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bidragande faktorer till måluppfyllelse med digitala kalendern MEMOplanner som 

arbetsterapeutisk åtgärd. Metod: En kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade 

intervjufrågor har utförts där åtta arbetsterapeuter intervjuats. Dataanalys genomfördes med 

kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet visar att arbetsterapeuterna har erfarenheter av 

att omgivning, person/brukare, hjälpmedel och aktivitet har inverkan på måluppfyllelse. 

Enligt arbetsterapeuterna är den sociala miljön som innefattar anhöriga, personal och övriga 

personer avgörande för måluppfyllelse. Erfarenheter visar även att brukaren själv kan inverka 

på att nå sina mål genom motivation och intresse. MEMOplannerns design och placering är 

avgörande för användning och därmed även för måluppfyllelse. Det är även viktigt vilken typ 

av aktivitet som planeras in i hjälpmedlet för att måluppfyllelse ska uppnås. Avslutningsvis 

lyfter arbetsterapeuterna fram tiden som en avgörande faktor för måluppfyllelse. Slutsats: 

Som arbetsterapeut är det av stor vikt att ha faktorerna omgivning, person/brukare, 

hjälpmedel, aktivitet och tid i åtanke vid förskrivning av hjälpmedel för att brukaren ska nå 

sina mål. Genom att ha en förskrivningsmodell med samtliga faktorer skulle måluppfyllelsen 

troligen kunna ske i hög utsträckning. 
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Inledning 
För att få vardagen att fungera är det av stor vikt att komma ihåg, planera och organisera 

dagar och aktiviteter. Personer med kognitiva funktionsnedsättningar kan ha svårigheter att 

utföra detta i vardagen (Conse & Lundin, 2012; Lidström Holmqvist, 2014). En arbetsterapeut 

bedömer personens behov och kan förskriva hjälpmedel för att kompensera för de svårigheter 

som uppkommit (FSA, 2012). Ett av de mest förskrivna hjälpmedlen för att kompensera för 

dessa funktionsnedsättningar är en digital kalender av typen MEMOplanner (Adolfsson, 

2012).  

Under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) påträffades en uppföljningsblankett som skickas 

ut till förskrivare från hjälpmedelscentralen. Syftet med uppföljningsblanketten är att se om 

målet med hjälpmedlet är uppfyllt. På blanketten är faktorerna brukare, hjälpmedel och 

omgivning centrala i relation till delvis eller ej uppnådd måluppfyllelse. Problemet med detta 

är att faktorer som bidrar till måluppfyllelse inte lyfts fram i blanketten och blir därför inte 

preciserade. Detta leder till en frågeställning kring vilka faktorer som är viktiga för att nå 

måluppfyllelsen och vad faktorerna bör innefatta. Detta kan bidra med kunskap till 

arbetsterapipraxis genom att studiens resultat kan sätta ord på vad som är bidragande till 

måluppfyllelse med hjälpmedel.  

Bakgrund 

Kognitiva funktionsnedsättningar och konsekvenser i vardagen 
Kognitiva funktioner är bland annat exekutiva funktioner, abstrakt tänkande, central 

coherence, kroppsuppfattning, stresstålighet samt theory of mind (Lundin & Möller, 2012).  

Planerings- och organisationsförmåga ingår i exekutiva funktioner. En person med nedsatt 

planerings- och organisationsförmåga kan ha svårigheter med till exempel matlagning. Att ha 

framförhållning kring vad som finns i kylskåpet och det som behöver köpas hem kräver 

planering och kan bli ett hinder i vardagen (Lundin & Möller, 2012; Lidström Holmqvist, 

2014). 

Även minnet ingår i exekutiva funktioner. En person med kognitiva minnesnedsättningar kan 

ha störningar i arbetsminnet. Personen kan då ha svårt att ta fram lagrade minnen, skapa nya 

minnen, koncentrera uppmärksamhet och kan ha svårigheter att bearbeta information. Detta 

kan leda till att personen får svårigheter med att sköta sitt boende, sig själv, sysselsättningar 

och vardagsrutiner (Marcusson, 2011; Lundin & Möller, 2012).  

Om de kognitiva funktionsnedsättningarna ger konsekvenser i vardagen och personen får 

problem att utföra dagliga aktiviteter kan en arbetsterapeut kontaktas.  Enligt Björklund 

(2014) kan arbetsterapeuten kontaktas på bland annat psykiatrimottagning, barn-, ungdoms- 

och vuxenhabilitering samt minnesmottagning. 

Arbetsterapi  
En arbetsterapeut arbetar för att vidmakthålla eller förbättra aktivitetsförmågan och 

kompensera för nedsatt förmåga till delaktighet och aktivitet genom att initiera 

hälsofrämjande åtgärder (FSA, 2012).  

Arbetsterapeuter arbetar utifrån en arbetsterapiprocess som innehåller utredning, åtgärd och 

utvärdering (COAT, 2002). Utredning innefattar att bedöma behovet av stöd för nedsatta 
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funktioner som uttalas av brukaren själv och anhöriga (COAT, 2002; Blomquist & Jacobson, 

2011) samt att sätta mål tillsammans med brukaren för att göra brukaren mer delaktig 

(Lindstedt & Ivarsson, 2013). Målet som formuleras bör ha en tydlig struktur och ska 

innehålla vem som ska utföra en handling eller ett beteende, vad personen ska göra, hur ofta 

det ska ske och när det ska genomföras. Målet ska vara realistiskt, enkelt och kortfattat då det 

ska vara möjligt för brukaren att uppnå målet. Syftet med målet är att det ska öka livskvalitén 

hos brukaren (Lindstedt & Ivarsson, 2013). För att kompensera funktionsnedsättningar och nå 

måluppfyllelse behövs det någon typ av åtgärd och lösning. En relevant åtgärd kan vara att 

kompensera funktionsnedsättningarna genom att arbetsterapeuten förskriver ett hjälpmedel 

(Blomquist & Jacobson, 2011). 

Hjälpmedel 
Ett hjälpmedel definieras som att det kan hjälpa till att förbättra, bibehålla och öka 

aktivitetsförmågan hos brukare med olika funktionsnedsättningar (Socialstyrelsen & World 

Health Organization [WHO], 2003). Hjälpmedlet kan även bidra till att öka självständighet, 

aktivitet och delaktighet samt överbrygga skillnaden mellan individens kapacitet och 

omgivningens krav (Blomquist & Jacobson, 2011).  

Förskrivning av kognitiva hjälpmedel 
Det är av stor vikt att rätt kognitivt hjälpmedel förskrivs utifrån de individuella behoven som 

framkommit i utredningen (Blomquist & Jacobson, 2011; Scherer, 2005a). Arbetsterapeuten 

bedömer på vilket sätt ett hjälpmedel kan öka aktivitetsförmågan och förskriver hjälpmedlet 

utifrån förskrivningsprocessen (Blomquist & Jacobson, 2011). Det första och andra steget i 

processen innefattar att prova ut, anpassa och välja lämplig specifik produkt samt att 

specialanpassa hjälpmedlet vid behov. Delge information om hur hjälpmedlet används och 

fungerar samt att instruera och träna brukaren i användandet är tredje och fjärde steget. 

Slutligen i sista steget ska förskrivningen följas upp för att utvärdera hjälpmedlets funktion 

och nytta (Blomquist & Jacobson, 2011).  

När det gäller utbudet av kognitiva hjälpmedel sträcker det sig från lågteknologiska 

hjälpmedel, som färgmarkeringar och scheman, till högteknologiska hjälpmedel, som 

datorbaserade, elektroniska planeringshjälpmedel (Cooper, Dicianno, Brewer, LoPresti, Ding, 

Simpson, Grindle, Wand, 2008).  

Vid kognitiva nedsättningar används bland annat högteknologiska produkter som hjälpmedel 

för att stötta planeringsförmåga och minnets funktion (Axén, Brar, Huslid, Nordin, Nylander 

& Walch, 2010). Dessa kognitiva hjälpmedel kan ha påminnelsefunktioner, digitala kalendrar 

och checklistor för att underlätta vardagen för brukare (Hjälpmedelsinstitutet, 2014). Några av 

de mest förekommande kognitiva hjälpmedel som förskrivits till både vuxna och 

barn/ungdomar är bland annat timstockar och planeringshjälpmedel i såväl stationär som 

bärbar form (Adolfsson, 2012). 

Planeringshjälpmedel av typen MEMOplanner 
En typ av kognitivt planeringshjälpmedel är MEMOplanner. Detta är en digital kalender med 

påminnelsefunktion samt funktioner för stöd till minne och struktur (Abilia, u.å). Aktiviteter 

för dagen programmeras in och struktureras med text och bild. Aktiviteter kan bockas av 

vartefter de utförs. Produkten är en 12,1” skärm som kan hängas på väggen eller stå fritt på 

valfri plats i hemmet. MEMOplanner är inte en portabel enhet. Om brukaren utför aktiviteter 

utanför hemmet kan påminnelser skickas som ett textmeddelande till brukarens mobiltelefon 

genom en sms-funktion (Abilia, u.å). År 2011 fanns 751 MEMOplanner förskrivna i 15 av 

landets 22 landstingsregioner (Adolfsson, 2012). Det var det mest förskrivna kognitiva 
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hjälpmedlet för vuxna och det fjärde mest förskrivna för barn och ungdom (Adolfsson, 2012). 

I länet som undersöks i studien har MEMOplanner varit förskrivningsbart sedan 2011. 

När ett hjälpmedel förskrivs ges information och träningstillfällen kring användningen av 

hjälpmedlet (Blomquist & Jacobson, 2011). För att veta om målen har uppfyllts med 

åtgärderna utförs en uppföljning och utvärdering kring hur det har gått (COAT, 2002). 

Uppföljning av måluppfyllelse 
Uppföljning är en viktig del i förskrivningsprocessen. Tillfället för uppföljning beror på 

vilken typ av hjälpmedel som förskrivits och vilken typ av funktionsnedsättning brukaren har. 

