksamheter eller åtgärder. 
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Västerbotten har en egen prioritering för hjälpmedel (Förskrivarinformation) där man delar in 

hjälpmedel i fyra nivåer utifrån användningen av ekonomiska resurser. Första nivån är att 

hjälpmedel för livsuppehållande insatser som är ändamålsenliga och meningsfulla tillgodoses. 

Andra nivån är hjälpmedel för att klara dagliga aktiviteter som personlig vård, förflyttning, 

måltider, klädsel, relationer och vardagskommunikation, samt för att barn ska kunna leka och 

utvecklas. Tredje nivån är hjälpmedel för vardagsaktiviteter med syfte att klara ett 

självständigt och aktivt liv i relation med sin omgivning och närmiljö. Fjärde och sista 

gruppen är hjälpmedel för aktiviteter som inte kan hänföras till vardagsaktiviteter i bostaden 

och närmiljön. I Västerbotten har landstinget beslutat att grupp fyra inte räknas som 

hjälpmedel. 

En förskrivningsprocess i Västerbotten, utifrån rekommendationer i Hjälpmedelshandboken, 

börjar med en angelägenhetsprövning (bilaga 3). Där beskriver man vad som händer om 

hjälpmedlet inte förskrivs. Därefter görs en bedömning av effekt/nytta (bilaga 3). Där är fokus

på hur hjälpmedlet påverkar individens möjlighet till ökad aktivitet, delaktighet eller kropps-

funktion. För att beskriva funktionsförmåga använder man sig av (ICF) International 

Classification of Functioning, Disability and Health (Socialstyrelsen, 2003) som är ett 

klassifikationssystem för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. ICF ger en möjlighet 

att ta fram en bild av personens funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa inom flera 

områden såsom t.ex. aktivitet, delaktighet och omgivningsfaktorer. Allra sist bedöms 

nyttjandegraden. Där har förskrivarna bedömningsmanual (bilaga 3) till sin hjälp. Om 

förskrivaren kommer fram till att hjälpmedel blir aktuellt finns det checklistor för val av 

lämpligt hjälpmedel. Sen fortsätter förskrivningsprocessen på sedvanligt sätt med utvärdering 

och uppföljning. Detta sammantaget är ett arbetssätt man haft i Västerbotten sedan 2007.

Sammanfattningsvis visar litteraturgenomgången att vi får en allt äldre befolkning i vårt land 

vilket innebär ett ökat hjälpmedelsbehov. Den tekniska utvecklingen gör det möjligt att nyttja 

hjälpmedel till fler klienter inom fler områden. Kraven från klienten och hans/hennes 

omgivning ökar, om att få hjälpmedel utprovade, samtidigt som offentlig sektor får allt sämre 

ekonomi. Det leder till svåra prioriteringar för arbetsterapeuten. För att kunna prioritera behö-

ver arbetsterapeuten stöd vid förskrivning av hjälpmedel. Därför är syftet med studien att 

beskriva arbetsterapeuters erfarenhet av Hjälpmedelshandboken med bedömningsmanual och 

checklistor som stöd vid hjälpmedelsförskrivning.
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Metod     
     
Design

En kvalitativ ansats valdes för att få en nyanserad beskrivning av arbetsterapeuters erfarenhet 

med deras egna ord.  Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer som enligt 

Kvale (1997) är en särskilt lämpad metod för att få fram personers erfarenheter. Materialet 

analyserades med stöd av kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). 

Metoden är vanlig för att tolka kvalitativa data inom vårdvetenskapliga studier.

Undersökningsgrupp

Ett ändamålsenligt urval tillämpades (Patton, 2002), vilket innebar att urvalet av informanter 

gjordes medvetet, vilket ökar möjligheten att ge svar på studien syfte. Inklusionkriterier för 

urvalet av undersökningspersoner var:

 Legitimerade arbetsterapeuter på vårdcentraler i Västerbottens län 

 Mer än tre års vana att förskriva hjälpmedel. Detta för att ha erfarenhet av 

hjälpmedelsförskrivning före införandet av den nya förskrivarmodellen 2007. 

I studien deltog åtta arbetsterapeuter. Samtliga arbetade på vårdcentraler i Västerbottens län 

och erfarenheten av att förskriva hjälpmedel varierade från fyra år till över tjugo år. Enligt 

Holloway och Wheeler (2002) är en urvalsgrupp mellan sex till åtta deltagare passande till 

enhetlig urvalsgrupp.

Datainsamlingen

Som datainsamlingsmetod användes semistrukturerad intervju för att fånga arbetsterapeuters 

erfarenheter av förskrivarprocessen. En intervjuguide (Kvale, 1997) användes för att i stort 

beskriva de frågor som skulle tas upp. Teman användes som stöd för att nå enhetlig struktur i 

samtliga intervjuer och på så sätt svara mot det relevanta syftet med denna studie. Teman är 

delområden i bedömningsunderlagen (bilaga 3) från Hjälpmedelshandboken. Varje intervju 

tog cirka 15 - 30 minuter att genomföra. Intervjuerna genomfördes med högtalartelefon och 

bandades.  Vid avslutandet av intervjun blev de intervjuade arbetsterapeuterna tillfrågade om 

möjlighet att komplettera med följdfrågor.
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Procedur

Författarna inledde med att via telefon kontakta hjälpmedelskonsulenter i Västerbotten. 

