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Boendeprojektet 
Boendeprojektet är ett riktat projekt inom ramen för kansliet för Nationell 
psykiatrisamordning. Projektmedel beviljades av Socialstyrelsen år 2005 för ett 
uppdrag inom satsningen på psykiatri och socialt stöd och omsorg för personer 
med psykisk sjukdom och/eller psykiska funktionshinder. Projektet har letts av 
David Brunt, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete, Växjö universitet.  
 
Redovisning 
Boendeprojektet redovisas i form av en sammanfattande slutrapport inklusive en 
diskussion om viktiga gemensamma teman och rekommendationer samt 24st 
delrapporter.  
 
Dessa delrapporter organiseras under följande rubriker: 
1) Vad vi vet om boendeformer och boendestöd för personer med psykiska 
funktionshinder (delrapport 1) 
2) De boende (delrapporter 2 – 5) 
3) Boendestöd i ordinärt boende/bostad med särskild service/HVB-hem mm 
(delrapporter 6 – 9) 
4) Bostäder för personer med psykiska funktionshinder (delrapporter 10 – 16) 
5) Anhörigas syn (delrapport 17) 
6) Utbildning för boendestödspersonal (delrapport 18) 
7) Biståndsbedömning – gällande ansökan om boendestöd (delrapport 19) 
8) Organiseringen av boende och boendestödsverksamheter för personer med 
psykiska funktionshinder (delrapporter 20 – 24) 
 
 
Samtliga delrapporter och slutrapporten överlämnas till Socialstyrelsens NU! 
projekt, (Nationellt utvecklingsstöd till verksamheter för människor med psykiska 
sjukdomar och funktionshinder). 
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1. Sammanfattning 
 
I och med psykiatrireformen 1995 fick Hjälpmedelsinstitutet en ny målgrupp 
inom sitt ansvarsområde. Personer med psykisk sjukdom blev sedda ur ett nytt 
perspektiv – funktionshinderperspektivet – och Hjälpmedelsinstitutet började 
arbeta för målgruppen.  
 
På initiativ av Hjälpmedelsinstitutet, i samverkan med Riksförbundet Social och 
Mental Hälsa och Schizofreniförbundet, startades ett försöksprojekt med 
hjälpmedel för personer med psykiska funktionshinder. Under åren 2001-2004 
genomfördes pionjärprojektet ”HumanTeknik – ett projekt inom området psykiska 
funktionshinder och hjälpmedel” i Karlstads kommun. Syftet var att se hur olika 
typer av hjälpmedel och arbetsmetoder kunde underlätta vardagen för personer 
med psykiska funktionshinder. Projektet blev framgångsrikt och kunde visa på 
mycket goda resultat. 
 
En del i projekt HumanTeknik var att iordningställa en visningslägenhet där 
hjälpmedlen kunde förevisas. Intresset för lägenheten och för att få information 
om hur hjälpmedel kan vara ett stöd i vardagen har varit stort. Ett hundratal 
studiebesök från hela landet har genomförts. Det har varit personal från 
kommuner, landsting, brukare med personal och/eller närstående, personligt 
ombud och många fler som varit på besök. 
 
Den här rapporten har gjorts på uppdrag av Växjö Universitet, Institutionen för 
vårdvetenskap och socialt arbete - Boendeprojektet. Rapporten redovisar en 
uppföljning av studiebesök hos HumanTeknik under åren 2001-2006. 
 
Uppföljningen har syftat till att undersöka om de verksamheter som gjort 
studiebesök i HumanTekniks visningslägenhet börjat använda hjälpmedel i den 
egna verksamheten efter studiebesöket, vilka hjälpmedel som används, 
erfarenheter av detta samt hur tillgängligheten till hjälpmedel är. 
 
Flertalet av de besökande hade inte använt tekniska hjälpmedel innan besöket. 
Uppföljningen visar att flera av de verksamheter som varit på studiebesök har ökat 
sin användning av den här typen hjälpmedel efter besöket.  
 
Svaren visar också på att studiebesöket i vissa fall fungerat som en väckarklocka, 
att man fått ny kunskap om kognitiv problematik och blivit medveten om behovet 
av hjälpmedel. 
 
Tillgängligheten till hjälpmedel varierar stort i landet. Information om vart man 
vänder sig för att få tillgång till hjälpmedel i varje kommun och landsting behöver 
tydliggöras för den enskilde.  
 
Användning och utveckling av hjälpmedel vid psykiska funktionshinder har bara 
börjat och det finns mycket kvar att göra.  
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2. Inledning 
 
Hjälpmedel till personer med psykiska funktionshinder är ett nytt område! 
Pionjärprojektet HumanTeknik visade att personer med psykiska funktionshinder 
fick en värld av nya möjligheter när de använde kognitiva hjälpmedel som stöd i 
vardagen. Vardagen blev lättare att hantera, hjälpmedlen gav trygghet, 
självständighet och aktivitet. Personerna blev mer delaktiga i sin vardag och i 
samhällslivet. Eftersom kombinationen psykiska funktionshinder och hjälpmedel 
är ny behöver det göras mycket inom området. För trots att kognitiva hjälpmedel 
finns tillgängliga över hela landet är det få personer med psykiska funktionshinder 
som får tillgång till dem. Det är lättare med synliga funktionshinder, behovet av 
rullstol eller hjälpmedel för syn och hörsel är lättare att förstå och känna igen. 
Med dold kognitiv funktionsnedsättning/psykiska funktionshinder kan det vara 
svårt att förklara och förstå de problem som uppstår när det inte går att klara av 
vanliga vardagliga aktiviteter. Ökad kunskap behövs om psykiska funktionshinder 
och dess konsekvenser samt vilket stöd kognitiva hjälpmedel kan ge i dessa 
situationer för självständighet och delaktighet. Erfarenhet och kunskaper inom 
området har bland annat spridits via de studiebesök som gjorts i HumanTekniks 
visningslägenhet. 
 

