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ABSTRAKT 
Syftet med studien var att undersöka arbetsterapeuters erfarenheter kring förskrivning av 

kognitiva hjälpmedel för vuxna med ADHD. Författarna valde en kvalitativ forskningsansats och 

utförde semistrukturerade intervjuer med åtta arbetsterapeuter. Arbetsterapeuterna var 

verksamma i ett större län i mellansverige med att förskriva kognitiva hjälpmedel till vuxna med 

ADHD. Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera intervjuerna vilket resulterade i 

följande fyra kategorier; kartläggning av klientens behov av kognitiva hjälpmedel inför 

förskrivning, vikten av att anpassa strategier och förhållningssätt utifrån klientens förmågor, 

vikten av att främja klientens delaktighet och individanpassade rutiner vid uppföljning av 

kognitiva hjälpmedel. I resultatet framkom att arbetsterapeuterna använde olika tillvägagångssätt 

för att kartlägga klientens vardag inför förskrivning av kognitiva hjälpmedel. Ett viktigt 

förhållningssätt var att individanpassa strategier utifrån klientens förutsättningar och att främja 

dess motivation och delaktighet. Vidare visade resultatet på att förskrivning av kognitiva 

hjälpmedel är en tidskrävande process som innehåller flera steg att förhålla sig till.  

 

 

Nyckelord: Attention deficit hyperactivity disorder, cognitive assistive technology, adult, 

occupational therapy 
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ABSTRACT 
The aim of this study was to describe occupational therapists’ experience of prescribing 

cognitive assistive technology for adults with ADHD. Semi-structured interviews were 

conducted with eight occupational therapists who worked in a region in central Sweden.  

A qualitative content analysis was used to analyze the data and resulted in four categories; .    

Interview the client regarding their daily activities to assess their needs of cognitive assistive 

technology, the importance of adapting strategies based on the client’s abilities, the importance 

of client participation and individualized routines to follow-up cognitive assistive technology. 

The results showed that occupational therapists used different approaches to assess the client's 

daily activities prior to prescribing cognitive assistive technology. An important approach was to 

customize strategies based on the client's prerequisites and to promote its motivation and 

participation. Furthermore, the result showed that prescribing cognitive assistive technology is a 

time-consuming process. 

 

 

Keywords: Attention deficit hyperactivity disorder, cognitive assistive technology, adult, 

occupational therapy 
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Inledning 

Vuxna med ADHD kan uppleva kognitiva nedsättningar i det dagliga livet som innebär 

svårigheter med till exempel uppmärksamhet, minne, koncentration, organisera miljön och 

tidsuppuppfattning (Gutman & Szczepanski, 2005; Stern & Maeir, 2014). Dessa svårigheter kan 

skapa problem i personens vardag. Kognitiva hjälpmedel kan vara ett stöd för personen och bidra 

till en ökad självständighet i dagliga aktiviteter (Arvidsson & Jonsson 2006; Ek & Isaksson, 

2013). Denna uppsats kommer att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av förskrivning och 

arbete med kognitiva hjälpmedel till vuxna med ADHD som stöd i vardagen.  

 

BAKGRUND 

 

ADHD 

ADHD är en förkortning av attention deficit hyperactivity disorder, det är en neuropsykiatrisk 

diagnos (Stern & Maeir, 2014). ADHD diagnostiseras vanligen hos barn men kan även 

diagnostiseras eller kvarstå i vuxen ålder. Studier som gjorts uppskattar att prevalensen för vuxna 

med ADHD i befolkningen är mellan 3% och 5% (Kessler et al., 2006). Symptomen för ADHD 

delas in i två kategorier: ouppmärksamhet och hyperaktivitet med impulsivitet (DSM-5; 

American Psychiatric Association [APA], 2013). Dessa inkluderar svårigheter att initiera, 

avsluta, strukturera och planera dagliga aktiviteter. De kan även innebära nedsatt uppmärksamhet 

och motivation samt svårigheter att organisera dagliga aktiviteter (Gutman & Szczepanski, 2005; 

Young, 2007). Hos vuxna med ADHD kan symptomen medföra stora svårigheter i utförandet av 

dagliga aktiviteter inom tre stora aktivitetskategorier arbete/studier, hem och familj, och sociala 

relationer (Ek & Isaksson, 2013; Gutman & Szczepanski, 2005; Stern & Maeir, 2014). 

Symptomen kan variera mellan olika individer, över tid och inom olika aktivitetssituationer och 

miljöer (Ek & Isaksson, 2013).  

 

Arbetsterapi 

Arbetsterapi har ett unikt fokus på aktivitet. Målet med arbetsterapi är att främja och bibehålla 

hälsa genom delaktighet i meningsfulla aktiviteter (Law, 2002; Roley et al., 2008). Model of 

Human Occupation (MoHO) är en aktivitetsfokuserad teori inom arbetsterapi och den belyser att 

människan har ett inneboende behov av att vara aktiv och delaktig i meningsfulla aktiviteter 
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(Kielhofner, 2012). Vidare menar Kielhofner (2012) att människan består av tre relaterade 

komponenter, dessa är: Viljekraft, vanebildning och utförandekapacitet. Viljekraft syftar på vad 

som är motivationen till en aktivitet, vanebildning syftar på vanor och hur en aktivitet 

organiseras och utförandekapacitet syftar på personliga förmågor. Miljön har en konstant och 

dynamisk inverkan på dessa tre komponenter av människan. Miljön kan främja eller hindra 

delaktighet i och utförande av aktivitet (Kielhofner, 2012). Enligt Law (2002) syftar arbetsterapi 

till att möjliggöra delaktighet i vardagliga aktiviteter som är meningsfulla för personen. För att 

främja delaktighet i aktivitet kan arbetsterapeuten använda sig av sin kunskap om aktivitet, olika 

metoder och interventioner. En kompensatorisk intervention kan vara ett hjälpmedel som 

möjliggör utförande av en aktivitet, en pedagogisk intervention eller med träning i aktivitet kan 

klienten återfå eller utveckla utförandet av en aktivitet eller underliggande kroppsfunktioner 

(Fisher, 2009). Kielhofner (2012) belyser vikten av att arbeta klientcentrerat genom att se varje 

klient som en unik individ. Ett klientcentrerat arbetssätt används för att identifiera aktiviteter som 

är meningsfulla för klienten. För att möjliggöra ett klientcentrerat arbetssätt måste 

arbetsterapeuten skapa sig en förståelse för klientens perspektiv. Arbetsterapeuten ska samarbeta 

med och göra klienten delaktig i interventionen, vid beslut samt vid formulering av mål (Fisher, 

2009; Kielhofner, 2012; Sandell, Kjellberg & Taylor, 2013). 

 

Aktivitetsproblem för vuxna med ADHD 

De symptom vuxna med ADHD har kan påverka deras livssituation genom hela livet men kan 

förändras över tid. Hyperaktivitet och impulsivitet kan växa bort i vuxen ålder medan kognitiva 

svårigheter kan kvarstå hela livet (Kooji et al., 2010). De kognitiva nedsättningarna är vanligtvis 

de största svårigheterna i vardagen för denna klientgrupp och består av förmåga att planera, 

organisera och utföra aktiviteter. Symptomen kan inverka på patientens aktiviteter i vardagen 

såsom skola, arbete, fritid, sociala situationer och sömn. Detta kan innebära svårigheter att 

organisera jobb eller studier, fritidsaktiviteter och att sköta sitt hem och privata ekonomi (Mao, 

Babcock & Brams, 2011).  