Tillgång till namn och telefonnummer erhöll vi via hjälpmedelsverksamhetens hemsida i 

Västerbottens läns landsting (Förskrivarinformation). Hjälpmedelskonsulenterna med 

placering i Umeå, Skellefteå och Lycksele gav oss namn och mailadresser till 

distriktarbetsterapeuter på samtliga vårdcentraler i Västerbotten. I några fall arbetade samma 

arbetsterapeut på två vårdcentraler. Utifrån detta skickades trettiotvå missivbrev (bilaga 1) ut 

via mail till arbetsterapeuterna med information om studiens syfte, och innehåll, kriterier för 

urval samt förfrågan om deltagande i studien. Vidare gavs information om konfidentalitet, det 

vill säga att ingen av de intervjuade kommer att kunna identifieras i det färdiga arbetet, och att 

deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas utan att ange orsak. I missivbrevet angavs även 

att intervjun skulle bandas samt att materialet förstörs efter studiens godkännande. Det 

framkom också att informerat samtycke medgavs genom att arbetsterapeuten besvarade och 

skickade in bifogad svarstalong. De intresserade arbetsterapeuterna fick själva föreslå lämplig 

tid för intervju. Fem arbetsterapeuter svarade och tackade ja. Fyra arbetsterapeuter svarade 

och tackade nej. Efter två veckor skickades en påminnelse till de tjugotre som ej ännu svarat 

via mail. Då erhöll vi ytterliggare tre positiva svar och tretton negativa svar. Sammanlagt gav 

åtta av arbetsterapeuterna sitt medgivande att intervjuas och sjutton svarade att de av olika 

skäl inte hade möjlighet att delta i studien. Sju arbetsterapeuter svarade inte på förfrågan. 

Bortfallet blev totalt tjugofyra personer. Vi valde att en av oss utförde samtliga intervjuer och 

den andra satt med som stöd. I nära anslutning till intervjutillfället skrevs intervjuerna ned 

ordagrant.

Analys
Analysen av data gjordes i enlighet med Graneheims och Lundmans (2004) beskrivning av 

innehållsanalys för kvalitativa intervjuer. Analysen inleddes med att de utskrivna intervjuerna 

lästes igenom flera gånger av författarna var för sig för att se helheten och få en förståelse för 

materialet. Därefter bearbetade författarna var för sig texten genom att stryka över de men-

ingsbärande enheterna som svarade mot syftet. De meningsbärande enheterna jämfördes 

sedan gemensamt. Diskussion har förts kontinuerligt mellan författarna. Om överens-

stämmelse var uppnådd så fortsatte författarna var för sig att kondensera och koda. Därefter 

jämfördes resultatet och alla koderna skrevs ned gemensamt. Två av åtta intervjuer skickades 

till handledaren som i sin tur genomförde kodning. Författarna träffade handledaren för att 
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diskutera koderna och uppnå överensstämmelse. Exempel på meningsbärande enheter, 

kondensering och koder (Tabell, 1).

Tabell 1.  Exempel på meningsbärande enheter, kondensering och koder

Meningsbärande enheter Kondensering Koder

Klickat mig vidare i handboken            letat i handboken… letat i handboken
för att läsa om angelägenheten”                om angelägenheten      

har letat framförallt då man                   har varit väldigt                    letat vid tveksamheter    
har varit väldigt tveksam                       tveksam

jag har fått ord att beskriva med            har fått ord till journal           fått ord
både i journalen och till patient             och patient                                                                          

Koderna sammanställdes till kategorier genom att jämföra skillnader och likheter. 

Kategoriseringen utfördes med stor noggrannhet så att samma kod inte placerades under flera 

kategorier. Kategoriernas namn har under processen förändrats i diskussioner författarna 

emellan och med handledaren. 

Etiska reflektioner

Författarna till studien har försökt anamma vikten av hänsyn till etiska ställningstaganden 

genom hela den kvalitativa undersökningen (Holloway och Wheeler, 2002). De intervjuade 

arbetsterapeuterna fick information före intervjun i missivbrevet (bilaga 1) att materialet 

kommer bearbetas så att ingen intervjuad kan identifieras. Författarna beskrev studiens syfte 

samt att de intervjuade var välkomna med ytterliggare frågor. De informerades även om att de 

kunde avbryta intervjun när de ville utan att ange något skäl. Ett etiskt dilemma kan uppstå 

om den intervjuade arbetsterapeuten är mycket kritiskt till ett arbetssätt som arbetsgivaren 

förväntar sig ska nyttjas. Nyttan med studien för professionen kan vara att den intervjuade får 

möjlighet att framföra sin åsikt om användandet av bedömningsmanualer och checklistor och 

därigenom påverka den fortsatta utformningen. Riskerna med studien uppfattas som relativt 

små i förhållande till att öka kunskapen kring utformningen att framtida hantering kring 

hjälpmedelsförskrivning. 
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Resultat 

Analysen av intervjuerna resulterade i tre kategorier som beskriver distriktarbetsterapeuters 

erfarenhet av Hjälpmedelshandboken som stöd vid hjälpmedelsförskrivning. Dessa kategorier 

är ”Stöd från Hjälpmedelshandboken”, ”Begränsningar vid användandet av Hjälpmedelshand-

boken”, ”Arbetsterapeutens erfarenhet”. Kategorierna presenteras och illustreras med valda 

citat av de intervjuade arbetsterapeuterna

Stöd från Hjälpmedelshandboken

I denna kategori beskrivs de intervjuade arbetsterapeuternas erfarenhet av Hjälpmedelshand-

boken som stöd vid hjälpmedelsförskrivning. Enligt de intervjuade arbetsterapeuterna som 

regelbundet använder Hjälpmedelshandboken ger den stöd vid bedömning av angelägenhets-

grad, effekt/nytta och nyttjandegrad. Speciellt stödet från de olika checklistorna framhålls när 

det blir aktuellt att välja hjälpmedel. De upplever stor skillnad vid bedömningarna nu jämfört 

med tidigare. Enligt de intervjuade arbetsterapeuternas beskrivning har de nu ett helt annat 

tankesätt. De har fått nya begrepp att använda vilket innebär att de fått ord för att förklara. 

Stödet gör också att de intervjuade arbetsterapeuterna kan förklara sitt ställningstagande till 

att hjälpmedlet beviljats eller avslagits. De nya begreppen ger även stöd vid journalskrivning. 