Uppföljningen utförs när brukaren använt det förskrivna hjälpmedlet en tid (Blomquist & 

Jacobson, 2011). Arbetsterapeuten utvärderar hur hjälpmedlet bidrar till brukarens 

aktivitetsförmåga och för att se graden av måluppfyllelse. Lindstedt och Ivarsson (2013) 

definierar måluppfyllelse som att brukaren har uppnått förväntad utfallsnivå eller bättre. 

Brukaren har antingen uppfyllt sitt mål eller inte uppfyllt det. Arbetsterapeuten, brukaren och 

eventuellt anhöriga kan genom uppföljning besluta om det krävs nya eller kompletterande 

åtgärder eller om kontakten ska avslutas (Blomquist & Jacobson, 2011).  

För att nå måluppfyllelse med hjälpmedlet finns det faktorer som kan vara bidragande. 

Bidragande faktorer till måluppfyllelse vid hjälpmedelsanvändning 

Utifrån tidigare forskning och litteraturgenomgång har följande faktorer identifierats: 

omgivning, person/brukare, hjälpmedel och aktivitet (Socialstyrelsen & WHO, 2003; Gillette 

& DePompei, 2004; Scherer, 2005b; Lindstedt, Adolfsson, Janeslätt, Pettersson & Norling-

Hermansson, 2011; Kielhofner, 2012). Faktorerna omgivning, brukare och hjälpmedel finns 

även med på uppföljningsblanketten från hjälpmedelscentralen. Aktivitet är tydligt kopplat till 

arbetsterapi då arbetsterapeuter ska förbättra, vidmakthålla eller kompensera för nedsatt 

aktivitetsförmåga (FSA, 2012). Faktorerna skulle kunna vara möjliga bidragande faktorer för 

måluppfyllelse. 

Faktorerna är även centrala i olika modeller som finns till stöd vid förskrivning av 

hjälpmedel; Human Activity Assistive Technology (HAAT) Model (Bernd, van der Pijl & de 

Witte, 2009), Matching Person and Technology Model (MPT) (Bernd et al., 2009; Krantz, 

2012; Scherer, 2005a) samt Person-Environment-Occupation Model (PEO) (Law, Cooper, 

Strong, Stewart, Rigby, Letts, 1996). I samtliga modeller är person och omgivning centrala 

faktorer att ha i åtanke vid åtgärd och hjälpmedelsförskrivning. HAAT (Bernd et al., 2009) 

och PEO (Law et al., 1996) innefattar även faktorn aktivitet. I modellen PEO (Law et al., 

1996) finns inte faktorn hjälpmedel beskrivet. MPT och HAAT är specifikt framtagna för att 

användas vid hjälpmedelsförskrivning (Bernd et al., 2009) medan PEO är en generell 

arbetsterapimodell som ser på sambandet mellan person, omgivning och aktivitet och 

arbetsterapeuten kan välja åtgärder utifrån dessa komponenter (Law et al., 1996). 

Omgivning 
Omgivningsfaktorer enligt Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa 

(ICF) definieras: “Omgivningsfaktorer utgörs av den fysiska, sociala och attitydmässiga 

omgivning i vilken människor lever och verkar” (Socialstyrelsen & WHO, 2003). En 

synonym till omgivning är miljö (Nationalencyklopedin, 2014). I PEO definieras 

omgivningen som den kontext där personen utför aktiviteter (Law et al., 1996). Scherer 

(2005a) tar i modellen MPT upp vikten av att omgivningen är stöttande, då hjälpmedlet 

genom stödet används på ett optimalt sätt. Personlig assistans och stöd lyfts även i HAAT, då 

detta ses som en nödvändighet vid hjälpmedelsanvändning (Bernd et al., 2009). Den fysiska 

miljön definieras av Kielhofner (2012) som föremål och platser. 
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En bedömning av hindrande eller möjliggörande omgivningsfaktorer är av stor vikt för att 

hjälpmedelsförskrivningen ska vara möjlig (Blomquist & Jacobson, 2011). I den sociala 

miljön finns personer runt omkring brukaren. Dessa personer kan vara anhöriga, personal och 

övriga personer i brukarens nätverk (Kielhofner, 2012). Användandet av hjälpmedel 

underlättas när anhöriga ger ett positivt stöd. Stödet kan ofta ses som en förutsättning för 

framgångsrik vård och behandling (Blomquist & Jacobson, 2011).  

Det underlättar även om omgivningen är informerad och medveten om vad 

funktionsnedsättningen innebär för personen och att ett hjälpmedel är en del av vardagen. Att 

ha en kunnig personal som vet hur hjälpmedlet fungerar är en avgörande faktor för att 

hjälpmedlet ska användas (Lindstedt et al., 2011). Enligt Gilette och DePompei (2004) kan 

det kognitiva hjälpmedlet öka självständigheten hos brukaren och kan även bidra till 

avlastning hos anhöriga och vårdgivare som finns i brukarnas omgivning. 

Person/Brukare 
I PEO ses personen som en interagerande och motiverad varelse (Law et al., 1996). I MPT 

utgår förskrivaren från att brukaren som person bör ha en positiv attityd och realistiska 

förväntningar för att nå högre grad av måluppfyllelse (Bernd et al., 2009; Krantz, 2012; 

Scherer, 2005a). I förskrivningsmodellen MPT är det även av stor vikt att ta hänsyn till 

brukarens förmågor vid förskrivning av hjälpmedel. 

Enligt Gilette och DePompei (2004) har tidigare forskning visat att måluppfyllelse sker oftare 

och i större utsträckning om hjälpmedlet förskrivs när brukaren är ung. Det har framkommit 

att ju tidigare brukarna får hjälpmedlet, desto mer används det när brukaren blir äldre. Något 

som kan försvåra förskrivningen är brukarens attityd och förväntningar till det specifika 

hjälpmedlet (Scherer, 2005b).  

Hjälpmedel 
För att förbättra aktivitetsförmågan hos personer med olika typer av funktionsnedsättningar 

bör ett tekniskt hjälpmedel vara anpassat eller specialutformat utifrån personens behov 

(Socialstyrelsen & WHO, 2003). Genom att följa MPT utgår en förskrivare från att hitta det 

bästa, mest passande hjälpmedlet för personen utifrån hjälpmedlets karaktär. Det är av stor 

vikt att hjälpmedlet används och att det förbättrar funktionsförmågan (Scherer (2005a). I 

HAAT ses hjälpmedlet som en omgivningsfaktor som bidrar till förbättrad aktivitetsförmåga 

(Bernd et al., 2009). 

Aktivitet 
En aktivitet är genomförande av en handling eller uppgift. Aktivitetsbegränsning kan uppstå 

om en person har svårigheter att genomföra en uppgift (Socialstyrelsen & WHO, 2003). 

Aktivitet är en central faktor inom arbetsterapi (FSA, 2012). Kielhofner (2012) menar att 

sysslor människor utför för att ta hand om sig själv, till exempel personlig hygien och äta, 

räknas till aktiviteter i dagliga livet. Aktiviteter i dagliga livet, arbete och lek räknas till 

mänskliga aktiviteter (Kielhofner, 2012).  

Enligt HAAT (Bernd et al., 2009) är en önskad aktivitet något förskrivaren bör ta hänsyn till 

vid hjälpmedelsförskrivning. Det är av stor vikt att undersöka vilka mål med aktiviteter 

brukaren har för att veta vilket hjälpmedel som ska förskrivas för att nå måluppfyllelse. Law 

et al. (1996) menar i modellen PEO att aktivitet är nödvändigt för att livet ska fungera och 

aktivitetsförmåga är skapat av samspelet mellan person, omgivning och aktivitet. 
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Problemområde 
I ovanstående litteraturgenomgång framkommer att personer med kognitiva nedsättningar kan 

vara hjälpta av högteknologiska kognitiva hjälpmedel för att förbättra utförandet av 

vardagliga aktiviteter (Axén et al, 2010). Det framkommer även i tidigare studier (Law et al, 

1996; Gillette & DePompei, 2004; Scherer, 2005a; Scherer, 2005b; Bernd et al., 2009; 

Lindstedt et al, 2011; Krantz, 2012) att faktorerna omgivning, person/brukare, hjälpmedel och 

aktivitet har visat sig påverka användandet av hjälpmedlet vilket i sin tur kan inverka på 

måluppfyllelsen. I dessa studier är faktorerna övergripet beskrivna utifrån olika typer av 

hjälpmedel, förskrivning av hjälpmedel eller effekten av hjälpmedelsanvändning. Inga studier 

har påträffats där ovannämnda faktorer sätts i relation till ett specifikt hjälpmedel. Det finns 

heller inga funna studier som berör digitala kalendrar i relation till måluppfyllelse. Det är 

därför av intresse att undersöka hur dessa faktorer beskrivs i relation till måluppfyllelse och i 

relation till ett specifikt hjälpmedel i arbetsterapipraxis, i detta fall MEMOplanner. 

MEMOplanner är en ny teknik och är ett av de mest förekommande hjälpmedlet både när det 

gäller barn och vuxna med brister i minnesfunktioner samt planerings- och 

organisationsförmåga (Adolfsson, 2012). Kunskap om relationen mellan måluppfyllelse och 

MEMOplanner kan bidra till att öka insikten och förståelsen för det som ligger till grund för 

en framgångsrik behandling med MEMOplanner som åtgärd.  

Syfte 
Studiens syfte är att beskriva arbetsterapeuters erfarenhet av bidragande faktorer till 

måluppfyllelse med digitala kalendern MEMOplanner som arbetsterapeutisk åtgärd. 

Metod 
Studien har utförts med en kvalitativ metod i form av en intervjustudie där semistrukturerade 

intervjuer användes för att samla in data. Dataanalysen genomfördes med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys (Lundman & Hellgren Graneheim, 2008). 

Urval och undersökningsgrupp 
Studiens målgrupp är arbetsterapeuter som förskrivit digitala kalendern MEMOplanner. 