 

Arbetsterapi och ADHD 

Svårigheter att påbörja och avsluta en aktivitet, problem med arbetsminnet samt att organisera 

och strukturera miljön är vanligt förekommande svårigheter för vuxna med ADHD (Adamou et 
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al., 2013; Ek & Isaksson, 2013; Gutman & Szczepanski, 2005). Resultatet i en studie av Stern 

och Maeir (2014) tillhandahåller empiriskt stöd för de kognitiva svårigheter i aktivitet som vuxna 

med ADHD upplever. Vidare visar resultatet i studien att det finns ett behov av 

arbetsterapeutiska interventioner för denna klientgrupp. Arbetsterapeuter kan stödja vuxna med 

ADHD i deras vardag och förbättra utförandet genom att exempelvis fokusera på 

omgivningsfaktorer som påverkar klientens färdigheter. Arbetsterapeutiska interventioner med 

fokus på tidsplanering, att organisera den fysiska miljön och att utveckla tekniker för att hantera 

stressfulla situationer kan förbättra utförandet av dagliga aktiviteter (Gutman & Szczepanski, 

2005; Stern & Maeir, 2014). Arbetsterapeuter kan hjälpa klienten att förstå vad som krävs för att 

organisera sin miljö och därefter arbeta med interventioner som syftar till att skapa struktur i 

miljön (Gutman & Szczepanski, 2005). Enligt en studie av Ek och Isaksson (2013) är anpassning 

av och struktur i miljön en nödvändig förutsättning för engagemang i aktivitet. Genom att sätta 

ett tydligt mål i aktiviteten ökar klientens motivation och kan ge en känsla av att aktiviteten är 

meningsfull. Detta leder till ett ökat engagemang och att aktiviteten slutförs vilket bidrar till ökad 

självkänsla. En anpassning i form av ett kognitivt stöd kan minska klientens beroende av andra 

och därmed även öka dennes självständighet i dagliga aktiviteter (Ek & Isaksson, 2013).  

 

Kognitiva hjälpmedel som intervention 

Kognitivt stöd är ett begrepp som används kliniskt för att identifiera interventioner som oavsett 

diagnos i någon form kompenserar nedsatt kognitiv förmåga. Syftet med kognitivt stöd är att 

möjliggöra för personer att kontrollera och hantera det som händer i vardagen och för att känna 

delaktighet i dagliga aktiviteter som kan vara svåra att utföra utan kognitivt stöd. Det kan vara 

olika typer av kognitivt stöd för att kunna planera, minnas, förstå och lokalisera i form av 

anpassningar i arbetsmetoder, hjälpmedel och förhållningssätt (Arvidsson et al., 2013). Det finns 

studier som visar att kognitiva hjälpmedel som intervention med stöd av en arbetsterapeut ökar 

delaktighet och tillfredsställelse i dagliga aktiviteter för vuxna med ADHD (Ek & Isaksson, 

2013; Lindstedt & Umb-Carlsson, 2013). Arbetsterapeuters kunskaper om kognitiva hjälpmedel 

som intervention är en viktig del av yrkets kompetens och strategier som arbetsterapeuter kan 

använda sig av. Det finns en lång tradition av att använda kognitiva hjälpmedel inom arbetsterapi 

och under senaste decennierna har tekniska framsteg i samhället utvecklats snabbt. Detta har 

visat sig ha en positiv förändring i levnadsförhållandena för bland annat vuxna med ADHD och 
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deras anhöriga (Ivanoff et al., 2006). 

 

Författarna fann i samband med en litteraturgenomgång flertalet studier som visar att 

förskrivning av kognitiva hjälpmedel är en viktig arbetsterapeutisk intervention som kan öka 

delaktighet i dagliga aktiviteter för vuxna med ADHD (Ek & Isaksson, 2013; Gutman & 

Szczepanski, 2005; Ivanoff et al., 2006; Lindstedt & Umb-Carlsson, 2013; Stern & Maeir, 2014). 

En studie av Lindstedt och Umb-Carlsson (2013) beskriver arbetsterapeutens roll och att den är 

av stor betydelse vid förskrivning av kognitiva hjälpmedel för vuxna med ADHD. Resultatet 

visar i denna studie att individuell anpassning och stöd av en arbetsterapeut vid förskrivning av 

kognitiva hjälpmedel är av stor vikt och bidrar till att öka delaktighet och tillfredsställelse i 

dagliga aktiviteter för denna klientgrupp (Lindstedt & Umb-Carlsson, 2013). Därför finns 

intresse att vidare studera arbetsterapeuters erfarenheter vid förskrivning av kognitiva hjälpmedel 

för vuxna med ADHD. Denna kunskap kan leda till att vuxna med ADHD möjliggörs ökad 

delaktighet i aktivitet och kan bidra med kunskap för att utveckla och förbättra 

förskrivningsprocessen.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av processen vid 

förskrivning av kognitiva hjälpmedel för att stödja vuxna med ADHD. 

 

METOD 

 

Design 

Författarna använde sig av en kvalitativ forskningsansats för att besvara studiens syfte som var 

att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter vid förskrivning av kognitiva hjälpmedel för vuxna 

med ADHD. Författarna valde att utföra semistrukturerade individuella intervjuer. Insamlad data 

analyseras med en kvalitativ innehållsanalys (Granskär & Höglund-Nielsen, 2009).  

  

Urval   

Deltagarna i studien var yrkesverksamma arbetsterapeuter som arbetade inom kommun och 

landsting i mellersta Sverige. Deltagarna valdes utifrån ett ändamålsenligt urval (Olsson & 
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Sörensen, 2011). Inklusionskriterierna för deltagarna var i) yrkesverksamma legitimerade 

arbetsterapeuter ii) med minst ett års erfarenhet av arbete med förskrivning av kognitiva 

hjälpmedel för vuxna med ADHD. Totalt kontaktades 60 legitimerade arbetsterapeuter, av dessa 

valde åtta personer att delta. Av de som kontaktades svarade 42 personer att de valde att tacka 

nej till att delta i studien och resterande svarade inte på informationsbrevet. Av de 

arbetsterapeuter som valde att delta var sju personer kvinnor och en person man. Deltagarna hade 

mellan fem och nitton års erfarenhet av arbete som arbetsterapeut samt mellan två och tio års 

erfarenhet av arbete med förskrivning av kognitiva hjälpmedel för vuxna med ADHD. 

 

Procedur 

Författarna sökte verksamheter inom ett större län i mellersta Sverige där arbetsterapeuter arbetar 

med vuxna personer med ADHD. De potentiella deltagares kontaktinformation som återfanns på 

verksamhetens hemsida kontaktades via e-post eller telefon. I de fall författarna inte hittade 

kontaktuppgifter på hemsidan kontaktades verksamhetschefer eller kontaktperson för tillgång till 

dessa. Författarna använde även en kontakt vid en tidigare verksamhetsförlagd utbildning för 

ytterligare kontaktuppgifter. Förfrågan om deltagande i studien skickades ut via e-post med ett 

bifogat informationsbrev (bilaga 1) med information om studiens syfte, att deltagandet i studien 

var frivilligt och att deltagandet när som helst kunde avbrytas utan att ange skäl. Potentiella 

deltagare som kontaktades ombads att svara på förfrågan inom en vecka och därefter skickades 

det ut en påminnelse via e-post. Nio arbetsterapeuter svarade ja på förfrågan om deltagande i 

studien men en avbokade på grund av tidsbrist. Författarna kontaktade de deltagare som svarat ja 

för deltagande i studien via e-post eller telefon för att bestämma tid och plats för intervjun. 

Deltagarna fick välja tid och plats för intervjun eller om den skulle utföras över telefon.  

 

Datainsamling 

Författarna samlade enskilt in data till studien genom att utföra totalt åtta semistrukturerade 

intervjuer. Tre intervjuer genomfördes via telefon och fem intervjuer på en plats deltagaren själv 

valde ut. Samtliga intervjuplatser som valdes var på respektive arbetsterapeuts arbetsplats. 