Föreliggande rapport redovisar en uppföljning av studiebesök hos HumanTeknik 
under åren 2001-2006. Syftet med uppföljningen är att få kunskap kring hur 
mycket hjälpmedel för personer med psykiska funktionshinder som används i 
verksamheterna. Rapporten görs på uppdrag av Växjö universitet, Institutionen för 
vårdvetenskap och socialt arbete – Boendeprojektet. 
 

Rapportens syfte 
 
Syftet med rapporten är att undersöka om de verksamheter som gjort studiebesök i 
HumanTekniks visningslägenhet börjat använda hjälpmedel i den egna 
verksamheten efter studiebesöket, vilka hjälpmedel som används, erfarenheter av 
detta samt hur tillgängligheten till hjälpmedel är. 
 

Rapportens disposition 
 
Fortsättningsvis disponeras rapporten enligt följande: Kapitel tre redogör för 
bakgrunden till uppföljningen utifrån olika perspektiv såsom psykiska 
funktionshinder, förskrivning av hjälpmedel samt hjälpmedel vid psykiska 
funktionshinder. I kapitel fyra redogörs för utvärderingens syfte och metod. I 
kapitel fem redovisas utvärderingens resultat och i kapitel sex förs en diskussion 
om resultatet.  
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3. Bakgrund 
 

HumanTeknik  
 
I och med psykiatrireformen 1995 fick Hjälpmedelsinstitutet en ny målgrupp 
inom sitt ansvarsområde. Personer med psykisk sjukdom blev sedda ur ett nytt 
perspektiv – funktionshinderperspektivet - och Hjälpmedelsinstitutet började 
arbeta för målgruppen utifrån de frågor de fick om hjälpmedel som stöd i 
vardagen till personer med psykiska funktionshinder. Framför allt handlade 
psykiatrireformen om att personer med långvarig psykisk sjukdom skulle få 
delaktighet i samhället och kunna leva och bo som andra människor.  
 
Hjälpmedelsinstitutet tog initiativ till ett stort försöksprojekt med hjälpmedel för 
personer med psykiska funktionshinder. Under tre år, 2001-2004, genomfördes 
pionjärprojektet HumanTeknik – ett projekt inom området psykiska 
funktionshinder och hjälpmedel i Karlstad kommun. Syftet var att se hur olika 
typer av hjälpmedel och arbetsmetoder kunde underlätta vardagen för personer 
med psykiska funktionshinder. I projektet deltog tolv personer och under hela 
treårsperioden provade de olika typer av tekniska/kognitiva hjälpmedel. Projektet 
blev mycket framgångsrikt och kunde påvisa att hjälpmedel hjälper och ger stöd i 
vardagliga situationer för de personer som deltog. Deltagarna upplevde större 
trygghet, blev mer självständiga och aktiva/delaktiga i sin vardag.  
 
En annan del i projektet HumanTeknik var att iordningställa en visningslägenhet 
där de aktuella hjälpmedlen kunde förevisas. Intresset för denna lägenhet och att 
få information om hur hjälpmedel kan vara ett stöd i vardagen har varit stort. De 
som varit på studiebesök har själva tagit initiativ till att komma, projektet har inte 
specifikt bjudit in till besök. Ett hundratal studiebesök från olika delar av landet 
har genomförts där personal från kommun och landsting 
(socialpsykiatri/psykiatri), brukare med personal och/eller närstående, personliga 
ombud och politiker deltagit. Även personal från andra områden som arbetar med 
kognitiv problematik har varit på studiebesök. 
 

Psykiska Funktionshinder 
 
En person har en funktionsnedsättning om han/hon på grund av en skada, sjukdom 
eller medicinskt tillstånd har svårigheter att klara vardagliga aktiviteter. Personen 
kan sägas vara funktionshindrad. Det finns olika typer av funktionshinder:  
 
Somatiska/fysiska funktionshinder är funktionsnedsättning utifrån kroppslig 
sjukdom eller skada som till exempel kan ge rörelsehinder. Funktionshindret är 
ofta synligt och konsekvenserna, det vill säga problemen i vardagen, är ofta lätta 
att förutse och förstå. 
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Kognitiva funktionshinder handlar om kognition, de processer som sker i hjärnan 
då vi tar emot, bearbetar och förmedlar information. Funktionshindret är dolt och 
svårigheterna kan vara svåra att förutse och förstå. Den kognitiva förmågan kan 
påverkas av bland annat utvecklingsstörning, traumatiska hjärnskador, 
whiplashskador, autismspektrumstörningar, ADHD/DAMP, demenssjukdomar 
och psykiska sjukdomar som kan ge kognitiva funktionshinder, det vill säga 
funktionsnedsättning av hjärnans förmåga.  
 
Psykiska funktionshinder orsakas av psykisk sjukdom och kognitiva svårigheter är 
en del av funktionshindret. En person med psykiska funktionshinder kan ha flera 
kognitiva funktionsnedsättningar orsakade av långvarig psykisk sjukdom eller 
från neuropsykiatriska diagnoser och tillstånd.  
 