Inklusionskriterier för studien var arbetsterapeuter som förskrivit MEMOplanner vid någon 

tidpunkt. Genom ett bekvämlighetsurval (Polit & Beck, 2008) kontaktades först en 

hjälpmedelskonsulent för att få besked om hur många arbetsterapeuter i ett mellansvenskt län 

som förskrivit MEMOplanner. En kontaktlista med samtliga arbetsterapeuter som förskrivit 

hjälpmedlet lämnades ut. I länet fanns vid studiens genomförande 28 arbetsterapeuter som 

förskrivit MEMOplanner. Hjälpmedelskonsulenten gav information om var förskrivarna 

arbetade och ett strategiskt urval (Polit & Beck, 2008) gjordes för att flera olika 

arbetsområden skulle vara representerade. Av de 28 arbetsterapeuterna valdes 15 

arbetsterapeuter ut. De utvalda arbetsterapeuterna förväntades kunna ge en varierad bild av 

erfarenheter i det aktuella ämnet. I nästa skede kontaktades telefonväxeln på Örebro läns 

landsting och Örebro kommun för telefonnummer och e-postadresser. Arbetsterapeuterna 

kontaktades via telefon och e-post för att delges övergripande information kring studien. I e-

postmeddelandet bifogades ett informationsbrev som deltagarna i lugn och ro fick läsa 

igenom innan de gav svar angående sin medverkan via e-post eller telefon. Informationsbrevet 

var en förfrågan om deltagande i studien och innehöll information om studiens syfte och 

intervjuns upplägg. Kontaktuppgifter till studiens ansvariga fanns angivna. Till de deltagare 

som inte svarade inom angiven tidsram skickades en påminnelse efter en vecka. 
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Av de 15 arbetsterapeuter som kontaktats valde åtta arbetsterapeuter att medverka i denna 

studie. Detta ger ett bortfall på sju arbetsterapeuter, där fyra arbetsterapeuter tackade nej till 

att medverka och respons uteblev helt från tre arbetsterapeuter.  

De medverkande arbetsterapeuterna arbetade inom allmänpsykiatri (n=2), barn- och 

ungdomshabilitering (n=2), vuxenhabilitering (n=1), minnesmottagning (n=1) och olika 

hemvårdsområden (n=2). Samtliga arbetsterapeuter var kvinnor och hade arbetat som 

arbetsterapeuter mellan 8-37 år. Antalet MEMOplanner som förskrivits varierade mellan en 

till fem stycken. Brukarnas funktionsnedsättningar var bland annat neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar och minnessvårigheter som medförde problematik med planerings- 

och organisationsförmåga. Efter konsultation på hjälpmedelscentralen valdes MEMOplanner 

som åtgärd för att stötta de nedsatta förmågorna och uppnå måluppfyllelse.  

Utformning av intervjuguide  
En intervjuguide utformades och intervjufrågor gjordes utifrån studiens syfte och tidigare 

litteraturgenomgång. Faktorer som framkommit i litteraturgenomgången (Law et al., 1996; 

Socialstyrelsen & WHO, 2003; Gillette & DePompei, 2004; Scherer, 2005a; Scherer, 2005b; 

Bernd et al., 2009; Lindstedt et al., 2011; Kielhofner, 2012; Krantz, 2012) har används som 

stöd vid formulering av frågor till intervjuguiden. Genom en semistrukturerad intervjuform 

har både öppna frågor och följdfrågor använts vid intervjutillfällena (Lantz, 2007). De öppna 

frågorna utformades för att få en första bild av området och låta respondenten tala fritt (Kylén, 

2004). Följdfrågor användes för att fördjupa och precisera områden (Kylén, 2004). 

Intervjuguiden konstruerades utifrån olika områden: bakgrundsfakta, förskrivning, 

omgivning, person, hjälpmedel, aktivitet samt övrigt. Under området övrigt formulerades efter 

första intervjutillfället en fråga angående tidsfaktorn för att undersöka om fler 

intervjupersoner hade erfarenhet av tidens betydelse för måluppfyllelse.  

Bakgrundsfakta användes för att få igång samtalet och undersöka arbetsområde, brukargrupp 

och antalet MEMOplanner som förskrivits. Frågorna inom förskrivningen konstruerades för 

att skapa en överblick kring varför hjälpmedlet valdes och hur arbetsterapeuten gått till väga i 

förskrivningsprocessen. Därefter gjordes frågor för att ringa in arbetsterapeutens erfarenheter 

kring de faktorer som kunde bidra till måluppfyllelse med hjälpmedlet. Varje område hade en 

huvudfråga med tillhörande följdfrågor som kunde ställas utifrån respondenternas svar. Syftet 

med dessa frågor var att se hur faktorerna inverkar på måluppfyllelse (se Bilaga 1). 

Datainsamling 
Inför varje intervjutillfälle ombads arbetsterapeuterna att ta med mål som formulerats vid 

förskrivning av MEMOplanner för att underlätta författarnas förståelse vid intervjuerna. 

Intervjuerna utfördes efter överenskommelse på varje arbetsterapeuts arbetsplats och tog 35-

50 minuter att genomföra. Vid varje intervjutillfälle förklarades studiens syfte och intervjuns 

tillvägagångssätt för arbetsterapeuterna. Definitionen av måluppfyllelse förklarades som att 

målen uppnåtts som förväntat eller bättre. Varje intervju formades efter varje respondent 

genom användning av anpassade följdfrågor beroende på respondentens svar på de öppna 

frågorna. Intervjuerna spelades in på band samtidigt som anteckningar fördes under varje 

intervjutillfälle. Inspelningarna var till nytta för att ha möjlighet att lyssna igenom 

intervjuerna igen och för att kunna transkribera materialet. Anteckningarna användes för att 

underlätta sammanfattning tillsammans med respondenterna efter varje intervjutillfälle 

(Kylén, 2004). 
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Etiska ställningstaganden 
Ett viktigt förtydligande är att studiens ansvariga är oberoende av och har ingen relation till 

företaget som producerar den specifika digitala kalendern av typen MEMOplanner.  

Utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) har etiska ställningstaganden 

gjorts. Innan kontaktlistan från hjälpmedelscentralen lämnades ut kontaktades 

verksamhetschefen för att få godkännande till utlämnande. Samtliga intervjupersoner har 

blivit informerade om studiens syfte genom att de har fått tillgång till ett informationsbrev. 

Deltagande i studien har varit helt frivilligt. Vid intervjutillfället fick medverkande ge sitt 

muntliga och skriftliga samtycke till deltagande och informerades om att de när som helst 

kunde avbryta studien utan närmare förklaring. Vid intervjutillfället gavs återigen information 

kring studiens syfte samt information om hur intervjun skulle struktureras. Intervjupersonerna 

fick läsa igenom intervjufrågorna och hade då möjlighet att ställa frågor innan intervjun 

startade. Intervjumaterialet hanterades på sådant sätt att identifiering av intervjupersonerna 

försvårades i uppsatsen och allt intervjumaterial raderas när studien avslutas. 

Analys  
Resultatet från intervjuerna bearbetades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2008). Analysen har i huvudsak varit manifest (Polit & Beck, 2008). 

Under det manifesta analysarbetet har det som i texten berör domänerna omgivning, 

person/brukare, hjälpmedel, aktivitet samt övrigt identifierats. Analysarbetet har skett parvis 

under hela processen.  

De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant. Varje inspelad intervju motsvarade en 

analysenhet och varje analysenhet lästes igenom upprepade gånger av båda författarna, både 

enskilt och gemensamt för att få en bild av helheten. Därefter delades texten in i fem domäner 

(omgivning, person/brukare, hjälpmedel, aktivitet samt övrigt). I varje domän har ett induktivt 

analysarbete pågått då granskningen av materialet har varit förutsättningslöst (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2008). Sedan togs meningsbärande enheter ut i domänerna som sedan 

kondenserades för att göra texten mer lätthanterlig utan att förlora det väsentliga (se Tabell 1). 

De kondenserade meningsenheterna kodades för att kortfattat beskriva innehållet. Därefter 

sammanfördes de kodade meningsenheterna i underkategorier, som i sin tur sammanfördes till 

olika kategorier. Kategorierna återspeglade texternas centrala budskap och samlade koder som 

hade gemensamma nämnare (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008) (se Tabell 1).  

Kategorierna har därefter sammanförts i huvudkategorier som förenar innehållet i de olika 

kategorierna (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 
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Tabell 1, Exempel ur analysmatris 

Meningsenheter Kondenseringar Kod Underkategorier Kategorier Huvudkategorier 
”Anhörigas stöd. Det 

är jätteviktigt. Annars 

kommer det inte att 

funka.” 

Utan anhörigas 

stöd kommer det 

inte funka 

Fungerar 

inte utan 

anhöriga 

Anhörigas stöd Vikten av att 

anhöriga ger 

sitt stöd 

 

”För att hon ska 

känna sig trygg med 

det här så måste de 

som är runt omkring 

peppa henne och 

motivera henne och 

hjälpa henne att 

förstå vad det innebär 

och att även de är 

intresserade för att 

liksom väcka det här 

intresset hos henne.” 

De runt omkring 

måste vara 

intresserade, 

peppa, motivera 

Intresserade, 

peppa, 

motivera 

Övriga personer i 

nätverket 
Inverkan 

från personal 

och övriga 

personer i 

nätverket 

 

 

Sociala miljöns 

betydelse för att nå 

måluppfyllelse 
 

 

 

 

 

 
”Jo, men det har jag 

ju på sätt och vis för 

jag måste ju vara en 

motor också.” 

Jag måste vara en 

motor. 
Arbetstera-

peuten är en 

motor 

Arbetsterapeutens 

centrala roll 

Arbetsterap-

eutens 

betydelse för 

måluppfylle-

lse 

 

”Det är väldigt viktigt 

att, eh, patienten 

också är med på det. 

Är motiverad. 

Motivation, vana, är 

viktiga grejer.” 

Det är viktigt att 

brukaren är 

motiverad 

Motivation 

är viktigt 

Motivation Måluppfylle-

lse är upp till 

brukarens 

motivation 

och 

erfarenhet 

 

Brukarens egen 

inverkan på 

måluppfyllelse 

Resultat 
I resultatet används huvudkategorier som överrubriker och kategorierna presenteras i 

resultatet som underrubriker. Underkategorier är kursiverade för att påvisa hur kategorier är 

uppbyggda (se Bilaga 2). Resultatet stärks genom att relevanta citat från meningsenheter 

presenteras. Citaten som valts ut är de som är mest talande för helheten i kategorierna. 