Intervjuerna tog mellan 29 och 43 minuter. Författarna hade skapat en intervjuguide (bilaga 2) 

med öppna frågor som användes under intervjuerna och följdfrågor ställdes vid behov för att få 

utförligare svar. Intervjuguiden bestod av två delar, den första delen innehöll två 
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bakgrundsfrågor för att ta reda på deltagarnas yrkeserfarenhet och den andra delen innehöll 

frågor riktade mot studiens syfte. En av författarna utförde en pilotintervju tillsammans med en 

arbetsterapeut verksam inom området för studiens syfte för att undersöka om frågorna var 

relevanta eller om den behövde revideras. Författarna lyssnade på och diskuterade denna intervju 

tillsammans samt utförde revideringar för att fastställa den slutliga intervjuguiden. Dessa 

revideringar bestod av att förtydliga frågor för att få utförligare svar. Pilotintervju ingick inte i 

studiens resultat. Innan intervjuerna avslutades frågade författaren om deltagaren hade något att 

tillägga som inte hade diskuterats och om författaren kunde återkomma för ytterligare 

information eller om något behövde förtydligas. Intervjuerna spelades in med hjälp av en 

mobiltelefon och med muntligt godkännande från deltagarna. Författarna diskuterade dess 

upplevelse och resultatet av intervjun tillsammans efter att varje intervju utförts. 

 

Analys av data 

Insamlad data analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys (Granskär & Höglund-Nielsen, 

2009). Författarna transkriberade intervjuerna enskilt och läste sedan igenom samtliga intervjuer 

flertalet gånger för att få en helhetsbild av insamlad data. Författarna analyserade enskilt 

insamlad data utifrån likheter och skillnader, därefter plockade de ut meningsenheter som de 

ansåg besvara studiens syfte. Dessa meningsenheter skrevs ned i ett gemensamt dokument och 

diskuterades av författarna. De meningsenheter som bestod av liknande innehåll sammanfördes. 

Meningsenheterna kondenserades gemensamt av författarna, vilket innebar att de kortades ner 

för att ta ut väsentlig information och kodades sedan. Utifrån koderna skapade författarna 

underkategorier för att samla data med liknande innehåll och delade sedan in dem i fyra 

kategorier. Denna information sammanfördes i en tabell (tabell 1) av författarna. Författarna och 

handledaren hade tillgång till materialet och diskuterade detta tillsammans. Sedan analyserade 

författarna gemensamt all insamlad data en gång till för att höja abstraktionsnivån ytterligare. De 

slutgiltiga kategorierna blev; i) Kartläggning av klientens behov av kognitiva hjälpmedel inför 

förskrivning, ii) vikten av att anpassa strategier och förhållningssätt utifrån klientens förmågor, 

iii) vikten av att främja klientens delaktighet och iv) individanpassade rutiner vid uppföljning av 

kognitiva hjälpmedel. Dessa användes som rubriker i studiens resultat och beskriver 

arbetsterapeuternas erfarenhet av förskrivning av kognitiva hjälpmedel för vuxna med ADHD.  
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Tabell 1. Exempel på meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod och kategori. 

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod Kategori 

Jag försöker tillsammans med 

patienten spåna väldigt mycket för 

jag tycker det är viktigt att det är 

patienten själv som ska komma 

med idéer så då kan jag hjälpa till 

att vägleda.  

Viktigt att göra patienten 

delaktig genom egna tankar och 

idéer. Min roll är att vägleda 

och ge stöd.  

Delaktighet Vikten av att främja 

klientens delaktighet 

För att kartlägga behovet så utgår 

jag oftast från ett första 

bedömningssamtal och då 

använder jag ett instrument som 

kallas för ATMS (aktivitet i tid 

med struktur).  

Använder ATMS (aktivitet i tid 

med struktur) i första samtalet 

för att kartlägga behovet. 

Kartlägga 

klientens 

behov 

Kartläggning av 

klientens behov av 

kognitiva hjälpmedel 

inför förskrivning 

Det är ju inte bara att lämna ut ett 

hjälpmedel som fungerar utan det 

krävs väldigt mycket jobb 

runtomkring med klienten.. Du 

måste ju jobba in det med klienten 

också och de kan ta tid.  

Det kräver mycket jobb med ett 

kognitivt hjälpmedel för att det 

ska fungera.  

Stort behov 

av stöd 

Vikten av att anpassa 

strategier och 

förhållningssätt utifrån 

klientens förmågor 

Så att man har ett mål i en aktivitet 

med introduktionen så att säga och 

då kan det ju vara så att man följer 

upp då efter en periods 

introduktion.  

Viktigt med ett mål i 

introduktionsfasen som följs 

upp efter en tid.  

Mål i 

aktivitet  

Individanpassade rutiner 

vid uppföljning av 

kognitiva hjälpmedel 

 

Forskningsetiska aspekter 

Deltagarna som kontaktades för medverkan i studien var yrkesverksamma arbetsterapeuter med 

minst ett års erfarenhet av arbete med förskrivning av kognitiva hjälpmedel för vuxna med 

ADHD. Deltagarna gavs tydlig skriftlig information angående studiens syfte och dess 

genomförande. De informerades även skriftligt angående frivillighet att delta i studien och att de 

när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan. Även skriftlig information att endast 

författarna, handledare och examinator hade tillgång till insamlad data gavs. Samtliga deltagare 

som valde att medverka i studien garanterades att insamlad data behandlades konfidentiellt och 

att data från intervjuerna avidentifierades när materialet transkriberades. För att uppfylla krav 

och behålla trovärdighet i studien ska analys av insamlad data ske varsamt och noggrant så att 
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materialet inte förändras eller förvrängs av författarna (Olsson & Sörensen, 2011).  

 

En risk med studien var att värdefull tid togs i anspråk av deltagarna då de var yrkesverksamma 

arbetsterapeuter. Författarna ansåg att tiden som togs i anspråk för att utföra intervjuerna var 

rimlig i förhållande till nyttan med studien. Nyttan med studien var att bidra till ökad kunskap 

och insikt kring arbetsterapeuters erfarenheter av och arbete med kognitiva hjälpmedel till vuxna 

med ADHD.  

 

RESULTAT 

I resultatet presenteras åtta legitimerade arbetsterapeuters erfarenheter vid förskrivning av 

kognitiva hjälpmedel för vuxna med ADHD. Analysen av insamlad data resulterade i följande 

fyra kategorier; i) Kartläggning av klientens behov av kognitiva hjälpmedel inför förskrivning, ii) 

vikten av att anpassa strategier och förhållningssätt utifrån klientens förmågor, iii) vikten av att 

främja klientens delaktighet och iv) individanpassade rutiner vid uppföljning av kognitiva 

hjälpmedel. Dessa fyra kategorier presenteras nedan.  

 

Kartläggning av klientens behov av kognitiva hjälpmedel inför förskrivning 

Denna kategori reflekterar över hur arbetsterapeuterna beskrev vikten av att kartlägga klientens 

vardag och behov inför förskrivning av kognitiva hjälpmedel för vuxna med ADHD. 

Arbetsterapeuterna var enade om att kartläggning av klientens vardag alltid görs genom en första 

ingående intervju. Intervjun kan vara ostrukturerad eller semistrukturerad och fokuserar på frågor 

om klientens kognitiva förmågor såsom tidshantering, planering, struktur och 

organisationsförmåga i vardagen. Klienten är själv ofta medveten om sina svårigheter i vardagen 

och får beskriva dessa med praktiska exempel i hur aktiviteter och vardagssituationer fungerar. 