Den kognitiva funktionsnedsättningen kan göra det svårt att minnas, ta initiativ, 
planera, ha koll på tiden, lösa problem, ha struktur på dagen, ge problem med 
sömn och stresshantering. Hjärnan har svårighet att samordna intryck och signaler 
vilket kan skapa svårigheter att klara vardagliga sysslor. Det kan påverka 
förmågan att ta hand om sig själv i det dagliga livet, förmågan att umgås med 
andra/social kontakt och förmågan att arbeta eller att delta i regelbundna 
aktiviteter vilket kan bidra till stora svårigheter att få vardagen att fungera på ett 
tillfredsställande sätt.  
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Psykiska funktionshinder handlar alltså om dolda funktionsnedsättningar som kan 
förorsaka liknande problem som för personer med somatiska/fysiska 
funktionshinder. Vi möter en människa som ser, hör, kan tala och röra sig men 
kan sakna förmåga att använda sin syn, hörsel, tal och rörelseförmåga på ett 
adekvat sätt. Personen har funktionsnedsättning och blir på grund av detta 
funktionshindrad i samhället eftersom det ofta brister i stöd och tillgänglighet.  
(Lundin & Ohlsson, 2002) 
 
Begreppet personer med psykiska funktionshinder benämns i Socialtjänstlagen (§ 
5:8) och används i olika sammanhang efter psykiatrireformen. Nationell 
psykiatrisamordning uppmärksammade tidigt i sitt arbete att området borde 
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definieras för att uppdraget skulle tydliggöras. Kommuner och landsting har haft 
svårt att definiera målgruppen och detta har även uppmärksammats av 
Socialstyrelsen och länsstyrelserna. 
 
Nationell Psykiatrisamordning har utformat en definition med kriterier för när en 
person kan anses tillhöra målgruppen personer med psykiska funktionshinder. 
Definitionen hänvisar till de konsekvenser en psykisk sjukdom får för individen. 
 
”En person har ett psykiskt funktionshinder om hon/han har väsentliga 
svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och om dessa 
begränsningar har funnits eller kan antas komma att bestå under en längre tid. 
Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykisk störning.” 
(SOU 2006:100) 
 

Förskrivning av hjälpmedel 
 
Målen för den svenska handikappolitiken baseras på FN:s standardregler om 
jämlikhet, full delaktighet och självbestämmande för varje människa. Bakgrunden 
till hjälpmedelsförsörjning är att en god tillgång till välfungerande hjälpmedel är 
en grundläggande förutsättning för att personer med funktionshinder skall ha 
möjlighet att leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt (Prop 
1992/93:159). Tekniska hjälpmedel är ofta en viktig del för att klara vardagen för 
personer med funktionshinder.  
 
Hjälpmedel ska kunna lösa praktiska problem för att klara det dagliga livet 
hemma, i skola, på arbetet, på fritiden. Ett hjälpmedel innebär för många att man 
kan leva ett mer självständigt liv och kan bidra till att bibehålla eller förebygga 
försämring av förmåga. Väl fungerande hjälpmedel kan innebära att man får en 
väsentligt ökad livskvalitet. Dessutom kan hjälpmedel medföra besparingar inom 
andra sektorer av samhället. 
 
Det finns inte någon formellt fastställd definition i lag eller annan författning av 
begreppet hjälpmedel för personer med funktionshinder. Däremot finns 
bestämmelser som reglerar tillhandahållandet av hjälpmedel till personer med 
funktionshinder och det är en skyldighet för landstinget och kommunen enligt 
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). HSL är en ramlag och det innebär att varje 
kommun och landsting själva kan besluta om regler för hjälpmedel, till exempel 
vilka produkter som ska betraktas som hjälpmedel och kunna förskrivas till 
personer med funktionshinder. De beslutar även om eventuella avgifter.  
 
Enligt HSL, har landsting och kommuner skyldighet att erbjuda hjälpmedel som 
fordras för att den enskilde själv eller med hjälp av någon annan ska kunna: 
 

- tillgodose grundläggande personliga behov (att klä sig, sköta sin hygien 
mm.) 
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- förflytta sig 
- kommunicera med omvärlden 
- fungera i hemmet och i närmiljön 
- orientera sig 
- sköta vardagslivets rutiner i hemmet 
- gå i skolan 
- delta i normala fritids- och rekreationsaktiviteter 
 

En stor del av de hjälpmedel som används för ovanstående är medicintekniska 
produkter, men det finns även hjälpmedel som inte faller under denna definition.  
 
Medicintekniska produkter definieras i Lagen om medicintekniska produkter, 
1993:584, som en produkt som enligt tillverkaren ska användas för: 
 

- påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom 
- påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller ett 

funktionshinder 
- undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process 

 
Möjligheten att erhålla ett visst hjälpmedel kan därmed variera beroende på var i 
landet man är bosatt och utifrån vilket funktionshinder personen har. Att 
hjälpmedel är en skyldighet för sjukvårdshuvudmännen att tillhandahålla innebär 
inte att det är en rättighet för den enskilde och det betyder i sin tur att beslut om 
hjälpmedel inte kan överklagas. 

 

Hjälpmedel som finns och som faller utanför ovanstående lagar är: 

Skolhjälpmedel - varje skola är ansvarig att köpa in och förmedla hjälpmedel för 
stöd i skolan. 

Arbetshjälpmedel - är ett ansvar för arbetsgivaren, försäkringskassan och 
arbetsför-medlingen.  

Arbetstekniska hjälpmedel - är arbetsgivarens ansvar att tillhandahålla. 

 
Det är huvudmannen som beslutar vem som ska ha förskrivningsrätt, det vill säga 
vem som ska få förskriva hjälpmedel, utifrån kompetens och utifrån vilka 
produkter som får förskrivas. Den som förskriver ett hjälpmedel ansvarar för att 
det lämpligaste hjälpmedlet utprovas i enlighet med den enskildes behov, 
möjligheter och önskemål. Vanligast är att en förskrivare av hjälpmedel, till 
vardagliga aktiviteter i boendet, är legitimerad arbetsterapeut. 
 