De intervjuade arbetsterapeuternas beskrivning av stödet speglar att de kan uttrycka sig tyd-

ligare och därigenom bättre tydliggöra sin bedömning och konsekvensen av att förskriva 

hjälpmedel eller inte. En av de intervjuade arbetsterapeuterna skildrar det som att:

         
         ”Ja, jag får ju tänka till och kan ju förklara för patienten… liksom hur  
         hjälpmedelsverksamheten ser på hennes eller hans ansökan”    

Därigenom kan förståelsen från klienten öka om det blir ett avslag. I de fallen har arbetstera-

peuten formulär som stöd att använda sig av och kan förklara att exempelvis angelägenheten 

inte uppfyller det uppsatta kriterierna.  Eller att effekten och nyttan inte kommer att bli det 

förväntade. Nyttjandegraden kanske är för låg för att uppfylla kriterierna. De intervjuade 

arbetsterapeuterna beskriver även att det ger stöd som underlättar vid förklaring gentemot 

andra yrkesgrupper i vårdkedjan, arbetsledare, hemtjänst och anhöriga. Detta stöd ger trygg-

het för förskrivaren. De intervjuade arbetsterapeuternas upplever att stödet från hjälpmedels-

konsulenter och kollegor är ett komplement till Hjälpmedelshandboken. Deras erfarenheter är 

även att deras yrkesansvar blivit tydliggjort vilket upplevs som positivt. De intervjuade 

arbetsterapeuterna beskriver att det är bättre struktur och ordning nu jämfört med före inför-

andet av den nya förskrivarmodellen. Beträffande struktur framhåller några av de intervjuade 



15

arbetsterapeuterna att på hjälpmedelsverksamhetens hemsida finns en mängd lättåtkomliga 

blanketter samlade. De intervjuade arbetsterapeuternas erfarenhet är att om man följer alla 

steg i Hjälpmedelshandboken har man ett stöd och vet att det blir rätt. Vidare beskriver de att 

det blir ett nytänkande med Hjälpmedelshandboken. De ser även ett stöd i att de kan vara 

säkra på att inte glömma fråga om något då de har checklistor att följa.  Resultatet visar att 

även utvärderingen av hjälpmedelsförskrivningen underlättas vilket upplevs som stöd. De 

intervjuade arbetsterapeuterna beskriver att uppföljningarna blir mer strukturerade när för-

skrivaren följer planeringen enligt Hjälpmedelshandboken för uppföljning. Det framkommer 

att de intervjuade arbetsterapeuterna även tidigare varit medvetna om att uppföljning ska 

göras men att det lätt har prioriterats bort. Enligt de intervjuade arbetsterapeuterna som var 

positivt inställda är tidsåtgången med att följa Hjälpmedelshandboken inte speciellt stor. De 

värdesatte mer att de nu har fungerande bedömningsmanual och checklistor som stöd. Sam-  

manfattningsvis vill författarna använda ett citat från en av de intervjuade arbetsterapeuterna 

som ger uttryck för vad som framkommer i studien:

           
          ”Jag tycker det har blivit bättre och samtidigt har det förtydligat vårt
           ansvar” … ” jag tycker det är ett steg i rätt riktning ... absolut värt 
          att använda”.

De intervjuade arbetsterapeuternas beskrivningar avspeglar att många upplever ett stöd och en 

trygghet av att Hjälpmedelshandboken är strukturerad och detaljerad. Avslutningsvis kan 

kategorin sammanfattas med att de flesta tycker att Hjälpmedelshandboken behövs och ser det 

som erforderligt för att få enhetliga bedömningar.

Begränsningar vid användandet av Hjälpmedelshandboken 

I den här kategorin beskriver författarna de begränsningar i användandet av Hjälpmedelshand-

boken som framkommit i studien. Några av de intervjuade arbetsterapeuterna beskriver be-

gränsningar med Hjälpmedelshandboken. De tycker inte att de har nytta av strukturen eller får 

stöd vid hjälpmedelsförskrivning. De intervjuade arbetsterapeuterna vilkas erfarenhet är att de 

inte får stöd från Hjälpmedelshandboken menar att det beror på att de upplever den som 

omständligt, med en massa papper och därför blir det begränsande. De nyttjar bedömnings-

manual då de är tvungna exempelvis inför ansökan om dyrare hjälpmedel. Anledningen är att 

dyrare hjälpmedel behandlas i en central grupp vilken inte tar upp de ärenden som inte 

handlagts utifrån gällande riktlinjer. Flertalet av de intervjuade arbetsterapeuterna framhåller 

att det är begränsningar i att hitta information i Hjälpmedelshandboken. Det tar lång tid att 
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orientera sig i den och att komma fram till aktuellt dokument. Tillexempel uttrycker en av de 

intervjuade arbetsterapeuterna att: 

                       

                     ”Hjälpmedelshandboken är ett helsike att hitta i”   

Tidsaspekten är något som avspeglar sig i flera intervjuer. De intervjuade arbetsterapeuternas 

erfarenhet är att förskrivningsprocessen tar längre tid nu, speciellt då det är fråga om dyrare 

hjälpmedel. De som är mest negativa upplever ett tvång att använda manualerna och känner 

sig kontrollerade och beskriver manualerna och checklistorna som omständliga och med 

många upprepningar. De intervjuade arbetsterapeuterna upplever begränsning av att de inte 

har behov att vara så strukturerade som bedömningsmaterialet ger underlag att vara. Enligt de 

intervjuade arbetsterapeuterna är det svårt förutsäga vilket hjälpmedel det slutligen blir och 

det är något de vill kunna kommunicera med klienten tidigare under processen. Av de 

intervjuade arbetsterapeuternas beskrivningar avspeglas att en del tycker att det är svårt att 

välja mellan olika delområden i checklistan för uppföljning såsom aktivitet, kroppsfunktion 

eller delaktighet. Det framkommer att dessa områden går in i varandra och interagerar. 