Vidare betonade arbetsterapeuterna vikten av att låta klienten själv redogöra för vad som är 

viktigt och att även lyfta klientens styrkor och fungerande strategier i vardagen. I resultatet 

framkom att en del klienter hade fungerande strategier på arbetsplatsen och att det då var viktigt 

att lyfta dessa. Detta kunde exempelvis vara klientens vanor att använda vardagsteknik såsom 

olika funktioner i mobiltelefonen. Det kan då användas som grund för vilken typ av kognitivt 

hjälpmedel som skulle kunna fungera för klienten. En arbetsterapeut berättade att hon brukade 
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använda ett material som var utvecklat mot att kartlägga och att bedöma klientens förmåga att 

hantera sin mobiltelefon. Vidare belyste arbetsterapeuterna att kartläggningen av klientens 

vardag främst skedde utifrån ett aktivitetsperspektiv och klientens aktivitetsförmåga där det 

kognitiva hjälpmedlet var en del. En arbetsterapeut beskrev följande; 

“Kartläggningen är ju ofta en frågeställning som man behöver precisera... Och då blir det ju en 

kartläggning mot klientens aktivitetsförmåga och då ingår ju kan man väl säga kognitiva 

hjälpmedel och ja frågor om planering, tidshantering och så skulle jag väl säga.” 

Arbetsterapeuternas rutiner för genomförandet av en riktad kartläggning vid bedömning av 

klientens behov av ett kognitivt hjälpmedel varierade. Det gemensamma var att alla fokuserade 

på att bedöma klientens kognitiva förmågor i aktiviteter i vardagen genom intervju. Intervjuerna 

var ostrukturerade eller semistrukturerade och utfördes på arbetsterapeutens arbetsplats vid ett 

första möte med klienten. Arbetsterapeuternas tillvägagångssätt berodde på klientens förmåga att 

vara delaktig vid bedömningen. Personer med ADHD kan ha svårt att hitta motivation vilket kan 

leda till brist på delaktighet och detta kan bli en utmaning för arbetsterapeuten. Det är med 

hänsyn till detta viktigt att arbetsterapeuten lägger stort fokus på att arbeta med coachande och 

stödjande insatser för att hjälpa klienten att hitta motivation. En arbetsterapeut beskrev att hen 

främst utgick från egna manualer eller ostrukturerade intervjuer och i vissa fall också hade 

samtal med klientens närstående. Arbetsterapeuterna beskrev att de vid behov använde 

bedömningsinstrument vid den riktade kartläggningen för bedömning av klientens behov av 

kognitiva hjälpmedel, instrument som nämndes var: ADL-taxonomin, Bedömning av delaktighet i 

aktivitet (OCAIRS-S), Canadian Occupational Performance Measure (COPM) och Min Mening. 

Ett fåtal av arbetsterapeuterna i studien berättade att de använde bedömningsinstrumentet 

Aktivitet i tid med struktur (ATMS-S). Enligt dem var styrkan med att använda 

bedömningsinstrument att det gav en tydlig och bra struktur och ett mätbart utgångsläge. En 

arbetsterapeut beskrev följande;  

“...kartläggningen i vissa fall så kan det ju vara en mer specifik kartläggning om man har fått en 

problemställning utifrån det här att det är svårt att planera eller hantera tid. Och då, nu har jag 

faktiskt ett helt nytt instrument som heter Aktivitet i tid med struktur (ATMS-S) och det är ett 

instrument som skattar förmåga att hantera tid och planering och organisation.”  

Vidare framkom det att det kunde uppstå ett dilemma då klienten i ett tidigt skede vid 

kartläggningen hade ett önskemål om ett specifikt kognitivt hjälpmedel och en förhoppning om 
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att det skulle lösa klientens svårigheter i vardagen. Vid dessa situationer var det viktigt för 

arbetsterapeuten att tydliggöra och förklara för klienten sin roll och förskrivningsreglerna på ett 

sätt som klienten förstod. Resultatet visade att klienterna ofta hade en god inblick i utbudet av de 

kognitiva hjälpmedel som fanns att tillgå men inte alltid förstod hur förskrivningsreglerna såg ut. 

Klienten kan tro att arbetsterapeuten förskriver de hjälpmedel som klienten efterfrågar efter ett 

möte, och har svårt att förstå att det ingår flera steg i processen, kartläggning och bedömning av 

behov etc. Arbetsterapeuten var då noga med att förklara detta och förtydliga sin roll;  

“Då är jag väldigt mån om att jag först förklarar för klienten vad jag som arbetsterapeut gör 

och sedan förklarar jag hur förskrivningsreglerna fungerar för det förstår ju inte riktigt alla.” 

Det var viktigt att upprätthålla en god terapeutisk relation med klienten med förhoppningen att 

tillsammans hitta ett kognitivt hjälpmedel som kunde stödja klienten i dess vardag. En god 

terapeutisk relation inkluderar empati, engagemang och ett aktivt samarbete mellan 

arbetsterapeut och klient som bygger på tilltro, respekt och att klienten känner sig delaktig. Det 

framkom att klienten i många fall var delaktig i valet av kognitiva hjälpmedel. Klienten kunde då 

få möjlighet att titta på ett visningsexemplar av hjälpmedlet under intervjun för reflektera över 

dess användningsområde och om det skulle kunna vara en möjlighet att använda i vardagen.  

 

Vikten av att anpassa strategier och förhållningssätt utifrån klientens förmågor  

Denna kategori kommer att spegla arbetsterapeuternas strategier för att individanpassa stödet 

utifrån klientens förmågor vid implementering av kognitiva hjälpmedel. Även tidsperspektivet 

framkom då individanpassade strategier är en tidskrävande del i förskrivningsprocessen. I 

analysen framkom att arbetsterapeuterna anpassade stödet vid förskrivning av ett kognitivt 

hjälpmedel utifrån klientens förmågor och kunskaper. Vidare framkom det att det inte fanns 

några fasta rutiner för hur eller vilket stöd klienten skulle få, detta var upp till arbetsterapeuten 

själv att utforma. Stödet som arbetsterapeuterna beskrev att de gav klienterna var i form av 

muntlig information kring hur hjälpmedlet fungerar och i vilka aktiviteter eller situationer det 

kunde användas. Arbetsterapeuterna anpassade den muntliga informationen efter klientens 

förmåga att förstå och ta del av den och beskrev att det var viktigt att de försäkrade sig om att 

klienten förstått informationen de gett. Det framkom också att flera hjälpmedel hade medföljande 

manualer som var mer eller mindre användarvänliga. Dessa fick ofta skrivas om av 

arbetsterapeuten för att förenklas så att de skulle möta klientens förmåga att tillgodogöra sig 
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informationen skriftligt. Arbetsterapeuterna gav alltid muntliga instruktioner för hur det 

kognitiva hjälpmedlet fungerar innan de lämnades ut till klienten. En arbetsterapeut beskrev att 

klienterna ofta hade ett stort behov av skriftlig information för att komma ihåg hjälpmedlets 

funktion och hur det kunde användas. En arbetsterapeut beskrev följande;  

“Ja och sen så har ju alla klienter olika behov och egenskaper vilket innebär att ibland måste 

man skräddarsy manualen och vilken typ av stöd man ger till klienten.”  