Förskrivningsprocessen går till på följande vis: en bedömning görs över vilka 
behov den enskilde har samt vilka hjälpmedel som kan passa. Sedan provas 
hjälpmedlet ut och förskrivs, d v s lånas ut av hjälpmedelscentralen. Det är 
förskrivaren som skall instruera och informera den person som ska ha hjälpmedlet 
och som sedan skall följa upp och utvärdera hjälpmedlets nytta för personen.  
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Hjälpmedel kan också köpas in privat av enskilda personer eller skolor, boenden 
och verksamheter. Många huvudmän har under senare år infört egenansvar för 
hjälpmedel. Det betyder att den enskilde själv får köpa produkter som finns i 
allmän handel och som vanligtvis finns i ”alla” hem, produkter som fungerar som 
hjälpmedel för alla i olika situationer. (Blomqvist & Nicolaou, 2000) 
 

Hjälpmedel vid psykiska funktionshinder 
 
Hjälpmedel kan vara en viktig del i boendet för personer med psykiska 
funktionshinder för att möjliggöra delaktighet och självständighet med god 
livskvalitet. Kognitiva hjälpmedel ger stöd åt hjärnans funktioner när det gäller 
tid, minne, initiativ, struktur, sömn/stresshantering. Hjälpmedlen skapar trygghet, 
ger självständighet, ökar daglig aktivitet och ökar delaktigheten i samhället. 
 
Många personer med kognitiva funktionshinder har tidigare inte tagit del av 
hjälpmedelsförsörjningen. Hjälpmedelsinstitutet har initierat och ansvarat för 
olika projekt inom området kognition; bland annat HumanTeknik och Hemma 
med IT. Människor med kognitiva funktionsnedsättningar har ofta en komplex 
behovsbild, det krävs samordning av olika kompetenser och 
hjälpmedelsförsörjningen är beroende av individuella lösningar. Samverkan inom 
och mellan huvudmännen behöver vara välfungerande för att kunna lösa behov på 
bästa sätt. Dock saknas kunskap om gruppens behov och om de lösningar som 
finns. Personer med kognitiva funktionsnedsättningar är ofta en eftersatt grupp 
och prioriteras inte alltid. 
 
Organisationen för att hantera gruppens problem är inte färdigutvecklad, 
definitioner av och kriterier för vad som är hjälpmedel är oklar. Förskrivning av 
hjälpmedel utgår i stor grad utifrån fastställda sortiment vilket gör att individuella 
behov som kräver hjälpmedel utanför sortimentet inte tillgodoses. Nya produkter 
är svåra att få in i sortimentet och hjälpmedelsbeslut kan inte överklagas. 
 
Hjälpmedel kan kompensera funktionsnedsättningar och bostäder kan anpassas. 
Det ställs stora krav på boendet då särskilda boende och institutioner minskar i 
antal och i och med detta ökar kravet på bostäder, boendestöd i hemmet, 
hjälpmedel och bostadsanpassningar. Bostadsanpassning för målgruppen kan vara 
porttelefoner med kamera, larm och spisvakter eller system som stänger av 
elektriciteten när man går ut eller ska sova. 
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Några exempel: 
 

Hjälpmedel Användningsområde Resultat 

olltäcke 
Täcke med insydda 
bollar, för taktil 
stimulering 

Ökad uthållighet, 
koncentrationsförmåga, rums- och 
kroppsuppfattning till följd av bättre 
sömn- och dygnsrytm. Minskad 
stress, ångest och oro. 
 

Trygghet, somna snabbare, sova 
djupare, vaknar inte lika ofta, 
orka mera nästa dag, minskad 
sömnmedicin 

Komihågklocka 
Klocka med möjlighet 
att spela in egna 
meddelanden 
 

Påminnelse genom egna ord, ge 
struktur, stöd att ta initiativ. 

Klara att sköta sina vardagliga 
aktiviteter 

Shake-Awake 
Väckarklocka med 
vibration 
 

Vid stora svårigheter att vakna på 
morgonen. 

Klara att vakna på morgonen. 

Timstock 
Åskådliggör tiden  
 

För tidsuppfattning. Veta hur länge man ska duscha, 
diska, äta mat, se på TV, vila mm 

Mobiltelefon 
Telefonsamtal och 
påminnelse 

Trygghet att kunna ringa och bli 
nådd. 
Påminnelsesignal 
Påminnelse SMS 
 

Trygghet, att få påminnelse tex 
när det är dags att ta medicin, att 
gå iväg till möte, sysselsättning 
mm. 

Handdator 
Elektronisk almanacka 
med påminnelsealarm 
 

För struktur, dag och veckoplanering, 
påminnelsesignal. 

Bli påmind, planera veckan, se 
vad som är på gång, kan slappna 
av bättre, tidigare förväxlades 
ofta dagar och tider. 

Whiteboardtavla 
Minnesanteckningar 

Lätt och överskådlig, dagsplanering, 
lättstädat - minskar behov av lappar, 
ger struktur.  
 

Skriver dagens datum, vad som 
ska hända viken ordning, tider 
och saker jag ska komma ihåg. 

Uppmärkning i 
bostaden 
Lappar för var sak på 
sin plats. 

Struktur. Lättare att ställa tillbaka saker på 
respektive plats, behöver inte 
ägna så mycket tankekraft till var 
saker och ting ska vara. 
 