Angelägenhetsgraden beskriver arbetsterapeuterna också som svårbedömd. De upplever den 

bedömningen subjektiv och får fundera mycket på angelägenhetsgraden. En annan 

begränsning i användandet enligt de intervjuade arbetsterapeuterna är att de inte fått 

utbildning på det nya materialet. Hjälpmedelshandboken lades ut på nätet och de fick en kort 

information. Brist på utbildning, är något som återkommer i varje intervju. De saknar även 

uppföljning efter av det nya förskrivarstödet, vilket beskrivs av en arbetsterapeut såsom:

       
            ”Dom har bara lagt ut på nätet och så skulle vi börja använda det bara så 
             där utan utbildning eller nåt, vi fick bara en kort genomgång men det är
             ju en djungel att klicka sig vidare och så där…”…”För lite tid att sätta
             mig in i det här för att jag ska se nyttan av det själv.”

Begränsningarna kan sammanfattas med frånvaro av utbildning och svårorienterat material, 

samt att materialet upplevs som alltför omfattande mot det avsedda syftet med Hjälpmedels-

handboken.

Arbetsterapeutens erfarenhet

Här beskrivs hur arbetsterapeuterna nyttjar tidigare erfarenhet vid hjälpmedelsförskrivning. 
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Arbetsterapeuternas erfarenhet av hjälpmedelsförskrivning varierar mellan fyra år till över 

tjugo år vilket påverkar deras förförståelse för bedömningen av hjälpmedelsbehovet. De 

intervjuade arbetsterapeuterna som vanligen väljer att inte nyttja Hjälpmedelshandboken 

beskriver att de nyttjar sin erfarenhet i stället. De har även tidigare inte förskrivit hjälpmedel 

om de varit tveksamma till användandet. Vidare menar de att de litar på gammal kunskap och 

gör den bedömningen att de redan arbetar enligt Hjälpmedelshandbokens principer. En del 

säger att de har checklistorna i åtanke ”alternativt i bakhuvudet” när de gör sina bedöm-

ningar. Arbetsterapeuternas erfarenhet beskrivs av de intervjuade att har arbetsterapeuten 

arbetat länge har man lärt sig vad som är angeläget. Deras erfarenhet är att den nya modellen 

är extra viktig som stöd för de förskrivare som saknar lång erfarenhet av att förskriva hjälp-

medel. De intervjuade arbetsterapeuternas beskrivningar avspeglar även om de arbetar ensam 

eller tillsammans med kollegor vilket ger en samlad kollektiv erfarenhet. De som vanligtvis 

nyttjar bedömningsmanualerna menar också att de nyttjar sin erfarenhet vid förskrivning. De 

beskriver att de kompletterar sin erfarenhet med standardiserade verktyg vilket ger trygghet 

och begrepp. Förförståelsen hos arbetsterapeuter som länge förskrivit hjälpmedel kan 

sammanfattas med följande citat:

             ”… och klart har man jobbat ett tag så är det inte lika ofta som man läst i 
              regelverket heller utan man har som lärt sig ”… har man sett att det här
             hjälpmedlet knappt ska användas så har man ju varit väldigt tveksam även
             innan att göra en förskrivning”

Enligt de intervjuade arbetsterapeuterna är erfarenhet något man får med tiden och att erfaren-

het skaffar man sig vid uppföljning av hjälpmedel. Exempelvis i en intervju beskrivs det att 

vid uppföljningen observeras det om bedömningen vid förskrivningsprocessen fick det 

förväntade resultatet. De intervjuade arbetsterapeuterna beskriver anknytningen till arbetsera-

pins teorier med den nya modellen såsom en förförståelse då man nyttjar Hjälpmedelshand-

boken. Några av de intervjuade arbetsterapeuterna menar att oavsett vilka bedömningsunder-

lag som används är en bedömning alltid subjektiv. De menar att de lärt sig av erfarenhet vad 

som är effektiva hjälpmedel att förskriva. Erfarenheten inhämtas då man diskuterar med kol-

legor och försöker lösa bedömningen gemensamt. Det framgår utifrån intervjuerna att arbets-

terapeuter uppvisar ett stort yrkesansvar. De vet att för att arbetsterapeuten ska kunna priori-

tera måste hänsyn tas till flera parametrar och därigenom får en enhetlig bedömning. De disk-

uterar ofta prioriteringar och ekonomi inom yrkesgruppen. 
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Ovanstående kategori kan sammanfattas med att erfarenhet är viktigt vid 

hjälpmedelsförskrivning. Erfarenheten är det man lutar sig mot i de fall där 

Hjälpmedelshandboken inte används eller ej anses tillräcklig. Erfarenhet är en yrkeskunskap 

som finns men är svår att mäta.

Diskussion

Syftet med den aktuella studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenhet av Hjälpmedels-

handboken med bedömningsmanual och checklistor som stöd vid hjälpmedelsförskrivning. 

Fortsättningsvis kommer begreppet Hjälpmedelshandbok att användas och då avse även 

bedömningsmanual och checklistor. Resultatet avspeglar att arbetsterapeuterna upplever stöd 

och trygghet i Hjälpmedelshandboken genom att den är strukturerad och detaljerad och ger 

klara riktlinjer i förskrivningsprocessen. Andra arbetsterapeuter anser att de inte får något stöd 

från Hjälpmedelshandboken eftersom den är omständlig att använda. Resultatet visar på att 

arbetsterapeuternas erfarenhet av förskrivning kan vara avgörande för om de använder 

Hjälpmedelshandboken eller om de använder sin egen tidigare kunskap.