Målsättning med MEMOplanner  
De mål som arbetsterapeuterna sätter tillsammans med sina brukare vid förskrivning av 

MEMOplanner är huvudsakligen att brukaren ska få struktur på sin vardag och sina 

aktiviteter. Målen svarar till att brukarna ska nå självständighet i den mån det är möjligt och 

själva kunna veta vad som ska göras och när.  

Sociala miljöns betydelse för att nå måluppfyllelse 
Arbetsterapeuternas erfarenheter visade att en förutsättning för att överhuvudtaget förskriva 

ett hjälpmedel är att brukaren har personer i omgivningen. Personerna bör vara positivt 

inställda, införstådda och ge stöd i hjälpmedelsanvändningen för att mål hos brukaren ska 

uppnås. Dessa personer kan vara anhöriga, personal och övriga personer i nätverket. 

Arbetsterapeutens roll har även stor betydelse i den sociala miljön.  

Vikten av att anhöriga ger sitt stöd 
Anhörigas stöd är enligt erfarenheter avgörande för måluppfyllelse. De ger det största stödet 

till brukaren, eftersom de är närmast brukaren i vardagen. Arbetsterapeuterna lyfte fram 
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vikten av att de anhöriga är engagerade. För att ett hjälpmedel ska förskrivas är det av stor 

vikt att anhöriga finns som stöd i kontakt med arbetsterapeut, vid utprovning, användning och 

uppföljning av hjälpmedlet. Genom att de anhöriga visar sitt genuina intresse och uppmuntrar 

brukaren genom stöd och omtanke är arbetsterapeuternas erfarenhet att graden av 

måluppfyllelse kan bli större.  

”Men jag tror samtidigt att det är viktigt att man faktiskt förklarar och att man involverar de 

som är närmast. För, för de kan ju stötta många gånger! Och att, att de kanske också i sin tur 

kan få en förståelse för hur, varför det blir på ett visst, ett visst sätt.” 

Arbetsterapeuterna beskrev vikten av att de anhöriga har kunskap och förståelse för 

hjälpmedlet och dess syfte för att göra det enklare och tydligare för brukaren. När anhöriga är 

delaktiga i brukarens problematik och behandling kan insatsen bli mer framgångsrik. 

I denna studie hade arbetsterapeuterna erfarenheter av att de anhöriga var föräldrar eller 

makar. I de fall där de var man och hustru kunde den anhöriga enligt arbetsterapeuternas 

erfarenheter ibland upplevas mer som en vårdare än en partner innan hjälpmedlet förskrevs till 

brukaren. Mål som sattes upp med hjälpmedelsanvändningen var bland annat att brukaren 

skulle vara självständig och därmed undvika att rollerna som man och hustru gick förlorade. 

Inverkan från personal och övriga personer i nätverket 
Om inga nära anhöriga skulle finnas tillgängliga i brukarens omgivning krävs det enligt 

arbetsterapeuternas erfarenheter att övriga personer i nätverket går in och stöttar brukaren i 

hjälpmedelsanvändning för att brukaren ska nå måluppfyllelse. Arbetsterapeuterna berättade 

att personal som möter brukaren kan underlätta för brukaren genom att påtala vikten av att 

hjälpmedlet blir använt och ge stöd i användandet av de olika funktionerna. Där det finns 

personal som stöttar är det viktigt med personalens förståelse och inlevelseförmåga. De måste 

kunna förstå och leva sig in i varför det kan bli svårt för brukaren. För att det ska vara möjligt 

för personer i omgivningen att stödja brukaren visade erfarenheter att det är av stor vikt att de 

vågar be om hjälp. Om kunskap saknas men stödpersoner inte erkänner brister kan det leda till 

att hjälpmedlet inte används, och måluppfyllelse kan då utebli. När de ber arbetsterapeuten 

om hjälp och får kunskap underlättas hjälpmedelsanvändandet och målen kan uppnås. 

”Och då blir det mycket svårare, för de [personalen] erkänner inte att de har, tycker det är 

svårt, och de ber inte mig om hjälp! Och då blir hjälpmedlet inte använt!” 

För att få brukaren att känna sig trygg och vara intresserad av hjälpmedlet måste personerna i 

omgivningen vara intresserade, motiverande och uppmuntrande. Detta är enligt 

arbetsterapeuternas erfarenhet förutsättning för att nå måluppfyllelse.  

”När det gäller kognitiva hjälpmedel, det är A och O. Alltså det är, utan en omgivning som är 

införstådd eller positivt inställd så går det inte. Och det kan vara en av de anledningarna till 

att väljer att inte gå in och jobba utan säger att ”nej, tyvärr, här finns det inte 

förutsättningar”.” 

Arbetsterapeutens betydelse för måluppfyllelse 
Arbetsterapeuterna berättade att arbetsterapeuten har en central roll för måluppfyllelse. För 

att måluppfyllelse ska vara möjlig visade arbetsterapeuternas erfarenhet att det är viktigt att 

arbetsterapeuten har kunskap om brukarens förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel 

och bygger upp en relation med brukaren. Det är även viktigt för måluppfyllelse att 

arbetsterapeuten inte har för bråttom i arbetsterapiprocessen. 
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”…men att det är väl där våran yrkeskunskap så som arbetsterapeuter, att vi kanske frågar 

lite bakom (…) Men då får man ju inte heller ha för bråttom för då skummar man ju bara på 

ytan.” 

Initialt i processen är arbetsterapeuten som en motor genom att utföra en bedömning och 

formulerar mål utifrån sin kompetens. Målformuleringen är enligt erfarenhet avgörande för att 

brukaren ska kunna nå sina mål. Det är även av stor vikt att arbetsterapeuten bidrar med sin 

kunskap genom att motivera användandet av hjälpmedlet för att visa på kopplingen till 

formulerade mål. Därefter berättade arbetsterapeuterna hur de successivt backar och lämnar 

delvis över ansvaret till brukaren och stödpersoner. 

Arbetsterapeuterna hade erfarenhet av att ha en stor betydelse för måluppfyllelse genom att ge 

stöd och motivera. Under hjälpmedelsanvändningen finns arbetsterapeuten som stöd till både 

brukare och dennes nätverk. Här fungerar arbetsterapeuten som ett bollblank med olika 

lösningar och idéer. Det är enligt arbetsterapeuternas erfarenhet viktigt att arbetsterapeuten 

finns där, följer upp och inte ger upp. 

”…att vara nån som.. Eh, finns där och kan stötta och motivera till användandet, och kanske 

komma med, med tips och idéer som kanske inte någon annan tänker på. Eftersom vi ändå 

sitter på en del kunskap så, att man har nånting att komma med.” 

Stödet från arbetsterapeuterna kan även vara praktiskt: 

”… ibland kan känna att ”här behöver jag vara mer till stöd” och kanske hjälpa till mer 

praktiskt och lägga in saker, om det nu är MEMOplanner till exempel.” 

Brukarens egen inverkan på måluppfyllelse 
Arbetsterapeuterna hade erfarenhet av att det finns många faktorer hos brukaren själv som har 

betydelse för måluppfyllelsen. Utifrån arbetsterapeuternas erfarenheter är brukarens 

motivation och värderingar, erfarenhet och ålder samt insikt och nedsättningar faktorer av 

betydelse. 

Brukarens motivation och erfarenhet 
Arbetsterapeuterna förklarade hur avgörande motivation är för måluppfyllelse. När brukaren 

själv har viljan och drivkraften blir insatsen framgångsrik. Brukaren har ett eget ansvar och 

det ligger mycket på brukaren själv att använda hjälpmedlet. Aktiviteten utförs inte av sig 

själv bara för att hjälpmedlet påminner brukaren.  

”…det är ju väldigt avgörande hur motiverad och vilka förutsättningar, ehh, personen har 

själv att, att kunna använda sig av hjälpmedlet.” 

Något som enligt arbetsterapeuternas erfarenhet kan spela stor roll för att nå mål är vad 

brukaren själv värdesätter. Mycket kan bero på vilka värderingar och vilken attityd brukaren 

har, bland annat till hjälpmedlet, teknik och vad andra personer i omgivningen ska tycka. 

Arbetsterapeuterna påpekade vikten av erfarenhet av teknik för att nå måluppfyllelse. Det kan 

vara fördelaktigt att kontrollera hur van brukaren är och vilken relation brukaren har med 

teknik. Arbetsterapeuterna hade erfarenhet av att brukare som är tekniskt intresserade kan på 

en gång uppleva att det fungerar med hjälpmedlet, medan brukare som är otekniska kan känna 

en rädsla för att använda tekniska produkter och hjälpmedel. Enligt arbetsterapeuternas 

berättelser kan ålder ha betydelse för erfarenheten. Eftersom yngre oftare använder sig av 

teknik i vardagen är de inte rädda för att testa och använda tekniska hjälpmedel. De yngre kan 

även utnyttja hjälpmedlets funktioner i bredare utsträckning än vad de äldre kan göra.  



 

11 

 

“...det är sällan man ser någon rädsla för teknik hos de här yngre. (...) Däremot har man 

mycket större respekt och vågar inte testa. (...) Tycker jag, många äldre.” 

Det framkom dock i intervjuerna att erfarenhet av teknik inte är ett måste för att nå mål. 

Brukaren kan enligt arbetsterapeuternas erfarenheter lära sig med tiden och måste våga prova. 

“Hennes egna värderingar om det här hjälpmedlet har ju också stor betydelse, för hon kanske 

egentligen inte alls vill använda det här, för hon tycker inte om teknik! Och på något vis 

ändra sina värderingar.” 

Att själv uppleva vinsten 
Det är enligt arbetsterapeuternas erfarenhet viktigt för måluppfyllelse att brukaren förstår och 

accepterar att hjälpmedlet faktiskt är till hjälp. Arbetsterapeuterna var i stort eniga om att det 

är en nödvändighet att brukaren själv får uppleva vinsten för att hjälpmedlet ska fungera. 