Arbetsterapeuterna beskrev att denna klientgrupp är väldigt tidskrävande gällande 

implementering av kognitiva hjälpmedel. Tidsramen är inte enbart att förskriva ett lämpligt 

kognitivt hjälpmedel anpassat till klienten utan det krävs även mycket tid till att träna in 

användandet med klienten. Tidsbrist var något arbetsterapeuterna uttryckte, vilket resulterade i 

att det var en stor utmaning att ge det ingående klientcentrerade stöd som både efterfrågas av 

klienten och som arbetsterapeuten såg ett behov av. Arbetsterapeuterna belyser ett behov av mer 

tid kring förskrivningsprocessen då denna klientgrupp ofta har ett stort behov av praktiskt stöd 

vid implementering av hjälpmedlet. En arbetsterapeut berättade följande; 

“För klientens bästa skulle jag önska att det fanns mer utrymme från verksamhetens sida att ge 

mer tid till att kartlägga och följa upp för hjälpbehovet är väldigt stort och många vill ha väldigt 

mycket hands on stöd vid träning, det vill säga att man nästan går bredvid.” 

Arbetsterapeuterna berättade vidare att det var viktigt att lägga stor vikt vid utprovning och 

implementering av kognitiva hjälpmedel för att detta ökade möjligheten att lyckas på alla plan. 

En utmaning var att få klienten att tillämpa och bibehålla den kunskap som arbetsterapeuten 

förmedlade. Det var då viktigt att använda sig av olika pedagogiska strategier, så som bland 

annat bildstöd och förenklat text/manual, för att individanpassa stödet utifrån klientens förmågor. 

Flera faktorer påverkade utgången och det var vanligt att arbetsterapeuterna provade sig fram 

med olika hjälpmedel för att hitta det som passade bäst för klienten, vilket också var en 

tidskrävande process. Klientens motivation var en av de viktigaste faktorerna genom hela 

förskrivningsprocessen. Eftersom motivation lägger grunden för att det kognitiva hjälpmedlet 

ska uppfylla sin funktion och göra klienten tillfredsställd. 

 

Flera inom klientgruppen har en överbelastning i hjärnan vilket innebär en kognitiv svikt som 

resulterar i svårigheter att få vardagen att fungera. Detta bidrog till att det kunde uppkomma 

svårigheter med att introducera flera kognitiva hjälpmedel samtidigt. Det kunde då uppstå en 
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ökad kognitiv belastning för klienten eftersom det är mycket krävande att skapa nya vanor och 

rutiner. Därför var det viktigt att implementera ett hjälpmedel i taget och arbeta med det 

tillsammans med klienten tills det fungerade. En arbetsterapeut beskrev följande;  

“Det går ju inte bygga in ett kaos i ett hjälpmedel. Det är ju inte bara hjälpmedlet utan det är ju 

ett hjälpmedel som jag tänker är till för att avlasta en överbelastad hjärna så att placera 

information på ett ställe där du vet att det är, som du kan gå tillbaka, du behöver inte komma 

ihåg de där tiderna utan du kan gå och titta på ditt veckoschema, det står där du behöver inte 

belasta dig något mer.” 

Enligt arbetsterapeuterna var klientens motivation och delaktighet i förskrivningsprocessen en 

grundförutsättning för att det skulle fungera. Det var även viktigt att arbetsterapeuterna arbetade 

för att göra klientens nätverk involverade. För att kunna stötta klienten i att använda det 

kognitiva hjälpmedlet i vardagen bör klientens nätverk vara involverade och ha kunskap i hur det 

ska användas. För att hjälpmedlet ska fungera krävs det mycket från klienten själv och i de fall 

då klienten inte klarar av detta självständigt måste den förlita sig på att en person finns som stöd. 

Arbetsterapeuterna påtalar att det var en stor utmaning att nå ut till klientens nätverk och få med 

alla på banan. I de flesta fall då anhöriga var involverade resulterade det i att hjälpmedlet 

fungerade bättre än då anhöriga inte var delaktiga. En arbetsterapeut berättade följande; 

“Så när de är involverade så märker man att hjälpmedlet fungerar bättre och då blir det en lite 

påminnelse för patienten.  

 

Vikten av att främja klientens delaktighet  

Denna kategori kommer att belysa arbetsterapeuternas beskrivning av strategier för att göra 

klienten delaktig i förskrivningsprocessen, då detta är en viktig del för att lyckas med 

förskrivningen av ett kognitivt hjälpmedel. I analysen framkom det att delaktighet var en viktig 

del i förskrivningsprocessen av kognitiva hjälpmedel för vuxna med ADHD. Klientens 

delaktighet och motivation vid förskrivning av ett kognitivt hjälpmedel beskrevs som mycket 

viktiga delar för att hjälpmedlet skulle fungera. Arbetsterapeuternas utgångspunkt var alltid vad 

klienten önskade att uppnå i sin vardag. Klientens delaktighet möjliggjordes genom att de fick 

berätta och reflektera kring olika aktiviteter och händelser i sin vardag som de själva tyckte var 

viktiga. Vidare diskuterade arbetsterapeuten och klienten tillsammans kring olika idéer till vilket 

hjälpmedel som skulle kunna vara lämpligt. Vikten av att föra en diskussion med klienten och att 
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ha ett aktivt samarbete mellan klient och arbetsterapeut genom hela processen var en viktig del 

för att främja klientens delaktighet. Detta bidrog även till att lyckas implementera ett kognitivt 

hjälpmedel som var till nytta för klienten. En arbetsterapeut beskrev följande; 

“Jag försöker tillsammans med patienten spåna väldigt mycket för jag tycker det är viktigt att 

det är patienten själv som ska komma med idéer så kan jag hjälpa till att vägleda.” 

Arbetsterapeuterna berättade vidare om att denna klientgrupp hade förmåga att aktivt 

kommunicera och interagera tillsammans med dem vilket förenklade deras samarbete. De 

poängterade även vikten av att klienten och arbetsterapeuten var överens om vad hjälpmedlet 

skulle användas till. En arbetsterapeut berättade att hon använde sig av motiverande samtal som 

metod för att göra klienten delaktig och för att bekräfta att de förstod varandra. Utifrån den 

information som framkom under kartläggningen kunde arbetsterapeuterna visa och demonstrera 

olika kognitiva hjälpmedel för att underlätta för klienten att föreställa sig dess funktion och 

användbarhet i vardagen. Detta bidrog till att öka klientens delaktighet i samtalet genom att 

väcka tankar och funderingar hos klienten. Arbetsterapeuterna beskrev att klientens delaktighet 

genom att få möjlighet att fundera och reflektera kring valmöjligheter inför förskrivningen var en 

viktig del. En arbetsterapeut beskrev detta på följande sätt; 

“Ambitionen är att alla ska få vara med att få välja vad de vill ha för någonting för de är 

experterna på sitt. Vi har ju visningslokalen så där får ju patienten själv se vad är det som finns 

att tillgå och reflektera vad kan jag tänka mig att använda.” 

Ett önskemål och förbättringsarbete en arbetsterapeut föreslog för denna klientgrupp var att 

klienterna skulle få möjlighet att låna och prova ett hjälpmedel och sedan lämna tillbaka de om 

det inte passade. Detta ansågs kunna förbättra arbetet kring förskrivningsprocessen av kognitiva 

hjälpmedel till personer med ADHD eftersom det kunde skilja sig åt i teorin, att få något 

presenterat på papper och att använda det i verkligheten. På så sätt skulle klienterna kunna prova 

och använda hjälpmedlet för att se om det erbjuder ett stöd i vardagen. Om funktionen och syftet 

med hjälpmedlet inte levde upp till förväntningarna skulle klienten kunna lämna tillbaka det och 

göra en omprövning. Detta skulle enligt hen minska risken att hjälpmedel förskrivs till klienter 

men inte används och det skulle därmed vara mer kostnadseffektivt. 