Resultatet visar att de arbetsterapeuter som tagit sig tid att enskilt eller tillsammans med 

kollegor lära sig Hjälpmedelshandboken var även de som använde den. Många av arbets-

terapeuterna upplever att Hjälpmedelshandboken ger stöd vid hjälpmedelsförskrivning 

eftersom bedömningsmanual och checklistor ger riktlinjer och innehåller begrepp som 

tydliggör arbetsterapeuternas bedömningar (bilaga 3). Även nyttjande av ICF har gett fler 

beskrivande ord (Socialstyrelsen, 2003). Vid kontakt med anhöriga och övrig vårdpersonal, 

behöver bedömningar av hjälpmedelsbehov tydliggöras, och då anses begreppen i 

Hjälpmedelshandboken fungera som ett stöd. Ett exempel är i de fall där bedömningarna inte 

alltid sammanfaller med klienternas önskemål. Vidare visar resultatet att dessa begrepp är till 

stöd inte bara vid hjälpmedelsbedömning, utan även vid dokumentation av denna. Att 

dokumentation är viktig med tanke på ökade behov och minskade resurser bekräftas av 

Wressle och Samuelsson (2005), som menar att arbetsterapeuter måste bli bättre på att 

dokumentera effekten av de genomförda åtgärderna. Dokumentationen, som görs utifrån 

Hjälpmedelshandboken, påvisar arbetsterapeutens roll vid hjälpmedelsförskrivning och 

styrker klientens rätt till hjälpmedel.  För att kunna dokumentera effekten av hjälpmedel 

behöver arbetsterapeuterna även stöd av modeller och teorier (Wressle & Samuelsson, 2004). 
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Det är viktigt att kunna hänvisa till arbetsterapins teorier vid hjälpmedelsförskrivning, och 

därmed stärka och visa på betydelsen av det kliniska arbetet. 

Resultatet indikerar på att de modeller som används idag inom arbetsterapi, i större 

utsträckning skulle kunna användas vid utformandet av riktlinjer för förskrivning av 

hjälpmedel. Det skulle i sin tur möjliggöra för arbetsterapeuterna att göra bedömningar utifrån 

sin professionella kompetens, arbeta klientcentrerat och finna det som är meningsfullt för 

klienterna. I kategorin ”Stöd från Hjälpmedelshandboken”, beskriver arbetsterapeuterna i 

studien att de tidigt i processen vill kunna kommunicera med klienten om vilket hjälpmedel 

som ska förskrivas. De beskriver en nödvändighet av att klienten bör bli mer involverad i 

valet av hjälpmedel, vilket även styrks i en studie av Hoffman och McKenna (2004). I den 

studien betonas att utprovning och träning av hjälpmedlet sker i rätt miljö. För att kunna 

engagera klienter i hjälpmedelsutprovning, är arbetsterapeuterna utbildade i att använda ett 

klientcentrerat arbetssätt. Studiens resultat indikerar på att det finns svårigheter att arbeta 

utifrån ett klientcentrerat synsätt då regler och förordningar kan sätta hinder i vägen.

Att bedöma klientens aktivitet är något som arbetsterapeuter har stor erfarenhet av. Enligt 

Kielhofner (2008) är människan unik för sitt behov av att utföra aktiviteter. Han definierar 

aktivitet utifrån tre områden - aktivitet i det dagliga livet, fritid och arbete. I likhet med detta 

beskriver Canadian Model of Occupational Performance (CMOP), (CAOT, 2002) 

aktivitetsbegreppet men benämner dem som egenvård, produktivitet och fritid. Modellerna tar 

upp svårigheter i att engagera sig i aktiviteter gällande dessa tre områden. Problem i aktivitet 

kan bero på olika faktorer men grunden är hinder i den dynamiska interaktionen mellan 

personen, miljön och den aktivitet som ska utföras (Kielhofner, 2008). I Västerbotten liksom i 

Norrbotten får man inte förskriva hjälpmedel för fritidsaktiviteter. Egenvård är också något 

som huvudmannen anser vara ett eget ansvar. Det kan betyda att det blir etiska dilemman som 

arbetsterapeuten kan ställas inför då arbetsterapeuten har som intention att arbeta utifrån det 

aktivitetsområde som klienten anger som mest värdefullt, men ändå måste följa det fastställda 

regelverket, där vissa aktivitetsområden inte prioriteras. Arbetsterapeuten kan ge råd till 

klienten vilka hjälpmedel som är lämpliga utifrån klientens behov och var de finns att köpa. 

Viktigt är att den som använder hjälpmedlet ges optimala förutsättningar till den aktivitet som 

klienten vill, kan och behöver kunna utföra
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Resultatet visar att hjälpmedelsförskrivning är en frekvent använd behandlingsåtgärd för 

arbetsterapeuter med syfte att underlätta aktivitetsutövandet. Arbetsterapeuter gör initialt en 

bedömning av aktivitetsförmågan som grund till hjälpmedelsförskrivningen (Dahlin Ivanoff, 

Iwarsson, & Sonn. 2006). Bedömning av aktivitetsförmågan (bilaga 3) är något som föregår 

varje hjälpmedelsförskrivning då man följer Hjälpmedelshandboken. Att förskriva hjälpmedel 

är svårt och kräver hänsyn till många faktorer såsom lagstiftning, riktlinjer, ekonomi, 

hjälpmedelsutbud, klientens behov, förväntningar och förmåga, klientens anhöriga samt övrig 

vårdpersonal. I den processen har arbetsterapeuten stöd av sin erfarenhet vilket framkommer i 

kategorin ”Arbetsterapeuters erfarenheter”. Det finns flertalet studier som visar på brister i 

förskrivningsarbetet (Hedberg Kristensson, Dahlin Ivanoff & Iwarsson 2006; Wressle & 

Samuelsson, 2004; Brandt, 2005; Parker & Thorslund, 1991). Arbetsterapeuter är tvungna att 

prioritera var dag bland sina arbetsuppgifter, det gäller framförallt vid hjälpedelsförskrivning.

Förbundet Sveriges arbetsterapeuter visar ett stort intresse för prioriteringar och arbetar aktivt 

för att stödja sina medlemmar i prioriteringar och samarbetar med Prioriteringscentrum

(Prioriteringscentrum).