Arbetsterapeuterna erfarenhet visade att när brukaren får uppleva att vardagliga saker fungerar 

blir det en stor vinst, gott för självkänslan och brukaren klarar livet lättare. När en vana 

etableras blir det en struktur i vardagen som i sin tur leder till att brukaren blir mer trygg och 

litar på sig själv. 

”…måste själva uppleva vinsten. (…) Och, eh, då blir det ju ännu viktigare att pröva och sen 

så, se vinsten, för att sen acceptera att hjälpmedlet kan vara till hjälp då.” 

Arbetsterapeuter hade även erfarenhet av att det kan ses som en vinst för brukarna att få 

beröm, slippa ta emot tjat och ha någon typ av belöningssystem. 

Hjälpmedlets inverkan på måluppfyllelse 
Faktorer för att ett hjälpmedel ska vara användbart och vara bidragande till måluppfyllelse 

beskrev arbetsterapeuterna som tydlig design och anpassningsbarhet samt användarvänlighet 

och enkelhet. Även placeringen av hjälpmedlet är avgörande för att hjälpmedlet ska användas 

och bidra till måluppfyllelse. Erfarenheter visade även att hjälpmedlet bidrog till att brukarna 

blev mer självständiga och de anhöriga behövde inte påminna brukarna i samma utsträckning. 

Arbetsterapeuterna hade erfarenhet av att hjälpmedlet passar brukare i ett brett åldersspann 

och att alla har samma möjlighet att nå måluppfyllelse. Den äldre målgruppen använde främst 

hjälpmedlet i hemmet medan den yngre målgruppen använde både det stationära hjälpmedlet 

och tillhörande funktioner för mobiltelefonen.  

Hjälpmedlets design och funktion 
Arbetsterapeuterna berättade att många av brukarna är ute efter ett tydligt hjälpmedel med 

användbara funktioner. Design har stor betydelse för måluppfyllelse och det är enligt 

erfarenheter hos arbetsterapeuterna viktigt att utformning hos hjälpmedlet är så vardagligt 

som möjligt. 

De olika funktionerna i MEMOplanner ökar användbarheten berättade arbetsterapeuterna. 

Funktionerna är inbjudande och en intervjuperson uttryckte det som: 

”Det är ganska spännande med den där fiffiga grejen liksom, med lite schyssta funktioner.” 

Arbetsterapeuterna förklarade att hjälpmedlets sms-funktion är positivt för måluppfyllelse. 

Arbetsterapeuterna hade erfarenheter av att denna funktion främst användes av den yngre 

målgruppen. Genom att använda denna funktion kan brukarna utföra fler aktiviteter utanför 

hemmet men har ändå en struktur på vardagen, de får använda sin vanliga mobiltelefon och 

det blir inte lika synligt för personer i den sociala miljön att brukaren har ett hjälpmedel. Detta 
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var enligt erfarenheter bidragande till måluppfyllelse då en förutsättning för användandet av 

hjälpmedlet var att det var litet och inte syntes. I dessa fall beskrev arbetsterapeuterna 

hjälpmedlet som ett två-i-ett-hjälpmedel. 

“Och jag får ha min mobiltelefon (…) Det är inget som tas bort ifrån mig utan det blir en, 

man plussar på med nåt som man behöver. Jag tror det är jätteviktigt!” 

Arbetsterapeuterna lyfte även fjärrstyrningsfunktionen. Brukarens anhöriga kan lägga in 

aktiviteter utan att behöva ha hjälpmedlet till hands. Arbetsterapeuternas erfarenhet visade att 

detta är positivt för måluppfyllelse då brukaren inte behöver släpa med sig hjälpmedlet för att 

lägga in nya aktiviteter.  

Ytterligare en funktion som arbetsterapeuterna hade erfarenhet av som bidragande till 

brukarnas måluppfyllelse är kvitteringsfunktionen. För att kontrollera att aktiviteter som är 

extra viktiga för brukaren blir utförda kan brukaren kvittera aktiviteten och det blir visuellt 

tydligt att aktiviteten är utförd. 

Något som arbetsterapeuterna påpekade var viktigt för måluppfyllelse var att hjälpmedlet var 

anpassningsbart. Det går att skala rent hjälpmedlet och få de funktioner som brukaren själv 

vill ha. Arbetsterapeuterna menade att ett hjälpmedel som är lätt att anpassa efter vad 

brukaren önskar blir mer användbart eftersom det då kompenserar för brukarens specifika 

behov. 

Användarvänlighet hos ett hjälpmedel är A och O 
Arbetsterapeuterna hade erfarenhet av att MEMOplanner är användarvänligt och går snabbt 

att lära sig. Detta menade de är en förutsättning för att brukaren på sikt ska nå sina mål. Det är 

av stor vikt att hjälpmedlet är lätt att använda då det ökar användningen. När hjälpmedlet är 

användarvänligt och enkelt kan det enligt arbetsterapeuternas erfarenheter minska på kravet 

att arbetsterapeuten går in och stöttar. Brukarna och personerna i deras omgivning klarar i stor 

utsträckning av hanteringen av hjälpmedlet på egen hand. 

”Jag tycker inte att det är så mycket stöd som familjen behöver ha där. För oftast så rullar 

arbetet på ganska bra tycker jag!” 

Enkelheten hos hjälpmedlet menade flera av arbetsterapeuterna är ett krav för att kompensera 

för kognitiva funktionsnedsättningar och därmed nå mål. De berättade att ett kognitivt 

hjälpmedel måste förenkla och förtydliga för brukaren och en arbetsterapeut uttryckte sig: 

”För att det ska funka som ett bra hjälpmedel får aldrig hjälpen vara med än 2 

knapptryckningar bort.”. 

Hjälpmedlets placering  
Placering av det stationära hjälpmedlet är något som alltid diskuteras mellan arbetsterapeuten 

och brukaren. Det är viktigt att placera hjälpmedlet på ett lämpligt ställe där brukaren ser och 

blir påmind om den. Detta är enligt erfarenheter avgörande för att hjälpmedlet ska ge stöd.  

”När det gäller sånna här, stationära hjälpmedel (…) Så är placeringen jätteviktig för du 

måste komma ihåg att titta på den för att den ska ge stöd.” 

Aktivitetstypens betydelse för måluppfyllelse 
I intervjuerna har det framkommit att aktivitetstypen har betydelse för måluppfyllelse. 

Arbetsterapeuterna berättade om vikten av att prioritera och finna en balans mellan 

aktiviteterna för att nå mål. 
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Vikten av att kombinera måsten med lustfyllda aktiviteter 
Arbetsterapeuterna pratade om skillnaderna i aktiviteter som brukaren måste respektive vill 

utföra. Arbetsterapeuternas erfarenheter visade att det är lättare för brukaren att utföra 

aktiviteter och därmed nå sina mål om det är lustfyllda aktiviteter och viktiga aktiviteter som 

brukaren själv prioriterat. Det första att tänka på enligt erfarenheter är att det är avgörande för 

måluppfyllelse att börja smått, speciellt för brukare som inte har haft ett utbrett 

aktivitetsmönster sedan tidigare. För att brukare ska uppnå struktur i vardagen och nå 

måluppfyllelse hade arbetsterapeuterna erfarenhet av att det var av vikt att brukarna planerade 

in få men lustfyllda och viktiga aktiviteter i MEMOplanner. Arbetsterapeuter berättade att 

genom att utgå från aktivitetstyper som brukaren själv tycker är viktigt så kommer även de 

andra aktiviteterna att falla på plats så småningom. När aktivitetstyperna fördelas hade 

arbetsterapeuterna erfarenhet av att det uppstod en balans mellan aktiviteterna, och därmed 

uppnåddes måluppfyllelse. Det underlättar även för måluppfyllelse om även fritidsaktiviteter 

och hobbys planeras in i kalendern då brukaren kan associera hjälpmedlet till något positivt.  

”Att man inte börjar med, det blir så stor differens då att börja med jättemycket, från att inte 

ha haft någonting. Och då tänker jag att man lätt kan misslyckas. För målet är ju ändå att 

man ska lyckas och vilja fortsätta använda. Så man börjar i en liten liten skala och sen 

trappar man upp till någon slags nivå som man tycker är lagom och rimlig.” 

Ibland kunde arbetsterapeuterna tycka att det är fördelaktigt att i planering av aktiviteter tänka 

tråkigt före roligt för att få en strategi och veta hur prioritering av aktiviteter ska göras. I och 

med att aktiviteterna planeras in i ett hjälpmedel visade arbetsterapeuternas erfarenheter att 

det blir visuellt tydligt för brukarna hur stor belastningen är på veckans dagar. Det hjälper 

brukarna att se att de inte kan göra flera saker på samma tider och att aktiviteter måste 

planeras in på tider som inte redan är planerade. Detta kan enligt erfarenheter bidra till 

måluppfyllelse genom att brukarna får en struktur på vardagen. 

Arbetsterapeuterna såg på vila och återhämtning som en typ av aktivitet som också måste 

planeras in i kalendern för att få balans i livet: 

“Det blir så ojämt fördelat för dom. Så när de har ork och kör på och, aa eller liksom sådär 

då kör dom på verkligen och sen så går man nästan in i väggen tillfälligtvis och det blir 

ingenting gjort sen på flera dagar (...) planera in återhämtningstid för henne att den är lika 

viktig som påminnelsen för en aktivitet som ska utföras.” 

Tidens betydelse för måluppfyllelse 
Arbetsterapeuterna tog upp hur betydelsefull tidsfaktorn är för att brukaren ska nå sina mål i 

större utsträckning. Det är viktigt att arbetsterapeuten bedömer i ett tidigt skede och ständigt 

har täta uppföljningar. Arbetsterapeuterna hade erfarenhet av att det kan vara avgörande för 

måluppfyllelsen om processen blir långdragen, då brukaren kan mista sin motivation och 

tappa tråden om det dröjer för länge. Genom att brukaren får hjälpmedlet tidigt i processen 

och genom att arbetsterapeuten har täta uppföljningar underlättar det för brukaren att göra 

hjälpmedelsanvändingen till en vana och därmed nå måluppfyllelse.  