“Jag skulle vilja att klienterna skulle kunna få låna hjälpmedel och prova och sedan lämna 

tillbaka om det inte passar. Det känns så definitivt när man väl skrivit ut.” 
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Individanpassade rutiner vid uppföljning av kognitiva hjälpmedel 

Denna kategori belyser de faktorer som påverkar arbetsterapeuternas rutiner vid uppföljning av 

kognitiva hjälpmedel. I intervjuerna framkom det att arbetsterapeuternas rutiner vid uppföljning 

av kognitiva hjälpmedel i hög grad var individanpassade utifrån klientens förmågor och beroende 

på vilken typ av kognitivt hjälpmedel som förskrivits. Arbetsterapeuterna beskrev att det inte 

fanns några fasta rutiner eller riktlinjer inom verksamheten för när och hur uppföljningen skulle 

ske. Detta medförde att de hade skapat egna rutiner för uppföljning och att de själva planerade 

för hur och när den skulle ske. Styrkorna med detta tillvägagångssätt var flexibilitet och att 

uppföljningen då blir individanpassad. Det kan dock uppstå begränsningar då det inte finns 

tydliga riktlinjer och arbetsterapeuten kan missa ett eller flera steg i processen. Tydliga 

gemensamma rutiner för uppföljning var något som ofta saknades, men det ansågs vara en viktig 

del. Detta för att kunna erbjuda alla klienter lika vård, minska risken att missa att utföra 

uppföljningar samt ge en tydlig struktur för alla inom samma arbetsplats att arbeta utifrån. En 

arbetsterapeut beskrev att de arbetar med att skapa rutiner inom verksamheten; 

“Just nu är uppföljningen mer individuellt men vi jobbar på att sätta rutiner, det är ett av de 

arbeten som vi håller på med just nu. Vi hoppas på att få till rutiner.” 

De flesta uppföljningar utfördes under ett besök som hade bokats in med klienten men i vissa fall 

genomfördes uppföljningen via telefon. Vanligtvis utförde arbetsterapeuterna en första 

uppföljning efter cirka två veckor och sedan en andra uppföljning efter några månader. Tiden för 

uppföljning beskrev arbetsterapeuterna var olika beroende på vilket kognitivt hjälpmedel som 

förskrivits men också beroende på klientens förmågor och kunskaper. En del kognitiva 

hjälpmedel var mer tekniska och tog därför längre tid för klienten att lära sig, då var det viktigt 

att ha en tätare och kontinuerlig uppföljning under en längre tidsperiod. Uppföljning av kognitiva 

hjälpmedel var viktigt för att se om klienten nyttjar funktionerna på rätt sätt och kände sig 

tillfredsställd med hjälpmedlet. Vidare beskrev arbetsterapeuterna att en del kognitiva 

hjälpmedel hade egna formulär som följde med och att de då användes vid uppföljningen. Då det 

inte fanns något formulär med det kognitiva hjälpmedlet utvecklade de egna formulär vid behov. 

Detta för att kunna göra en uppföljning och utvärdera hjälpmedlets funktion. En arbetsterapeut 

beskrev följande; 
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“Det är produktspecifika formulär som är gjorda av de som har patent på hjälpmedlet de brukar 

ha formulär för förskrivare. Där man utgår från ett dokument med olika skattningar och skalor. 

Till de hjälpmedel som inte har de får vi utforma de själv på arbetsplatsen.” 

De bedömningsinstrument som arbetsterapeuterna använde vid kartläggningen användes inte vid 

uppföljningen då arbetsterapeuterna inte ansåg det som tidseffektivt. En arbetsterapeut beskrev 

att det var viktigt att ha ett tydligt mål i en aktivitet då det kognitiva hjälpmedlet skulle användas 

vid implementeringen och att därefter följa upp det målet efter en tid. Arbetsterapeuterna såg att 

det ofta fanns ett behov av täta kontakter med klienten för en kontinuerlig uppföljning för att 

försäkra sig om att det kognitiva hjälpmedlet användes och gav rätt stöd. Ett hinder som beskrevs 

var att inte hinna med alla uppföljningar av kognitiva hjälpmedel på grund av tidsbrist och att de 

hade väldigt många klienter. En arbetsterapeut hade därför som rutin att boka in ett besök för 

uppföljning vid samma tillfälle som det kognitiva hjälpmedlet lämnades ut till klienten på 

mottagningen. En arbetsterapeut beskrev att hon strävade efter att uppföljningen av kognitiva 

hjälpmedel gick till på följande sätt;  

“Sen att man också jobbar mer med självskattning utifrån personen, det som de vill förändra och 

då tänker jag kanske inte att de behöver vara specifikt utifrån hjälpmedlet utan att man ändå är 

bättre på att göra en uppföljning utifrån det som man vill förändra och då är hjälpmedlet en del 

utav det.” 

 

DISKUSSION 

Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av processen vid förskrivning 

av kognitiva hjälpmedel för att stödja vuxna med ADHD. I resultatet framkom fyra kategorier. I 

kategorin Kartläggning av klientens behov av kognitiva hjälpmedel inför förskrivning beskrevs 

hur arbetsterapeuterna beskrev vikten av att kartlägga klientens vardag och behov inför 

förskrivning av kognitiva hjälpmedel för vuxna med ADHD. I kategorin Vikten av att anpassa 

strategier och förhållningssätt utifrån klientens förmågor, speglades arbetsterapeuternas 

strategier för att individanpassa stödet utifrån klientens förmågor vid implementering av 

kognitiva hjälpmedel. Kategorin Vikten av att främja klientens delaktighet, belyste hur 

arbetsterapeuterna beskrev strategier för att öka klientens delaktighet i förskrivningsprocessen. 

Kategorin Individanpassade rutiner vid uppföljning av kognitiva hjälpmedel belyste de faktorer 

som påverkade arbetsterapeuternas rutiner vid uppföljning av kognitiva hjälpmedel. 
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Resultatdiskussion 

Resultatet visade på vikten av att kartlägga klientens vardag och behov inför förskrivning av 

kognitiva hjälpmedel. Kartläggningen gjordes genom en första ingående intervju och vissa fall 

användes bedömningsinstrument. Det är i enlighet med Kielhofner (2012) vars teori är uppbyggd 

för att få en förståelse för klienten och dess situation, vilket innebär arbetsterapeutens utredning 

av klientens delaktighet och aktivitetsutförande är baserade på klientens egna uppfattning. Vidare 

menar Kielhofner (2012) att arbetsterapeuten kan samla in information genom intervju med både 

strukturerade och ostrukturerade bedömningsmetoder.  

 

Frågor som ingick i intervjun berörde klientens kognitiva förmågor såsom tidshantering, 

planering, struktur och organisationsförmåga. Enligt Gutman och Szczepanski (2005) är dessa 

svårigheter vanligt förekommande i vardagen för personer med ADHD. Vilket gör att detta är 

relevanta områden att utforska vid kartläggning av klientens vardag inför förskrivning av 

kognitiva hjälpmedel. Arbetsterapeuterna beskrev att de i vissa fall använde 

bedömningsinstrument. Styrkan med bedömningsinstrument var att de gav en bra struktur och ett 

mätbart utgångsläge. Ett av de instrument som användes i kartläggningen var Min mening. Detta 

är baserat på den arbetsterapeutiska teorin, Model of Human Occupation (Kielhofner, 2012). Min 

mening utgår från hur klienten uppfattar sin egen förmåga och hur miljön påverkar aktiviteter i 

vardagen samt klientens upplevelse av problem och styrkor i sitt aktivitetsutförande (Baron, 

Kielhofner, Iyenger, Goldhammer & Wolenski, 2012). Arbetsterapeuternas arbetssätt bidrar till 

att göra klienten delaktig i förskrivningsprocessen vilket överensstämmer med Kielhofner (2012) 

som menar att klienten ska vara delaktig i hela arbetsterapiprocessen. 