I kategorin ”Begränsningar vid användning av Hjälpmedelshandboken”, kan det utifrån 

studiens resultat tolkas som att det förutsätts att användaren är väl bekant med innehållet och 

vet hur Hjälpmedelshandboken är upplagd för att kunna söka i den. Resultatet kan tyda på att 

det som arbetsterapeuterna anser begränsande med användandet av Hjälpmedelshandboken 

kan bero på avsaknad av utbildning.  Arbetsterapeuterna beskriver i resultatet, att de endast 

fick en kortare instruktion innan igångsättandet av den nya förskrivarmodellen. En annan 

begränsning var att dokumentationen upplevdes som tidsödande vilket sannolikt beror på den 

mer omfattande bedömningen som föregår en förskrivning. Vidare framkommer att flertalet 

arbetsterapeuter hade förväntningar inför införandet av handboken och att de nu upplever att 

förväntningarna inte uppfyllts och därför känner en besvikelse.

Studiens resultat visar att arbetsterapeuterna är väl medvetna om att hjälpmedlen ska följas 

upp men av tidsskäl blir det bortprioriterat. Uppföljning är den del av hjälpmedels-

förskrivningen som blir eftersatt. De som förskriver hjälpmedel ska dock enligt förskriv-

ningsprocessen (HI 2007) och Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för arbetsterapeuter 

(Socialstyrelsen 2001) följa upp samtliga hjälpmedel. Även den kontinuerliga årliga uppfölj-

ningen är viktig. En studie av Hastings Kraskowsky och Finlayson (2001) om vad som visar 

om äldre använde sina hjälpmedel eller ej gav resultatet att användandet av hjälpmedel till en 
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början efter förskrivning är ganska hög, mellan 47-82 % men att användandet minskar över 

tid.  I en studie av Wressle och Samuelsson (2004) framkommer dels att brukare av hjälp-

medel i mycket hög grad använder sitt hjälpmedel och är mycket nöjda. Där har man tittat på 

brukarens syn på hur hjälpmedlet har påverkat olika aktivitetsområden och resultatet varierar 

mellan 80-90 % på positiv påverkan. Det mest tänkvärda fyndet var att endast 27 % av 

brukarna sa att en uppföljning efter förskrivning hade utförts. Ett komplext samspel mellan 

individen, hjälpmedlet, aktiviteten och miljön som förändras över tid talar för behovet av 

kontinuerliga uppföljningar (Löfqvist, Nygren, Brandt & Iwarsson, 2008). 

I studien framkommer tydligt att flertalet arbetsterapeuter vill ha ett strukturerat 

bedömningsmaterial, de upplever att Hjälpmedelshandboken blir ett nytänkande. De får på ett 

annat sätt ta ställning till hur angeläget hjälpmedlet är för klienten. Arbetsterapeuterna 

uppvisar ett stort yrkesansvar vilket framkommer genom att de betonar vikten av korrekta 

rättvisa bedömningar. De diskuterar ofta prioriteringar inom den egna arbetsgruppen. De vet 

att för att arbetsterapeuten ska kunna prioritera måste en bedömning göras där man tar hänsyn 

till flera parametrar. 

För att möta samhällets krav på hjälpmedel behövs det forskning och evidens. Det bekräftas i 

Hjälpmedelsinstitutets rapport (HI 2007) där det står att eftersom andelen äldre ökar så ökar 

också kraven på hjälpmedel. Vidare menar de att ökade krav på goda underlag (evidens) för 

kommande användning av samhälleliga resurser bör leda till fler studier av effekterna på 

förskrivna hjälpmedel. Vid författarnas sökning av artiklar till denna studie har det 

framkommit hur sparsamt processen hjälpmedelsförskrivning är studerad. Om nyttan av 

hjälpmedel utifrån olika aspekter finns det fler artiklar skrivna, men få har studerat själva 

förskrivningsprocessen. Författarnas funderingar utifrån studien är att eftersom det förefaller 

saknas forskning om hjälpmedel och förskrivningsprocessen i synnerhet är det i dagsläget 

svårt att påstå att hjälpmedelsförskrivningen sker evidensbaserat.

Konklusion

Hjälpmedelsförskrivningen är en komplex process som ska ta hänsyn till många olika 

faktorer, den enskilde individens behov och förväntningar, anhörigas behov och förvänt-

ningar, andra vårdgivare, regelverk och ekonomi. Arbetsterapeuten som förskrivare behöver 

därför tydliga bedömningsinstrument som stöd och det bekräftas av aktuell forskning. Det är 
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en förutsättning för att kunna arbeta evidensbaserat och svara upp mot samhällets krav på 

hårdare prioriteringar. Slutligen kan författarna konstatera att utbildning är viktig för att uppnå 

följsamhet då nya arbetssätt implementeras. 

Metoddiskussion

Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenhet av Hjälpmedelshandboken 

med bedömningsmanual och checklistor som stöd vid hjälpmedelsförskrivning. I denna studie 

kommer trovärdigheten att diskuteras utifrån begreppen pålitlighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet (Holloway & Wheeler, 2002). Valet av län avgjordes av det geografiska läget 

samt att det sedan länge finns ett samarbete i hjälpmedelsfrågor på grund av liknande struktur.

En kvalitativ ansats med semistrukturerad intervju valdes som metod vilket enligt Kvale 

(1997) är särskilt lämpad när syftet är att få fram erfarenheter och livsvärld från människors 

berättelser, vilket stärker studiens tillförlitlighet. En intervjuguide nyttjades och enligt 

Holloway och Wheeler (2002) kan en intervjuguide säkerställa att data som svarar mot 

studiens syfte samlas in vid alla intervjutillfällen, speciellt då författarna inte gjort 

forskningsintervjuer tidigare. Ett ändamålsenligt urval tillämpades som svarar mot studiens 

syfte. Enligt Patton (2002) kan detta urval ge bred och rik information. Deltagarna var 

arbetsterapeuter som förskriver hjälpmedel och har gjort det i minst tre år.

På grund av det geografiska avståndet så valdes telefonintervju som bandades. 