”…timingen måste vara rätta, så att säga, när man kommer in.” 

Långa väntetider såväl till arbetsterapeuter som till att få hjälpmedel är något som flera 

arbetsterapeuter lyfte fram. Arbetsterapeuterna erfarenheter visade att väntetider till 

arbetsterapeuter kan göra att det blir svårt att ha täta insatser i början av behandlingen. 

Erfarenheterna visade dock att brukarna med anhöriga ofta är positivt inställda till att få 

hjälpmedel och är medvetna om väntetiderna.  
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Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att beskriva arbetsterapeuters erfarenhet av bidragande faktorer till 

måluppfyllelse med digitala kalendern MEMOplanner som arbetsterapeutisk åtgärd. 

Resultatet visar att arbetsterapeuterna har erfarenhet av att omgivningen runt omkring 

brukaren är avgörande. Den sociala omgivningens stöd är en avgörande förutsättning för 

förskrivning och måluppfyllelse. Enligt arbetsterapeuternas erfarenhet kan brukaren själv 

inverka på att nå sina mål genom motivation och intresse. Fortsättningsvis visar resultatet 

arbetsterapeuternas erfarenheter kring vilken betydelse hjälpmedlet och dess placering i 

hemmet har för måluppfyllelse samt på vilket sätt aktivitetstypen kan påverka. Avslutningsvis 

redovisas erfarenhet av tiden som en avgörande faktor och vikten av att ha rätt timing i sitt 

arbete som förskrivare. 

Omgivning 
Arbetsterapeuterna belyste vikten av sociala omgivningens stöd. Stödet är viktigt för 

måluppfyllelse då brukaren kan bli mer motiverad till användandet av hjälpmedlet. Detta 

överensstämmer med tidigare forskning och litteratur (Blomquist & Jacobson, 2011; Lindstedt 

et al., 2011) som beskriver att stöd från anhöriga och kunnig personal kan ses som en 

förutsättning för att hjälpmedlet ska användas och måluppfyllelse ska uppnås. I studien 

framkom det att arbetsterapeuterna inte skulle förskriva MEMOplanner om det inte finns en 

social omgivning som kunde ge stöd till brukaren. Detta skulle kunna utläsas som att de 

brukare som inte har stöd från personer i omgivningen inte har förutsättningar för att få den 

hjälp de behöver och blir då utan hjälpmedel och konsekvenser i vardagen skulle kvarstå. Här 

måste istället arbetsterapeuterna ge mer stöd till brukare utan anhöriga eller personal, men 

tiden räcker inte alltid till. När det finns personer i omgivningen som ger stöd i 

hjälpmedelsanvändningen underlättas arbetsterapeutens arbete. Detta överensstämmer med 

Tamms studie (1999) som visar att arbetsterapeuter har erfarenheter av att anhöriga kan 

underlätta och förenkla deras arbete. Uppföljningar behöver inte vara lika täta och 

arbetsterapeuterna får tid över när omgivningen ger stöd, vilket även detta överensstämmer 

med Tamms studie (1999). Denna tid kan de då istället ge till de brukare som inte har ett stöd 

från anhöriga eller övrigt nätverk. Genom detta skulle även brukare utan socialt stöd kunna 

uppnå sina mål.  

Många av brukarna och deras anhöriga i studiens resultat var man och hustru, och 

arbetsterapeuterna hade erfarenheter av att den anhörige skulle kunna upplevas mer som en 

vårdare än en partner till brukaren. Tidigare forskning beskriver att familjeroller kan vara 

svåra att bevara när någon av makarna är i behov av vård (Pettersson, 2006). Eftersom det 

ställs krav på anhöriga att vara stöttande kan de även uppleva svårigheter att bevara sina 

sociala roller inom arbete och fritid (Demers, Fuhrer, Jutai, Lenker, Depa & De Ruyter, 

2009). Dock menar Blomquist och Jacobson (2011) att anhöriga inte har någon 

omvårdnadsskyldighet och att stödet bör vara frivilligt.  

Studiens resultat visar att vårdpersonalens inlevelseförmåga, attityd och förståelse är viktigt 

för måluppfyllelse. De måste även ha kunskap om brukarens svårigheter. Arbetsterapeuterna 

hade erfarenhet av att det viktigt att personal frågar förskrivaren om hjälp om de inte har 

tillräckligt med kunskap om hjälpmedlet, annars kan måluppfyllelsen förloras. Detta 

överensstämmer med tidigare studier att det är en avgörande faktor att personalen vet hur 

hjälpmedlet fungerar (Lindstedt et al., 2011). Enligt Blomquist och Jacobson (2011) är det 

dock inte förskrivarens ansvar att utbilda all vårdpersonal kring hjälpmedelsanvändningen. 

Det är snarare verksamhetscheferna på respektive arbetsplats som ansvarar för att personalen 

har rätt kunskap. Här kan tidsaspekten diskuteras som en avgörande faktor. När personalen 

måste fråga arbetsterapeuten om hjälp kan tiden åtgå som istället kunde lagts på brukarna, 
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speciellt när det inte är arbetsterapeutens ansvar att utbilda vårdpersonal (Blomquist & 

Jacobson, 2011). En implikation till praxis kan därför vara att personal som arbetar med 

brukare får mer utbildning i hur hjälpmedel ska användas. Personal skulle istället kunna vända 

sig till verksamhetscheferna som får ansvara för att rutiner för utbildning blir bättre. Om 

rutiner upprättas för att få en kontinuerlig utbildning med jämna mellanrum behöver 

arbetsterapeuten inte gå in lika ofta, personalen får mer kunskap och därmed skulle brukarens 

möjligheter att nå måluppfyllelse stärkas.  

Person/Brukare 
I studien lyftes brukarens erfarenhet upp av samtliga arbetsterapeuter. Arbetsterapeuter 

upplevde att brukaren behöver ha viss erfarenhet av teknik innan hjälpmedlet blir förskrivet 

för att underlätta för måluppfyllelse. Enligt MPT (Bernd et al., 2009; Krantz, 2012; Scherer, 

2005a) måste förskrivaren ta hänsyn till brukarens förmågor innan ett hjälpmedel förskrivs. 

Arbetsterapeuter lyfte dock fram att erfarenheten inte är ett krav och att det är något som går 

att lära sig med tiden. Denna åsikt kan ses som positiv, då de anser att alla har en chans att 

använda hjälpmedlet och därmed nå måluppfyllelse, oberoende av erfarenhet. Detta kan 

användas i praxis genom att arbetsterapeuter försöker se hjälpmedlets anpassningsmöjligheter 

till måluppfyllelse istället för brukarens begränsningar inom teknik.  

Hjälpmedel 
I studien var arbetsterapeuterna som belyste sms-funktionen de som hade erfarenhet av den 

yngre målgruppen som använde hjälpmedlet. Resultatet visar att dessa arbetsterapeuter 

beskrev det som ett två-i-ett-hjälpmedel med både det stationära hjälpmedlet och brukarnas 

mobiltelefoner. Eftersom mobiltelefonen då sågs som en del av MEMOplanner hade 

arbetsterapeuterna då erfarenhet av att hjälpmedlet var litet och inte syntes. I dessa fall var det 

viktigt för brukarna att hjälpmedlet var litet då det var en förutsättning för användningen och 

därmed kunde bidra till måluppfyllelse. Enligt litteratur kan en brukare som har ett synligt 

hjälpmedel bli stämplad som hjälpmedelsanvändare och betraktas som annorlunda 

(Berndtsson, 2005). Därför kan sms-funktionen eliminera stigmatisering och brukaren 

upplever sig vara som alla andra. 

Erfarenheterna arbetsterapeuterna hade av den äldre målgruppen var att hjälpmedlet var 

placerat hemma och att det var i hemmet det användes. Den äldre målgruppen la in aktiviteter 

på hjälpmedlet och fick påminnelse direkt från hjälpmedlet. Arbetsterapeuternas erfarenheter 

var att alla använder MEMOplanner på olika sätt. Detta påvisar hjälpmedlets 

anpassningsbarhet och breda användningsområde. Enligt ICF (Socialstyrelsen & WHO, 2003) 

är ett anpassat hjälpmedel en förutsättning för förbättrad måluppfyllelse. I praxis kan detta 

användas genom att arbetsterapeuter förskriver hjälpmedel som är just anpassningsbara 

utifrån de funktioner som brukaren är i behov av.  

Något som denna studies resultat inte har visat men som framkommit i tidigare forskning är 

att måluppfyllelse sker i större utsträckning när ett hjälpmedel förskrivs när brukaren är ung 

(Gilette & DePompei, 2004). I denna studie framkommer att arbetsterapeuterna har erfarenhet 

av att hjälpmedlet passar brukare i ett brett åldersspann och att måluppfyllelse kan nås oavsett 

i vilken ålder hjälpmedlet förskrivs. 

Aktivitet 
I studien framkom det att aktivitetstypen ökar användningen och därmed bidrar till 

måluppfyllelse. Det är lika viktigt att planera in lustfyllda och viktiga aktiviteter som att ha en 

balans i aktiviteter och att överhuvudtaget ha planerade aktiviteter. Enligt HAAT bör hänsyn 

tas till brukarens önskade aktiviteter (Bernd et al., 2009). Om en brukare inte har planerade 
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aktiviteter kan det leda till passivitet. På samma sätt kan för mycket aktiviteter leda till att 

brukaren tillfälligtvis går in i väggen. Aktivitet är nödvändigt för att få en fungerande vardag 

(Law et al., 1996) och utan en aktivitetsbalans kan en brukare inte upprätthålla sin vardag och 

målen blir inte uppnådda i samma utsträckning.  

Tid 
Samtliga intervjupersoner lyfter fram tiden som en viktig faktor genomgående i 

förskrivningsprocessen. Ingen av de olika modellerna som finns till stöd vid förskrivning av 

hjälpmedel lyfter fram tidens betydelse vid förskrivning av hjälpmedel eller i relation till 

måluppfyllelse (Law et al., 1996; Scherer, 2005a; Bernd et al., 2009; Krantz, 2012).  