 

Vidare framkom det i resultatet vikten av att arbetsterapeuten lägger fokus på att arbeta med 

coachande och stödjande insatser för att hjälpa klienten att hitta motivation. Enligt Kielhofner 

(2012) kan detta förhållningssätt stödja klientens viljekraft och bidra till ökad tilltro på dess egna 

förmåga. Enligt arbetsterapeuterna var klientens motivation och delaktighet en 

grundförutsättning för att förskrivningsprocessen skulle fungera. Författarna har gjort en 

litteratursökning och kommit fram till att det saknas studier som belyser faktorer som påverkar 

motivation hos vuxna med ADHD samt hur arbetsterapeuter kan arbeta för att öka motivationen 
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hos denna klientgrupp. Resultatet i denna studie tyder på att det är viktigt att arbetsterapeuterna 

arbetar för att stärka klientens motivation och delaktighet i förskrivningsprocessen för att lyckas. 

Författarna anser att mer forskning behövs inom detta område. 

 

Arbetsterapeuterna poängterade vikten av att skapa och upprätthålla en god terapeutisk relation 

vilket inkluderade empati, engagemang och ett aktivt samarbete mellan arbetsterapeut och klient. 

Den goda terapeutiska relationen byggde på en förståelse för klientens situation, tilltro, 

ömsesidig respekt och klientens delaktighet. Detta förhållningssätt stämmer väl överens med hur 

klientcentrering beskrivs i arbetsterapeutiska teorier. Enligt Fisher (2009) innebär 

klientcentrering att klienten är delaktig genom hela arbetsterapiprocessen, detta för att 

möjliggöra att målet med interventionen uppnås. Vidare beskriver Kielhofner (2012) vikten av 

att arbeta klientcentrerat och att utveckla en god terapeutisk relation med klienten. 

Arbetsterapeuternas förhållningssätt tyder på en stark förankring mellan teori och det kliniska 

arbetet.  

 

I resultatet framkom det att arbetsterapeuterna anpassade dess strategier och förhållningssätt 

utifrån klientens förmågor, vilket var en viktig del i förskrivningsprocessen. Utprovning och 

implementering av kognitiva hjälpmedel var tidskrävande och viktiga delar i 

förskrivningsprocessen. Att lägga stor vikt vid dessa delar i förskrivningsprocessen förbättrade 

möjligheten för klienten att uppnå god effekt av det kognitiva hjälpmedlet. Lindstedt och Umb-

Carlsson (2013) styrker detta förhållningssätt då de belyser vikten av att kognitiva hjälpmedel 

anpassas individuellt vid förskrivning och att klienten får stöd vid implementering för att uppnå 

god effekt. Vidare styrks även att förskrivningsprocessen är en mycket tidskrävande process från 

att förfrågan av ett kognitivt hjälpmedel uppkommer till att klienten kan tillgodose sig det på ett 

korrekt sätt (Lindstedt & Umb-Carlsson, 2013).  

 

På grund av tidsbrist upplevde arbetsterapeuterna att det var en stor utmaning att kunna erbjuda 

ett klientcentrerat praktiskt stöd vid implementering av kognitiva hjälpmedel. Enligt 

förskrivningsprocessen ingår det i förskrivarens ansvar att instruera och träna personen att 

använda hjälpmedlet (Blomquist & Jacobson, 2011). Arbetsterapeuterna påtalade ett behov om 

mer tid för implementering av kognitiva hjälpmedel, då denna klientgrupp kan ha ett stort behov 
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av praktiskt stöd. Detta styrks av tidigare forskning som menar att det ofta tar lång tid att 

implementera ett kognitivt hjälpmedel (Lindqvist, Larsson & Borell, 2015).  

 

I resultatet framkom även att arbetsterapeuternas rutiner vid uppföljning av kognitiva hjälpmedel 

i hög grad var individanpassade. Arbetsterapeuterna beskrev att det inte fanns några fasta rutiner 

eller riktlinjer inom verksamheterna för när och hur uppföljningen skulle ske. Detta bidrog till att 

de hade skapat sina egna rutiner för uppföljning och att de själva planerade för hur och när den 

skulle ske. Fördelen i denna aspekt var att de kunde utföra uppföljning efter varje klients behov 

och vilket kognitivt hjälpmedel som förskrivits. Nackdelen med att inte ha fasta rutiner var att 

det blir en tidskrävande del i processen. Enligt Adolfsson (2012) har varje kommun, landsting 

och region ett ansvar för att upprätta lokala riktlinjer kring förskrivning av hjälpmedel. Detta är 

dock inte förenligt med hälso- och sjukvårdslagen som menar att alla klienter har rätt till lika 

vård oavsett var i landet personen är bosatt (HSL 1982:763). 

 

Vidare i resultatet framkom det att arbetsterapeuterna såg att det fanns ett stort behov av täta 

kontakter med klienten för en kontinuerlig uppföljning. Detta för att försäkra sig om att det 

kognitiva hjälpmedlet används och gav rätt stöd för klienten. En del kognitiva hjälpmedel var 

mer tekniska och tog därför längre tid för klienten att lära sig, då var det viktigt att ha en tätare 

och kontinuerlig uppföljning under en längre tidsperiod. Lindstedt och Umb-Carlsson (2013) 

styrker detta och belyser vikten av kontinuerlig uppföljning under en längre tidsperiod av det 

kognitiva hjälpmedlet för att säkerställa att klienten använder hjälpmedlet på rätt sätt. 

 

Metoddiskussion  

Författarna valde en kvalitativ ansats för att besvara studiens syfte som var att beskriva 

arbetsterapeuters erfarenheter av processen vid förskrivning av kognitiva hjälpmedel för att 

stödja vuxna med ADHD. Författarna genomförde en semistrukturerad intervjustudie vilket gav 

ett brett och ingående material. Detta gav en god förståelse för området och besvarade studiens 

syfte. Författarna har sedan tidigare haft ett stort intresse för denna klientgrupp (personer med 

ADHD) och fann därför detta område högst intressant och relevant. 

 

Författarna intervjuade sammanlagt åtta arbetsterapeuter, en man och sju kvinnor, som hade 
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mellan 5-19 års erfarenhet av att arbeta som arbetsterapeut. Deltagarna hade mellan 2-10 års 

erfarenhet av att arbeta med förskrivning av kognitiva hjälpmedel för vuxna med ADHD. 

Studiens resultat kan inte generaliseras på grund av olika svar från deltagarna vilket kan bero på 

skilda erfarenheter inom yrket samt de begränsade antal som deltog i studien. Detta var dock inte 

författarnas avsikt då syftet var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter inom området. 

Författarna valde att inkludera arbetsterapeuter som arbetade inom både kommunal verksamhet 

och inom landstinget. Detta kan ha påverkat resultatet i studien då landsting och kommun har 

olika direktiv kring förskrivning av kognitiva hjälpmedel.  

 

Författarna samlade enskilt in data till studien genom semistrukturerade intervjuer. Tre intervjuer 

genomfördes via telefon och fem intervjuer på en plats deltagaren själv valde ut. Det fanns både 

fördelar och nackdelar med de olika intervjuformerna. En fördel författarna upplevde med att 

intervjua deltagarna på plats var att kommunikationen blev både verbalt och icke verbalt, vilket 

bidrog till att interaktionen även blev stärkt av kroppsspråket. En nackdel författarna upplevde 

med denna intervjuform var att den blev väldigt tidskrävande. Författarna upplevde att en fördel 

med att intervjua via telefon var att deltagarna var väldigt avslappnade. En nackdel med 

telefonintervju kan vara att författarna och deltagarna inte såg varandras kroppsspråk och kunde 

bara förlita sig på rösten. Författarna valde att utföra intervjuer via telefon för att möjliggöra för 

fler att delta i studien. Det var även försvarbart enligt författarna att erbjuda deltagarna möjlighet 

genomföra intervjuerna via telefon ur ett tids- och kostnadsperspektiv.  