Arbetsterapeuterna valde själva lämplig tidpunkt för intervju. Telefonintervju kan vara 

negativ då intervjuaren inte ser personen i fråga och kan uppfatta det subtila och därmed inte

kan ställa lämplig följdfråga. Författarna upplevde att i detta sammanhang kanske det var 

positivt med telefonintervju då vi som kollegor inte hade personlig relation till de intervjuade. 

Författarna valde att en utförde intervjun och den andra var med som stöd för att inte några 

eventuella viktiga följdfrågor skulle falla bort. Då båda författarna var med fick vi en 

gemensam information vilket underlättar diskussioner och möjlighet till tolkningar, detta 

stärker pålitligheten i studien (Holloway & Wheeler, 2002). Att alla intervjuer skrevs ut 
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ordagrant är en fördel för att kunna gå tillbaka till källmaterialet utan att riskera att påverka 

innehållet eller att information går förlorad.  

Att författarna var ovana intervjuare i studie sammanhang innebar begränsningar i studien, 

vilket ledde till att lämpliga frågor inte alltid ställdes. Frågorna var inte av berättande karaktär 

utan gav de intervjuade möjlighet att svara ja eller nej. Detta hade kunnat undvikas genom att 

utföra en pilotstudie innan insamlingen av data påbörjades (Kvale, 1997).  Att även ställa fler 

följdfrågor än vad författarna gjorde hade troligen gett författarna ett djupare material. Att 

intervjua är ett hantverk enligt Kvale (1997). Författarna anser att de trots detta erhållit 

tillräckligt med material för att kunna utföra studien.

Innehållsanalysen genomfördes utifrån Graneheim och Lundman (2004). Denna metod 

beskriver tydligt hur man ska gå tillväga för att analysera en text. Pålitligheten och 

trovärdigheten i studien stärks av att båda författarna vid analysen enskilt läste de utskrivna 

intervjuerna och tog ut meningsbärande enheter och koder vilket diskuterades tills 

samstämmighet rådde. Två intervjuer lämnades till handledaren för att kunna jämföra de 

meningsbärande enheterna och koderna med en tredje part, vilket ytterligare stärker 

pålitligheten i analysen. Kategorisering utfördes av författarna gemensamt. Det var 

nödvändigt att gå tillbaka till källmaterialet för att säkerställa att tolkningen vid 

kategoriseringen blev korrekt. För att ytterligare styrka studiens tillförlitlighet valdes citat 

som representerade kategorierna (Holloway & Wheeler, 2002). I denna studie är metoden 

noggrant beskriven, vilket innebär ökade möjligheter att replikera studien, vilket stärker 

studiens pålitlighet.

Vi intervjuade åtta arbetsterapeuter vilket är det antalet arbetsterapeuter som var intresserade 

av att delta i vår studie. Efter att intervjuat dessa åtta arbetsterapeuter ansåg författarna att 

materialet var rikt och att ingen ny information tillkom med ytterligare intervjuer (Holloway 

& Wheeler, 2002). Trost (1997) anser att ett fåtal väl utförda intervjuer är mycket mer värda 

än många mindre väl utförda. Författarna menar inte med detta att dessa intervjuer är väl 

utförda, de vill däremot belysa att fler intervjuer förmodligen inte gett ett annat resultat. 

Författarna skickade ut 32 missivbrev och erhöll åtta positiva svar. Författarna hade ej 

efterfrågat anledning till att inte delta i studien, men de som hörde av sig och tackade nej 

uppgav vanligen tidsskäl som orsak. 
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Författarna har stor förförståelse för ämnet genom att själva ha lång erfarenhet av att förskriva 

hjälpmedel. Detta kan ha varit till fördel under intervjuerna och bearbetning av materialet. 

Nackdelen kan vara att författarna lägger in egna värderingar i tolkningen samt att de 

intervjuade kan också ha påverkats av vetskapen att författarna var förskrivare vilket kan ha 

påverkat vad som framkom under intervjuerna. Författarna har genomgående beaktat sin 

förförståelse. Resultaten kan inte generaliseras, vilket inte heller är syftet med kvalitativa 

studier (Kvale, 1997). Resultatet kan möjligen ge en vägledning vid införandet av nya 

förskrivningsförfaranden i andra län. Studiens överförbarhet kan stärkas genom att noggrant 

beskriva informanterna och det kontext de befinner sig i, emellertid är det upp till läsarna att 

avgöra om det i resultatet finns fynd som är överförbara till andra situationer och 

sammanhang (Holloway & Wheeler, 2002).

Ämnet vi valt att studera styrs av lagar och förordningar som grundar  sig politiska beslut. 

Hjälpmedeslförskrivning en föränderlig process där förutsättnigarna kontinuerligt förändras. 

Den aktuella informationen om hjälpmedel finns inte i artiklar utan på Internet. Därför har 

vårt arbete många Internetadresser.

Tillkännagivande

Vi vill tacka de distriktsarbetsterapeuter som deltagit i studien och därmed gjort vårt 

examensarbete möjligt. Ett stort tack till vår handledare Ann-Louice Lövgren Engström för 

allt stöd. Vi vill även tacka vår kollega Anna Häggström, magister i arbetsterapi, för 

värdefulla synpunkter.
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Information och förfrågan om medverkan i studie

Hjälpmedel kan möjliggöra för klienter att deltaga i meningsfulla aktiviteter. Emellertid 
saknar förskrivarna i vissa län bedömningsinstrument för att beskriva klientens hela 
livssituation och nyttan av hjälpmedlen. Vi vill undersöka förskrivare i Västerbottens 
erfarenhet av de bedömningsmanualer som nyttjas.

Vi vänder oss till dig som är legitimerad arbetsterapeut med minst tre års erfarenhet av 
hjälpmedelsförskrivning i Västerbotten för förfrågan om deltagande i en intervju. Vi är 
intresserade av din uppfattning/erfarenhet av de bedömningsmanualer som används i
Västerbotten sedan 2007. Vi vill även att du har erfarenhet av hjälpmedelsförskrivning före 
införandet av de nu aktuella bedömningsmanualerna.