Något som är positivt för måluppfyllelse är att bedöma brukarens behov av stöd i ett tidigt 

skede och i den mån det är möjligt inte låta processen ta för lång tid. Arbetsterapeuterna 

menar dock att de har ont om tid i sitt arbete och att de har mer att göra än vad tiden tillåter. 

Detta i sin tur orsakar väntetider som kan inverka negativt på måluppfyllelse. Pettersson 

(2006) nämner att väntan på ett hjälpmedel kan upplevas som förlorad tid då det inte sker 

någon förbättring hos brukaren. Även om arbetsterapeuter hade erfarenhet av att det inte var 

ett hinder med långa väntetider blir det inte hållbart i längden.  

Det kan även diskuteras att det kan vara avgörande för arbetsterapipraxis att verksamheter 

tillsätter fler tjänster genom att anställa fler arbetsterapeuter för att på så sätt få ut fler på 

arbetsmarknaden. Detta kan i sin tur bidra till att minska väntetider hos mottagningarna, fler 

brukare kan få det stöd de behöver för att nå mål och fördelningen av arbetsbörda kan jämnas 

ut. 

Metoddiskussion 
I denna studie valdes MEMOplanner som utgångspunkt för att avgränsa 

undersökningsområdet. Dock är det av stor vikt att förtydligandet kring den oberoende 

ställningen gentemot företaget som producerar hjälpmedlet lyfts fram.  

I urvalsprocessen kontaktades 15 av 28 arbetsterapeuter för att avgränsa 

undersökningsgruppen då 28 intervjuer hade blivit för många inom studiens tidsram. Studien 

har ett bortfall på sju arbetsterapeuter. Bortfallet skulle kunna ses som en svaghet då fler 

intervjuer hade kunnat ge en större variation i resultatet. Ytterligare en svaghet skulle kunna 

vara att undersökningsgruppen inte har några män representerade då även ett manligt 

perspektiv hade kunnat ge en större variation. Författarna upplevde dock att de intervjuade 

arbetsterapeuternas erfarenheter svarade till studiens syfte. En kvalitativ innehållsanalys 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008) har använts för att beskriva likheter och skillnader i 

variationerna av arbetsterapeuternas erfarenheter. 

I denna studie har förskrivningsmodellerna (Law et al., 1996; Scherer, 2005a; Bernd et al., 

2009; Krantz, 2012) varit till hjälp i formulering av intervjufrågor genom att faktorerna 

använts som grund till de öppna frågorna. Avslutningsvis i varje intervju tillfrågades 

arbetsterapeuterna om det var något mer de ville tillägga angående måluppfyllelse utöver 

frågorna på intervjuguiden. I första intervjun lyfte arbetsterapeuten upp tidsfaktorn som 

avgörande för måluppfyllelse. Därför var det av intresse att undersöka vad resterande 

arbetsterapeuter hade för erfarenheter av tidsfaktorn och detta konstruerades som en övrig 

fråga. Detta bidrog till att studiens problemområde breddades och resultatet fick ett bredare 

perspektiv än det som tagits upp i studiens bakgrund. Det kan dock diskuteras om detta är en 

svaghet i intervjuguiden genom att arbetsterapeuterna blev styrda i sina svar och inte 

självmant tog upp tidsfaktorn. Intervjuguiden skulle kunna strukturerats på annat sätt genom 
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att först fråga om det var något mer arbetsterapeuterna ville tillägga angående måluppfyllelse 

och ge dem möjligheten att själva lyfta fram tidsfaktorn och i annat fall sedan ställa frågan 

angående tidsfaktorn och undersöka deras erfarenheter kring detta.  

I denna studie har hänsyn tagits till forskningsetiska principer framtagna av Vetenskapsrådet 

(2002). Hänsyn har tagits till informationskravet då deltagarna har fått ta del av studiens syfte 

och villkor gällande deltagande. Samtycke inhämtades och alla uppgifter hanterades 

konfidentiellt genom samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. Intervjumaterialet har 

hanterats så att arbetsterapeuterna inte ska kunna identifieras. Materialet har endast använts 

för forskningsändamål med hänsyn till nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Målen som 

presenteras i resultatet är generellt beskrivna utifrån de specifika mål som arbetsterapeuterna 

berättade om i intervjuerna. De specifika målen för varje brukare har utelämnats då de skulle 

kunna anses som utpekande och avslöjande för vilka brukarna är. 

Genom att transkribering från muntligt till skriftligt språk skett ordagrant har allt som 

intervjupersonerna sagt kommit med och när citat används i resultatet stärks giltigheten 

(Lundman & Graneheim, 2008). Vid analys har diskussioner mellan författarna förts 

kontinuerligt kring tolkning av materialet och vid eventuellt skilda uppfattningar diskuterades 

detta till konsensus uppnåddes. Arbetet har hela tiden skett parvis och därmed stärks 

tillförlitligheten ytterligare (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).  

I och med sättet att intervjua med semistrukturerade frågor tilläts arbetsterapeuterna att tala 

fritt vid de öppna frågorna (Kylén, 2004) för att sedan precisera med följdfrågor anpassade 

efter svaren. Detta ledde till ett bredare perspektiv och det har framkommit mer information 

från intervjutillfällena än om andra metoder med slutna frågor använts. Utifrån informationen 

bearbetades det som rör de fem domänerna. Övrig information har varit viktigt för förståelse 

för innehållet i domäner men har inte bearbetats i samma utsträckning. All information har 

dock bearbetats på ett eller annat sätt och varit till användning för studiens resultat. 

Studien gav ett varierat material och vid analys av materialet framkom ett stort antal koder 

och få av koderna liknande varandra. Andemeningen i koderna som sammanfördes i 

underkategorier var dock densamma och analys kunde genomföras. Det hade kunnat 

underlätta för analysarbetet om koderna som lyftes fram var mer lika varandra för att få ett 

ännu tydligare resultat. Koder i arbetet är specifika, och det skulle vara möjligt att bearbeta 

koderna på högre nivå och sammanföra koder för att få färre antal koder. Alternativt hade 

koder kunnat uteslutats då de påminner om underkategorier. Huvudkategorin som berör 

tidsfaktorn har inga kategorier då underkategorierna är så övergripande att kategorier blev 

överflödiga.  

Tillförlitligheten i respondenternas svar bedöms vara god eftersom de har lång 

arbetslivserfarenhet och har kopplat sina svar till verkliga händelser. Denna studie har 

överförbarhet då genomförandeprocessen är tydligt beskriven (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008). Om en liknande studie skulle utföras med samma genomförandeprocess är 

sannolikheten stor att de skulle komma fram till ett liknande resultat. 

I denna studie är det arbetsterapeuternas perspektiv som studerats. Arbetsterapeuterna har 

svarat utifrån sina perspektiv och beskriver sina erfarenheter av hur faktorerna bidrar till 

brukarnas måluppfyllelse. Som förslag till fortsatt forskning inom området ges att utföra 

ytterligare studier ur såväl brukares som anhörigas perspektiv för att undersöka deras 

erfarenheter. Ytterligare förslag till fortsatt forskning kan även vara att undersöka relationen 

mellan faktorerna och måluppfyllelse med andra typer av hjälpmedel. Detta för att undersöka 
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om faktorerna kan generaliseras till flera hjälpmedel och inte bara är bidragande till 

måluppfyllelse vid förskrivning av MEMOplanner. 

Slutsats 
Slutsatsen kan dras att faktorerna omgivning, person/brukare, hjälpmedel, aktivitet och tid kan 

vara avgörande för måluppfyllelse. En arbetsterapeut bör ha dessa faktorer i åtanke vid 

förskrivning av hjälpmedel för att brukaren ska nå sina mål. Det finns ingen 

förskrivningsmodell som innehåller samtliga fem av de centrala faktorerna. Tidsaspekten 

finns inte beskriven i någon av förskrivningsmodellerna och ingen modell lyfter fram samtliga 

av de övriga faktorerna. Genom att utforma en modell där samtliga faktorer finns 

representerade sker förskrivningen ur ett bredare perspektiv där rätt hjälpmedel förskrivs 

utifrån rätt förutsättningar och måluppfyllelsen skulle kunna ske i högre utsträckning. Denna 

studie skulle kunna vara ett i ledet att utforma en sådan modell. 

 

  



 

19 

 

Referenslista 
Abilia. (u.å). MEMOplanner S525. Hämtad 2014-09-15, från 

http://www.abilia.se/produkter/produkt.aspx?productgroup=273159&product=311789 

Adolfsson, J. (2012). Kognitiva hjälpmedel [Elektronisk resurs] : nationell uppföljning av 

hjälpmedelsförsörjningen för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Sundbyberg: 

Hjälpmedelsinstitutet. 

Axén, M., Brar, A., Huslid, E., Nordin, V., Nylander, L., & Walch, M. (2010). ADHD, lindrig 

utvecklingsstörning och autismspektrumtillstånd hos barn, ungdomar och vuxna. Stockholm: 

Stockholms läns landsting. 

Bernd, T., van der Pijl, D., & de Witte, L.P. (2009). Existing models and instruments for the 

selection of assistive technology in rehabilitation practice. Scandinavian journal of 

occupational therapy, 16(3), 146-158. doi: 10.1080/11038120802449362 

Berndtsson, I. (2005). Tekniska hjälpmedel, synskadade och samhället. I J. Bengtsson (Red.), 

Med livsvärlden som grund (s.81-103). (2., rev. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Björklund, K. (2014). Att få hjälpmedel för kognitivt stöd. Hämtad 2014-11-12, från 

http://www.1177.se/Orebrolan/Tema/Hjalpmedel/Artiklar/Kognition-och-

kommunikation/Att-fa-hjalpmedel-for-kognitivt-stod/  

Blomquist, U. & Jacobson, D. (2011). Förskrivningsprocessen, fritt val av hjälpmedel, 

egenansvar: tre olika vägar till hjälpmedel. (1. uppl.) Sundbyberg: Hjälpmedelsinstititutet. 