 
(Grönberg Eskel, 2005) 
 
I projekt HumanTeknik - psykiska funktionshinder och hjälpmedel, har under 
projekttiden provats både låg- och högteknologiska hjälpmedel. Produkterna är 
provade utifrån att de har en stödjande och hjälpande funktion för den som 
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använder dem. Det innebär att alla produkter inte är godkända hjälpmedel men att 
de är till nytta i den form de används.  
 

Studiebesök i visningslägenheten 
 
Ett studiebesök i visningslägenheten har vanligtvis genomförts under två timmar och 
bestått av information om området psykiska funktionshinder och hjälpmedel. Första delen 
av varit i föreläsningsform: hur det startade, om projekt HumanTeknik, vad psykiska 
funktionshinder innebär och hur svårigheterna kan vara i vardagen, förskrivning och 
tillgängligheten till hjälpmedel. Andra delen har bestått av praktisk visning av 
produkterna, information om hur de används, exempel på användningsområden och 
brukarerfarenhet. Studiebesökarna har själva fått titta på uppmärkning i bostaden för 
struktur och prova de olika produkterna genom exempelvis att programmera 
komihågklocka eller provligga under bolltäcket.  
 

 

4. Uppföljningens syfte och metod 

Inledning  
 
Växjö Universitet har av kansliet för Nationell Psykiatrisamordning fått ansvar för 
en kartläggning av boende/boendemiljö för personer med psykiska 
funktionshinder. Karlstads kommun, Avdelningen för Socialpsykiatri har på 
uppdrag av Växjö Universitet, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete, 
genomfört en uppföljning av de studiebesök som gjorts i HumanTekniks 
visningslägenhet under åren 2001-2006. Uppföljningen ska visa hur mycket 
hjälpmedel som används för personer med psykiska funktionshinder, utifrån de 
som varit på studiebesök. Resultatet ska presenteras som en underlagsrapport 
inom Nationell psykiatrisamordnings riktade projekt – Boendeprojektet. 
 

Syfte 
 
Syftet med uppföljningen är att undersöka om studiebesöket har gjort att man 
börjat använda hjälpmedel i den egna verksamheten, vilka hjälpmedel som 
används, erfarenheter av detta samt hur tillgängligheten till hjälpmedel är. 
 

Metod 
 
Vi valde att genomföra uppföljningen på två sätt, dels ur ett kvantitativt 
perspektiv genom enkäter dels ur ett kvalitativt perspektiv med kompletterande 
telefonintervjuer. Enkätundersökning ger möjlighet att nå många personer och där 
de svarande tillfrågas och svarar per post på pappersformulär utifrån frågor med 
olika svarsalternativ och med möjlighet till kommentarer. De kompletterande 
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telefonintervjuerna, med öppna frågor, ger möjlighet att få ytterligare information 
om vad som skett i verksamheterna efter studiebesöket 
 

Datainsamling 
 
Alltsedan projekt HumanTeknik startade har vi övergripande noterat samtliga 
studiebesök vi haft, varifrån de besökande kommit och hur många personer som 
deltagit.  

Enkäten 
Enkäten skickades till de personer/arbetsgrupper som vi hade och kunde få 
aktuella adressuppgifter till. Den innehöll frågor om vilket verksamhetsområde 
man representerade, på vilket sätt man hade fått information om HumanTeknik, 
om man använt hjälpmedel före studiebesöket, användning efter studiebesöket, 
hur tillgängligheten till kognitiva hjälpmedel ser ut i respektive 
verksamhetsområde och om förändringar/framtidsplaner utifrån information vid 
studiebesöket. Enkäten har varit anonym men med möjlighet att fylla i namn och 
telefonnummer om intresse funnits att vara med i en intervju. Detta innebär att vi 
valde att inte skicka ut påminnelser till de som inte har svarade. 

Telefonintervjuer 
Till telefonintervjuerna valde vi att intervjua personer från verksamhetsområdena: 
landstingspsykiatri, kommunens socialpsykiatri, kommunens handikappomsorg 
och arbetsförmedlingen-rehab, för att få en så bred bild som möjligt. De frågor vi 
ställt har varit öppna med relevanta teman utifrån utvärderingens syfte tillika 
enkätsvaren. 

 
5. Resultat 
 
Resultatredovisningen består av två delar. Del ett innehåller det samlade resultatet 
av enkätundersökningen och i del två redovisas telefonintervjuerna. 

Enkät 
 
Enkäten skickades till 33 studiebesök/verksamheter. Tjugo verksamheter har 
svarat, en verksamhet har skickat tillbaka enkäten med kommentar att de inte kan 
svara och därmed är svarsfrekvensen 65 %. Resultaten presenteras på följande 
sätt; i sammanfattande text och i tabellform enligt frågeställningarnas rubriker. 
Kommentarer från studiebesöken redovisas med kursiv stil. 
 

Nuläge 
De studiebesök som genomförts och de enkätsvar som ligger till grund för denna 
rapport har bestått av olika antal personer som i sin tur har representerat olika 
verksamhetsområden och yrkesgrupper. Av de verksamheter som gjort 
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studiebesök i HumanTekniks visningslägenhet kommer fjorton från kommunens 
socialpsykiatri/handikappomsorg eller liknande. Flertalet av dessa är verksamma 
inom boendestöd och sysselsättningsverksamhet. Tre besök kommer från 
Landstingspsykiatrin, där både öppen- och slutenvård är representerad. Ett besök 
är från hjälpmedelsverksamhet. Två besök från ”Annat” vilket i detta fall är 
arbetsförmedling/rehab, ekonomisk förening och anhörigförening. En politiker har 
deltagit och vid ett tillfälle har kommunen och landstinget varit på gemensamt 
besök. 
 