Ämnen som kommer att behandlas i intervjun är exempelvis att du berättar om 
din erfarenhet vid förskrivning med det nya förfaringssättet efter 2007. Vi kommer även att 
fråga om din erfarenhet att bedöma angelägenhetsgrad, effekt och nyttjandegrad med de 
bedömningsmanualer ni använder. Utrymme kommer även att finnas för övriga kommentarer.

Intervjun kommer att genomföras via telefon och beräknas ta 30-60 minuter. Intervjun 
kommer att spelas in och sedan skrivas ut för att analyseras. All information som 
framkommer vid intervjun behandlas konfidentiellt, vilket innebär att enskilda svar och 
personuppgifter kommer att avidentifieras vid resultatredovisningen. Endast studenterna och 
handledaren kommer att ha tillgång till materialet. Studien är helt frivilligt, den som väljer att 
delta kan när som helst avbryta sin medverkan om man så önskar. När du fått detta brev och 
intresse finns för att delta i studien, önskar vi att du fyller i svarstalongen och sänder den åter 
till oss på någon av nedanstående e-post adresser. Vi kommer därefter att kontakta dig via 
telefon för att boka in tid för intervju. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss 
Vi är två distriktarbetsterapeuter från Norrbotten med lång yrkesverksamhet som nu 
kompletterar vår utbildning genom att läsa kandidatnivå vid Luleå tekniska universitet, 
institutionen för hälsovetenskap. Vårt examensarbete omfattar 15 högskolepoäng, och 
beräknas finnas tillgänglig från hösten 2009 på LTU´s hemsida. http://www.ltu.se

Med vänliga hälsning
Anett J Wunsch                                                         Astrid Sandberg
Tfn 0923-762 98                                                        Tfn 0923-762 97
Anett.wunsch-johansson@nll.se                                Astrid.Sandberg@nll.se

(Bilaga 1)

http://www.ltu.se
mailto:johansson@nll.se
mailto:Sandberg@nll.se
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Vår handledare heter Ann- Louise Lövgren - Engström  

Ann-Louice.Lovgren-Engstrom@ltu.se>,     Tel. 0920-49 38 52

Universitets adjunkt vid Luleå tekniska universitet institutionen för Hälsovetenskap.

Svarstalong

Genom att fylla i denna svarstalong ger du ditt medgivande till att bli kontaktad via telefon 
eller e-post, för vidare information gällande deltagande i studien samt bokning av datum för 
intervjun.

Namn:___________________________________________________________________

Telefonnummer:___________________________________________________________

E-post adress:_____________________________________________________________

När jag vill bli uppringd, datum: ____________________________ kl:________________

Var vänlig spara ner ifylld svarstalong på din dator. Skicka sedan ifylld svarstalong via e-post 
till  Anett.Wunsch-Johansson@nll.se    eller Astrid.Sandberg@nll.se 
Vi är tacksamma för besked så snart som möjligt, helst inom en vecka.

Med vänlig hälsning

Astrid och Anett

mailto:Engstrom@ltu.se
mailto:Johansson@nll.se
mailto:Sandberg@nll.se
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                                                                                                                                                                 Bilaga 2

Samtalet inleds med presentation                                                                              
Den intervjuade arbetsterapeuten informeras om att bandning sker, högtalartelefon används 
och att författare två sitter med

-  Hur länge har du förskrivit hjälpmedel?

- Får du hjälp och stöd vid förskrivning med det nya förfaringssättet efter 07?

-Kan du bedöma angelägenheten vid förskrivning bättre nu efter 07?

- Kan du bedöma effekt  / nytta   vid förskrivning bättre nu efter 07

- Kan du bedöma nyttjandegraden vid förskrivning bättre nu efter 07

-Kan du bedöma när du ska utvärdera och göra uppföljning bättre nu efter 07

- Vad är din erfarenhet av det nya förfaringssättet vid förskrivning av hjälpmedel som 
infördes 2007

- Fanns det någon oro/funderingar hos förskrivare inför införandet?

- Något mer du vill tillägga?

Avslutas med förfrågan om att återkomma om vi behöver komplettera med någon fråga vilket 
medgavs
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C.1 Angelägenhet (konsekvens)                                                                                            (Bilaga 3)
0. ingen risk för försämrad kroppsfunktion, aktivitetsbegränsning eller försämrad livskvalitet
1. sannolikt ökad risk för aktivitetsbegränsning, försämrad livskvalitet, försämrad kroppsfunktion
2. svårigheter att genomföra aktivitet, inskränkt delaktighet, risk för försämring av kroppsfunktion, risk för
betydande olägenhet
3. stora svårigheter att genomföra aktivitet och/eller att vara delaktig, mycket låg livskvalitet, risk för betydande
försämring av kroppsfunktion
4. grava inskränkningar av möjlighet till aktivitet och/eller delaktighet, extremt låg livskvalitet, risk för allvarlig
skada, bestående men

C. 2 Effekt/nytta – förbättring
Aktivitet – Delaktighet - Kroppsfunktion
OBS: Välj endast en komponent av ovanstående vid bedömning!
0 Ingen Ger ingen eller obetydlig förbättring i kapacitet eller möjlighet till genomförande av
aktivitet, 0-4%
1 Lätt Ger liten förbättring i kapacitet eller möjlighet till genomförande av aktivitet, 5-24 %
2 Måttlig Ger en ganska stor förbättring i kapacitet eller möjlighet till genomförande av
aktivitet, 25-49 %
3 Stor Ger en stor förbättring i kapacitet eller möjlighet till genomförande av aktivitet. 50-
95 %
4 Total Ger personen möjlighet att vara fullständigt aktiv i tänkt situation, 96-100 %
Ej tillämpbart

C.3 Nyttjandegrad – frekvens
1. några ggr/år
2. varje månad
3. enstaka gång/vecka
4. flera ggr/vecka
5. varje dygn
6. flera ggr/dygn
7. varje timme
Hjälpmedlet kommer att användas:

o hela året

o viss del av året; när:………………………