COAT. (2002). Enabling Occupation: An occupational therapy perspective. Ottawa: COAT 

Publication ACE). 

Conse, J. & Lundin, L. (2012). Anhöriga och närstående. I L. Lundin & Z. Mellgren (Red.), 

Psykiska funktionshinder - stöd och hjälp vid kognitiva funktionsnedsättningar (s. 43-59). 

Lund: Studentlitteratur. 

Cooper, R.A., Dicianno, B.E., Brewer, B., LoPresti, E., Ding, D., Simpson, R., Grindle, G. & 

Wand, H. (2008). A perspective on intelligent devices and environments in medical 

rehabilitation. Medical Engineering & Physics, 30(10), 1387-1398. doi: 

10.1016/j.medengphy.2008.09.003 

Demers, L., Fuhrer, M., Jutai, J., Lenker, J., Depa, M., & De Ruyter, F. (2009). A conceptual 

framework of outcomes for caregivers of assistive technology users. American Journal Of 

Physical Medicine & Rehabilitation, 88(8), 645-658. doi:10.1097/PHM.0b013e3181ae0e70 

Förbundet Sveriges arbetsterapeuter (2012). Etisk kod för arbetsterapeuter: antagen av 

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters fullmäktige 1992, reviderad 2004 och 2012. ([5.], rev. 

uppl.) Nacka: Förbundet Sveriges arbetsterapeuter (FSA). 

Gillette, Y. & DePompei, R. (2004). The potential of electronic organizers as a tool in the 

cognitive rehabilitation of young people. NeuroRehabilitation, 19(3), 233-243. 

Hjälpmedelsinstitutet (Hi). (2014). Hjälpmedel för kognition. Hämtad 2014-10-22, från 

http://www.hi.se/hjalpmedel/hjalpmedel-for-kognition/ 

Kielhofner, G. (2012). Model of human occupation: teori och tillämpning. (1. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

http://www.abilia.se/produkter/produkt.aspx?productgroup=273159&product=311789
http://www.1177.se/Orebrolan/Tema/Hjalpmedel/Artiklar/Kognition-och-kommunikation/Att-fa-hjalpmedel-for-kognitivt-stod/
http://www.1177.se/Orebrolan/Tema/Hjalpmedel/Artiklar/Kognition-och-kommunikation/Att-fa-hjalpmedel-for-kognitivt-stod/
http://www.hi.se/hjalpmedel/hjalpmedel-for-kognition/


 

20 

 

Krantz, O. (2011). Assistive devices utilisation in activities of everyday life – a proposed 

framework of understanding a user perspective. Disability and rehabilitation: Assistive 

technology, 7(3), 189-198. doi: 10.3109/17483107.2011.618212 

Kylén, J. (2004). Att få svar: intervju, enkät, observation. (1. uppl.) Stockholm: Bonnier 

utbildning. 

Lantz, A. (2007). Intervjumetodik. (2., [omarb.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Law, M., Cooper, B., Strong, S., Stewart, D., Patricia, R. & Letts, L. (1996). The Person-

Environment-Occupation Model: A transactive approach to occupational performance. 

Canadian Journal of Occupational Therapy, 63(1), 9-23. 

Lidström Holmqvist, K. (2014). Kognitiva funktionsnedsättningar efter förvärvad hjärnskada 

: konsekvenser i vardagen och rehabilitering med fokus på arbetsterapi. [Elektronisk.] 

Vårdalinstitutets Tematiska rum : Strokerummet. Tillgänglig: www.vardalinstitutet.se, 

Tematiska rum. 

Lindstedt, H., Adolfsson, P., Janeslätt, G., Pettersson, I. & Norling-Hermansson, L. (2011). 

Omgivningens hjälp eller stjälp? : Dokumentation av personers med psykisk 

funktionsnedsättning erfarenheter av användning av elektroniska planeringshjälpmedel. 

Hjälpmedelsinstitutet: Solna. 

Lindstedt, H., & Ivarsson, A-B. (2013). Måluppfyllelseskalan: goal attainment scaling : 

manual och arbetsbok. (2. uppl.) Örebro: Universitetsbiblioteket. 

Lundin, L. & Möller, N. (2012). Kognitiva funktionsstörningar. I L. Lundin & Z. Mellgren 

(Red.), Psykiska funktionshinder - stöd och hjälp vid kognitiva funktionsnedsättningar (s. 99-

162). Lund: Studentlitteratur. 

Lundman, B. & Hällgren Graneheim, U. (2008). I M. Granskär & B. Höglund-Nielsen 

(Red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. (1. uppl.) (s.159-182). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Marcusson, J. (2011). Minnesstörningar. Hämtad 2014-10-23, från 

http://www.1177.se/Orebrolan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Minnesstorningar/ 

Nationalencyklopedin. (2014). Omgivning. Hämtad 2014-11-13, från 

http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/omgivning 

Pettersson, I. (2006). Significance of Assistive Devices in the Daily Life of Persons with Stroke 

and Their Spouse. (Doctoral thesis, Örebro Studies in Care Sciences, ISSN 1652-1153 ; 8). 

Örebro: Örebro universitetsbibliotek. Tillgänglig: http://oru.diva-

portal.org/smash/get/diva2:136830/FULLTEXT02.pdf  

Polit, D.F. & Beck, C.T. (2008). Nursing research: generating and assessing evidence for 

nursing practice. (8. ed.) Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & 

Wilkins. 

Scherer, M.J. (2005a). Living in the state of stuck: how assistive technology impacts the lives 

of people with disabilities. (4. ed.) Cambridge, MA: Brookline Books. 

http://www.1177.se/Orebrolan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Minnesstorningar/
http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/omgivning
http://oru.diva-portal.org/smash/get/diva2:136830/FULLTEXT02.pdf
http://oru.diva-portal.org/smash/get/diva2:136830/FULLTEXT02.pdf


 

21 

 

Scherer, M. J. (2005b). Assessing the benefits of using assistive technologies and other 

supports for thinking, remembering and learning. Disability & Rehabilitation, 27(13), 731-

739.  

Socialstyrelsen, & World Health Organization (WHO). (2003). Klassifikation av 

funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa: svensk version av International Classification of 

Functioning, Disability and Health (ICF). Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad 2014-10-23, 

från http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2003/2003-4-1 

Tamm, M. (1999). Relatives as a help or a hindrance -- a grounded theory study seen from the 

perspective of the occupational therapist. Scandinavian Journal Of Occupational 

Therapy, 6(1), 36-45. 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet.  

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2003/2003-4-1


 

Bilaga 1 

INTERVJUGUIDE 

Bakgrundsfakta om arbetsterapeutens arbete med förskrivning  

- Berätta om vem du är och vilken verksamhet du arbetar på. 

- Hur länge har du arbetat med att förskriva kognitiva hjälpmedel/elektroniska 

planeringshjälpmedel? 

- Vad har dina brukare för kognitiva nedsättningar? 

- Vad är det för ålder på brukarna som du förskriver elektroniska planeringshjälpmedel 

till? 

- Berätta om vilka konsekvenser de kognitiva nedsättningarna kan ha på 

aktivitetsutförande i brukarens vardag. 

- Hur många MEMOplanner har du förskrivit? 

- Vilka mål med MEMOplanner har du tagit med dig inför dagens möte? 

 

Övergripande om förskrivning av kognitivt hjälpmedel 

Berätta om en förskrivning där du utvärderat måluppfyllelse. 

 Behovsbedömning 

 Val av hjälpmedel 

 Mål med hjälpmedlet 

 Uppföljning (första tillfället, brukarens kontakt, utvärdera måluppfyllelse, 

uppföljningsblanketten) 

Omgivning 

Hur inverkar omgivningen på måluppfyllelse? 

 Anhöriga (stöttar, pushar)  

 Arbetsterapeuten/Personliga vårdgivare (stöd, följer upp)  

 Attityder  

 Fysisk miljö  

Person 

På vilket sätt inverkar brukaren själv till att målen uppfylls?  

 Ålder (ung, gammal) 



 

 

 

 Förväntningar  

 Erfarenhet (av hjälpmedlet, av tidigare hjälpmedel) 

Hjälpmedlet 

Hur inverkar hjälpmedlet på måluppfyllelse? 

 Utseende/Design  

 Användarvänligt 

Aktivitet 

På vilket sätt bidrar aktivitet till måluppfyllelse?  

 Aktivitetstyp 

Övrigt 

- På vilket sätt kan tidsfaktorn inverka på måluppfyllelse? 

- Är det något mer du vill tillägga som kan inverka på måluppfyllelse? 

  



 

 

 

Bilaga 2 

ANALYSMATRIS 

Underkategori Kategori Huvudkategori 

Anhörigas stöd  

Vikten av att anhöriga ger sitt 

stöd 

 

Anhöriga är engagerade  

 

  

 

Övriga personer i nätverket  

 

Inverkan från personal och 

övriga  

personer i nätverket 

 

Sociala miljöns betydelse för 

att nå måluppfyllelse 

Arbetsterapeutens centrala 

roll 

Arbetsterapeuten måste ha 

kunskap 

 

Arbetsterapeutens betydelse för 

måluppfyllelse 

 

 

 

 

Motivation 

Värderingar 

Attityd 

Erfarenhet av teknik 

 

Brukarens motivation och 

erfarenhet 

 

 

 

Brukarens egen inverkan på 

måluppfyllelse 

Uppleva vinsten Att själv uppleva vinsten 

 

 

 

Användbara funktioner 

Design 

Anpassningsbart 

Hjälpmedlets design och 

funktion 

 

 

 

Hjälpmedlets inverkan på 

måluppfyllelse 

Användarvänligt 

Enkelheten 

Användarvänlighet hos 

hjälpmedlet är A och O 

 

 

 

Placering Hjälpmedlets placering 

 

 

Lustfyllda aktiviteter  

Viktiga aktiviteter  

Vikten av att kombinera 

måsten med lustfyllda 

aktiviteter  

Aktivitetstypens betydelse för 

måluppfyllelse 

Tidsfaktorn  - Tidens betydelse för 

måluppfyllelse 

 