Information 
De verksamheter som varit på studiebesök har fått information om HumanTekniks 
försöksverksamhets från olika håll t ex via utbildningar/föreläsningar, 
konferenser, kollegor, Hjälpmedelsinstitutet, Hjälpmedelsservice, Personligt 
ombud, TV-program, tidningsartikel och sökning via Internet och blivit 
intresserade och därefter tagit kontakt för att komma på studiebesök .  
 

Hjälpmedel 
Användande av tekniska/kognitiva hjälpmedel i verksamheterna har sett olika ut. 
De flesta har inte använt några tekniska/kognitiva hjälpmedel alls i sin 
verksamhet, till exempel på grund av ovana att tänka hjälpmedel som stöd i 
vardagen och/eller att man inte är medvetna av behovet. Några har använt 
kognitivt stöd som till exempel schema eller ”vanliga” produkter som exempelvis 
äggklocka som stöd i vardagen. Ett fåtal har brukare i sin verksamhet som har fått 
hjälpmedel förskrivna och därmed har erfarenhet av vissa kognitiva hjälpmedel.  
 

Användning av tekniska/kognitiva hjälpmedel i verksamheterna 
Sju verksamheter har använt någon form av tekniska hjälpmedel innan 
studiebesöket och femton verksamheter svarar att de har börjat använda 
tekniska/kognitiva hjälpmedel i verksamheten efter studiebesöket. Som svar på 
frågan om de har börjat använda hjälpmedel efter besöket svarar fem nej och 
kommentaren till detta är att de ser svårigheter med att få dessa hjälpmedel 
utskriva från sjukvården. 
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Före 
studiebesök 

 

 
13 

 
Ingen användning av tekniska/kognitiva hjälpmedel 
 

 
7 

 
Användning av tekniska/kognitiva hjälpmedel 
 

Efter 
studiebesök 

 

 
5 

 
Ingen användning av tekniska/kognitiva hjälpmedel 
 

 
15 

 

 
Användning av tekniska/kognitiva hjälpmedel 
 

 
Tabell 1: Sammanställning av verksamheternas användning av hjälpmedel före 
och efter studiebesök. 
 
Utifrån frågan om hur länge kognitiva hjälpmedel använts i verksamheten framgår 
det att hjälpmedlen används olika lång tid och mängden hjälpmedel som använts 
varierar. I kommentarerna framkommer att kognitiva hjälpmedel har används mot 
annan målgrupp tidigare, t ex inom LSS, men efter studiebesöket har de även 
börjat användas till personer med psykiska funktionshinder, inom några 
verksamheter har inte användning av hjälpmedel påbörjats och vid en verksamhet 
har endast timstock använts. 
 
 

 
0-6 månader 

 
7-12 månader 

 
1-2 år 

 
mer än 2 år 

 
5 
 

 
3 

 
5 

 
7 

 
Tabell 2: Redovisning av hur länge tekniska/kognitiva hjälpmedel har använts i 
verksamheterna. 
 

Användning av tekniska/kognitiva hjälpmedel före studiebesöket 
På frågan om någon form av tekniska/kognitiva hjälpmedel för personer med 
psykiska funktionshinder användes inom verksamheten innan studiebesöket visar 
svaren att endast tre tekniska/kognitiva hjälpmedel har använts – Timstock, 
Komihågklocka och Handi2. På samma fråga svarar två verksamheter att man 
använt ”vanliga produkter” som äggklocka och väckarklocka för medicinintag. 
Några svarar att man använt almanacka, schema, sociala berättelser, struktur, 
individuell planering. 
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      10 
 

 

Behov av mer kunskap om hjälpmedel innan användning 

 

       9 
 

 

Annan orsak: 
Inte riktigt medvetna om behovet. 
Finns inte för gruppen i nuläge inom vårt landsting. 
Ovana att tänka hjälpmedel inom psykiatrin. 
Ingen efterfrågan. 
Har tagit lång tid för kommunen att få till en förskrivningslista vilka 
hjälpmedel som skall ingå. 
Får ej förskriva i vårt landsting. 
Fortfarande oklart hur målgruppen ska tillägna sig de hjälpmedel de 
behöver. 
Otydligt vem som är boendets arbetsterapeut. 
Vi behöver veta mer om t ex vilka hjälpmedel som finns. 
 

 

       7 
 

 

Svårt att få hjälpmedel förskrivna. 
 

 

       5 
 

 

Kostnadsskäl. 
 

 

       2 
 

Vet inte var man ska vända sig. 
 

 
Tabell 3: Anledning till varför tekniska/kognitiva hjälpmedel inte har använts före 
studiebesök. 
 
En övervägande del av de svarande (tretton stycken) har inte använt någon form 
av tekniska/kognitiva hjälpmedel. Det framkommer av svaren att den främsta 
anledningen är bristen på kunskap om hjälpmedel, att det är svårt för målgruppen 
att få behoven tillgodosedda med hjälpmedel. Ovan redovisas svaren från enkäten 
(flera anledningar kan vara aktuella). 
 

Användning av tekniska/kognitiva hjälpmedel efter studiebesöket 
Efter studiebesöket i HumanTekniks visningslägenhet svarar femton verksamheter 
att man har börjat använda tekniska/kognitiva hjälpmedel, ”vi kan nu ge förslag 
utifrån ökad kunskap”. Ett svar visar att man köpt in hjälpmedel som bolltäcke, 
komihågklocka, handdator och shake-awake till verksamheten. Det är en stor 
variation av hjälpmedel från låg- till högteknologiska produkter, vanliga produkter 
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till godkända hjälpmedel. Den produkt som är mest frekvent visar sig vara 
bolltäcket. Exempel på andra använda produkter i verksamheterna är bildstöd, 
aktivitetstavla, timstock, medicinkarusell, dataprogram och handdator. En del är 
vanliga produkter som mobiltelefon och äggklockor.  
 