 

Intervjuerna utfördes med en presentation av studien och en kort inledande bakgrundsintervju 

gällande arbetsterapeutens arbetslivserfarenhet, innan frågorna som utformats utifrån syftet 

ställdes (Granskär & Höglund-Nielsen, 2009). Frågorna i intervjuerna ställdes utifrån en 

intervjuguide (bilaga 2) som utformats av författarna. Författarna valde att skicka ut 

intervjuguiden till deltagarna en tid innan intervjun för att ge dem möjlighet att förbereda sig. 

Författarna anser att detta gjorde att arbetsterapeuterna kunde reflektera kring frågorna och 

därmed ge mer utförliga svar än om de inte fått tagit del av intervjuguiden före intervjun. 

Författarna genomförde en pilotintervju för att utvärdera och säkerhetsställa att intervjuguiden 

var utformad på ett korrekt sätt för att besvara studiens syfte. Pilotintervjun gav författarna 

möjlighet att bekanta sig med frågorna och för att författarna skulle utföra intervjuerna på 
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identiska sätt. En semistrukturerad intervju gav ett stort utrymme för författarna att ställa 

följdfrågor vilket gav utförliga svar.  

 

Författarna transkriberade och analyserade intervjuerna i enlighet med Granskär och Höglund-

Nielsen (2009). Syftet med detta var att hitta likheter och skillnader i materialet. Det insamlade 

materialet var omfattande och delades därför in i huvudkategorier för att göra det mer 

överskådligt. Författarna analyserade och tog ut meningsbärande enheter, vilka sedan 

kondenserades och tilldelades koder. För att öka studiens trovärdighet genomfördes detta enskilt 

av författarna som sedan diskuterade och kom fram till ett slutgiltigt resultat. Delar av materialet 

som inte besvarade studiens syfte har uteslutits från studiens resultat. Författarna har 

genomgående i processen tagit stöd av handledare vilket har varit till stor hjälp för att 

kontinuerligt utveckla materialet och höja abstraktionsnivån till den växande processen i arbetet. 

 

KONKLUSION 

Syftet med denna studie var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av processen vid 

förskrivning av kognitiva hjälpmedel för vuxna med ADHD. I resultatet framkom det att 

klientens motivation och delaktighet i förskrivningsprocessen var en grundförutsättning för att 

lyckas med ett kognitivt hjälpmedel. En viktig del i förskrivningsprocessen var att 

arbetsterapeuterna anpassade dess strategier och förhållningssätt utifrån klientens förmågor och 

kunskaper. Att lägga fokus på coachande och stödjande insatser var viktiga delar i arbete med 

denna klientgrupp. Det var även viktigt att involvera och stödja klientens nätverk genom hela 

processen. En tidskrävande del i förskrivningsprocessen var implementering av kognitiva 

hjälpmedel. Det fanns ett stort behov av täta kontakter med klienten för en kontinuerlig 

uppföljning. Arbetsterapeuterna belyste att tidsbrist var en stor utmaning och uttryckte ett behov 

om mer tid kring förskrivningsprocessen. 

 

Vidare framkom det av resultatet att det saknades rutiner för uppföljning och att dessa i stor 

utsträckning var individanpassade. Uppföljningen anpassades även utifrån klientens förmågor 

och behov av stöd samt beroende på vilken typ av kognitiva hjälpmedel som förskrivits. Detta 

för att försäkra sig om att det kognitiva hjälpmedlet används och gav rätt stöd för klienten. 
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Information och förfrågan om medverkan i intervjustudie             Bilaga 1 

 

Hej!  

Vi är två studenter som studerar sista terminen på arbetsterapiprogrammet vid Luleå Tekniska 

Universitet. Vi skriver nu på vårt examensarbete som ska handla om arbetsterapeuters 

erfarenheter av förskrivning av kognitiva hjälpmedel som stöd för vuxna med ADHD. Vi är 

intresserade av att få mer kunskap om arbetsterapeutens upplevelse av förskrivningsprocessen. 

Intervjun kommer att handla om dina erfarenheter kring förskrivningsprocessen. Frågorna 

kommer fokusera på exempelvis hur utredning av klientens behov av ett kognitivt hjälpmedel går 

till, vilket stöd och träning klienten får och hur uppföljning går till. 

 

Vi kontaktar dig som har minst 1 års erfarenhet av att arbeta med förskrivning av kognitiva 

hjälpmedel till klientgruppen vuxna med ADHD. Det är frivilligt att delta i studien och 

medverkan kan avbrytas när som helst utan att ange skäl. Vi kommer att genomföra en intervju 

som beräknas ta cirka 30 - 45 minuter. Den information som framkommer i intervjun kommer att 

avidentifieras så att det inte går att härleda tillbaka till någon person. Informationen behandlas 

konfidentiellt, detta innebär att det endast är författarna, handledare och ansvarig examinator som 

tar del av insamlad information. Vi kommer tillsammans överens om tid och plats för 

genomförande av intervjun. Intervjun kan även genomföras över telefon.  

  

Intervjuerna kommer att ligga till grund för vårt examensarbete som kommer att publiceras och 

vara tillgänglig på Luleå Tekniska Universitets bibliotek databas och publiceras på denna 

hemsida: http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-260.  

  

Tacksamt om Ni meddelar oss inom en vecka via mail om Ni kan medverka i studien eller ej. 

Om vi inte fått svar inom en vecka kommer vi ta kontakt med er vi er via telefon. Maila eller ring 

vid frågor eller funderingar till oss eller vår handledare.   

  

 

Med vänliga hälsningar:  

Marika Wadin     Charlotte Haslum    Handledare: Alexandra Olofsson  

marwad-4@student.ltu.se       chahas-4student@.ltu.se  alexandra.olofsson@ltu.se   

mailto:chahas-4student@.ltu.se
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Intervjuguide                  Bilaga 2 

 

Bakgrundsfrågor 

 

● Hur länge har du arbetat som legitimerad arbetsterapeut? 

 

● Hur länge har du arbetat med förskrivning av kognitiva hjälpmedel för vuxna med 

ADHD? 

 

Frågor 

 

● Kan du beskriva hur du gör du för att kartlägga behovet av kognitiva hjälpmedel för 

vuxna med ADHD?  

 

● Använder du bedömningsinstrument vid utredningen? Om ja, när använder du/använder 

du inte bedömningsinstrument? 

 

● Kan du berätta och beskriva hur du stödjer klienten att använda de kognitiva hjälpmedel 

som förskrivits? 

- Vilka rutiner finns för att lära ut och träna användning av kognitiva hjälpmedel inom 

verksamheten? Mallar? Manualer? 

 

● Kan du berätta och beskriva hur din uppföljning vid förskrivning av kognitiva hjälpmedel 

för klientgruppen ser ut? 

- Vilka rutiner finns för uppföljning vid förskrivning av kognitiva hjälpmedel inom   

verksamheten? Mallar? Formulär? Enkät? Tidsperskektiv?  

 

● Finns det några utmaningar du upplever vid förskrivning av kognitiva hjälpmedel för 

vuxna med ADHD? 

 

● Hur arbetar du för att göra klienten delaktig vid förskrivningsprocessen?  

 

● Hur skulle du vilja att förskrivningsprocessen såg ut för klientens bästa? Andra rutiner 

m.m?  

 

Avslut 

Finns det något som du vill tillägga som vi inte har diskuterat? 

Kan vi återkomma till dig vid ett senare tillfälle om frågor eller oklarheter dyker upp? 

 

 

 