Fem verksamheter har inte börjat använda några hjälpmedel ”det är mycket svårt 
att få dessa utskrivna från sjukvården” är en kommentar. 
 
Nedan redovisas en sammanställning av svaren på vilka tekniska/kognitiva 
hjälpmedel som använts i verksamheten före och efter studiebesöket. 
 

       Före studiebesöket 

 

      Efter studiebesöket 

Scheman, sociala berättelser – i 
övrigt inget. 

Almanackor, struktur, schema, 
individuell planering. 

Almanackor, timstock, klockor 

Äggklocka 

Väckarklocka för medicinintag. 

Komihågklockan 

Handi 2 

Shake-Awake ur, bolltäcke 

Medicindelningsdosering görs på 
försök. 

Handi, whiteboard. 

Dataprogram (koll på vardagen) 

Sigvart dagsplan, kvartur. 

Bolltäcke, pictogram, tidsstock. 

Skalman, timstock, aktivitetstavlor.  

Bolltäcke, timstock. 

Bolltäcke, Shake Awake, 
komihågklocka. 

Timstock. 

Medicinkarusell. 

Komihågklocka, Timer. 

Vi har själva köpt bolltäcke, 
handdator,  

Shake Awake och komihågklockan. 

Äggklocka, whiteboardtavla, 
timstock, medicinsnurra. 

Personlig dator, mobiltelefon. 

 
 

Tabell 4: Jämförelse av vilka tekniska/kognitiva hjälpmedel som använts före och 
efter studiebesöket. 
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Brukarperspektiv 
Hur har hjälpmedlen uppfattats av brukaren? Femton svar visar att hjälpmedlen 
har uppfattats positivt. Ett exempel är att ”Brukaren går själv upp ur sängen. Vi 
behöver ej väcka personen längre.” De svarande redovisar att flertalet personer 
upplever det positivt att det finns hjälpmedel att få inom detta område och man 
kan se att de kan bidra till ökad struktur och bättre livskvalitet. Det kan ibland 
vara svårt att få patienter till att använda hjälpmedel men ”när det sedan visats 
och förklarats kring användningsområden så har vi lyckats oftast”. En viktig 
aspekt är att det är bra att få prova hjälpmedel eftersom det kan vara svårt att hitta 
rätt hjälpmedel från början. Ingen har svarat att det har varit negativt för brukaren.  
 

Tillgänglighet 
En viktig aspekt för att få hjälpmedel förskrivna är att man har information om 
vart man ska vända sig med förfrågan om hjälpmedel. Vem är ansvarig för 
hjälpmedel och förskrivning till personer med psykiska funktionshinder och vilka 
regler gäller i ”min” kommun eller i ”mitt” landsting? Eftersom området psykiska 
funktionshinder och hjälpmedel är nytt, är kunskapen ny och i vissa fall 
begränsad. 
 
Hur får brukare/personal information om kognitiva hjälpmedel inom 
kommun/landsting? Svaren visar att diskussioner har påbörjats inom området 
psykiska funktionshinder och hjälpmedel samt att man börjar ta reda på hur man 
kan få tillgång till de kognitiva hjälpmedlen. Information har delgetts till 
verksamheten av de personer (personal/brukare)som varit på studiebesök i 
visningslägenheten. Informationen har lämnats till kollegor/personal, via 
arbetsterapeuter, på yrkesträffar för arbetsterapeuter (kommun-landsting), 
studiebesök, handledningsträffar och anhörigcirklar. Många letar själv efter 
information via Internet, t ex Trollredas hemsida. Någon har svarat man inte får 
någon information alls. 
 
När det gäller vem som har tagit initiativ till att efterfråga kognitiva hjälpmedel 
visar svaren tydligt att det är personalen som tagit initiativ och i några fall i 
samverkan med brukare eller närstående. 
 
 
 

Personal 
 

Brukaren själv 
 

Närstående 
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2 

 
2 

 
Tabell 5: Vem som har tagit initiativ till att efterfråga hjälpmedel. 
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På frågan om det har varit lätt att få tag på hjälpmedel till exempel om man har 
kunskap, information och vet vilka regler som gäller tycker de flesta (tio) att det 
är svårt att få tag på hjälpmedel och kommentarer är att man upplever att man har 
för lite kunskap, att det tar tid att skaffa sig kunskap, det är svårt och krångligt när 
man inte är van förskrivare av kognitiva hjälpmedel. Det är också svårt med 
regler, att hjälpmedlen inte finns på förskrivningslista och att det överhuvudtaget 
är svårt att få tag på hjälpmedel. En annan kommentar är att ”arbetsterapeuter 
upplevdes som dåligt utbildade och insatta angående kognitiva hjälpmedel. Sju 
verksamheter tycker det är lätt att få tag på hjälpmedel. Tillgängligheten till 
hjälpmedlen är bra, ”lätta att få tag på och prova på, men det blir en 
kostnadsfråga eftersom de har fått betala dessa själva”. En kommentar är att 
produktmakare och Hjälpmedelsinstitutet gärna lämnar information om 
hjälpmedel. Däremot är det svårare att få hjälpmedel förskrivna. Övriga svarar att 
man inte vet eller svarar inte alls på frågan. 
 
 

 
Ja 

 
Nej 

 
7 

 

 
10 

 
Tabell 6: Redovisning av om det har varit lätt att få tag på hjälpmedel. 
 
 
Har brukaren fått hjälpmedel via förskrivning som hon/han haft behov av? Alla 
har inte svarat på frågan och några har svarat både ja och nej. Kommentarer till 
denna fråga är att det saknas klara riktlinjer, rutiner och kompetens inom området. 
Någon har sökt stöd hos IFO (Individ och familjeomsorg inom kommunen) för 
ekonomiskt stöd när man inte fått hjälpmedel via förskrivning, någon har 
erfarenhet av att det finns ett motstånd från förskrivare som prioriterar andra 
metoder exempelvis psykoterapi istället för hjälpmedel.  
 

 
Ja 

 
Nej 

 
7 

 

 
10 

 
Tabell 7: Redovisning av om brukaren fått hjälpmedel förskrivet. 
 
 
Några av de hinder som brukaren kan stöta på när det gäller förskrivning av 
hjälpmedel är att målgruppen ofta ”faller mellan stolarna”. Det tar för lång tid att 
få hjälpmedlen och förskrivaren inte hinner med de täta uppföljningar som kan 
behövas. Ibland kan det uppstå problem med att få stöd i att använda hjälpmedel. 
Det handlar även om okunskap om vilka rättigheter och möjligheter personer med 
psykiska funktionshinder har ”brukaren okunnig om rättigheter, personal stöter 
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på motstånd”. Ekonomin och kostnader är ett annat hinder, om man själv måste 
köpa de hjälpmedel man inte får förskrivna. Ett annat exempel på hinder har varit 
att ”en person har varit tvungen att läggas in på en avdelning för att prova ut 
exempelvis bolltäcke”. 
 
Om brukaren inte fått hjälpmedel via förskrivning har man funnit andra lösningar. 
Svaren visar att i några fall har boendet eller brukaren själv köpt hjälpmedel. 
Andra alternativ är att kommunen på något sätt varit inblandad till exempel 
genom bidrag eller att man fått låna från arbetsterapin. På ett ställe har 
verksamheten stått för egenhändigt gjorda hjälpmedel såsom whiteboard och 
kalendrar. Någon har startat projektverksamhet för att kunna få möjlighet att ta del 
och prova hjälpmedel. Att söka handikappersättning har varit ett sätt att få hjälp 
till finansiering om brukaren kommit upp i merkostnad. För någon verksamhet har 
det inte blivit av att driva ärendet vidare. 
 

 
Boendet  

 
Brukaren själv 

 
Fonder 

 
Annat 

 
2 
 

 
2 

 
- 

 
7 

 
Tabell 8: Redovisning av vem som finansierade hjälpmedel om förskrivning ej 
har skett. 

 

Förändringar/Framtidsplaner 
Tankar och planer som finns inom de olika verksamheterna är att man avser att 
fortsätta hålla sig informerad kring olika hjälpmedel och hur dessa kan användas 
på arbetsplatser och i arbetssituationer. Några ser med tillförsikt framåt utifrån 
information om att ”högre” tjänstemän och politiker varit på studiebesök i 
visningslägenheten. Några ska försöka starta projekt för att öka kunskapen genom 
utbildningsinsatser. 
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Praktisk nytta av informationen vid studiebesök 
Nedan redovisas de kommentarer som lämnats i enkäten uppdelade i två områden.  
 
 
Kunskap om 
funktionshinder 

 
Vi har blivit medvetna om dom funktionshinder 
brukarna kan få ha med sig resten av livet. 
Mycket nytta! Att veta vad som finns då vår 
patientgrupp mer och mer visar på neuropsykiatriska 
störningar. 
Vi fick kunskap och idéer. 
 

 
Kunskap om hjälpmedel 

 
Diskussion påbörjad. Politiker både från kommun och 
landsting med vid besök. 
Ja, uppmärkning av skåp och lådor. 
Hjälpmedel som anger tid. 
Ja, fått en kick i rätt riktning. Fått stöd av er, lånat 
hjälpmedel att låta patienten prova. 
Ett antal hjälpmedel har införskaffats för att man ska 
kunna prova. 
Bra att man får information, tips och prova på vad som 
finns. Ibland enkla saker som man ej tänker på. 
Ja, ökad kunskap om kognitiva hjälpmedel och 
pedagogiken. 
Ja, se hjälpmedel i funktion, höra brukare berätta, 
entusiasm från personalen. 
Bra förebild. Blev ”peppad” att fortsätta. Många goda 
exempel. 
Har börjat tänka till, fått veta att dessa hjälpmedel 
finns. 
Mycket idéer. 
All info ger nytta. 
Ja, fler tips om vilka hjälpmedel som finns, speciellt för 
våra brukare. 
Ja, utifrån HumanTekniks information har vi haft 
intern utbildning. Vi har fått låna hjälpmedel i 
informationssyfte. 
Pushar på förändringsarbetet runt dessa hjälpmedel. 
För kort tid att utvärdera eller ha en åsikt! Men jag ser 
ett problem med personalen, som i vissa fall, intar en 
hospiterad inställning till hjälpmedel! 
 

 
Tabell 9: Praktisk nytta av studiebesöket. 
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Erfarenheter/förslag/synpunkter angående hjälpmedel 
Några synpunkter är att det behövs mer information om vad som finns, mer 
utbildning och bättre marknadsföring inom området. En reflektion är att ”inom 
psykiatrin finns i många fall överhuvudtaget ingen personal med 
förskrivningsrätt”. En annan aspekt angående förskrivning är att det är viktigt att 
hjälpmedlen kommer in i sortimentet så de blir förskrivningsbara. En synpunkt är 
att det behövs bättre samarbete mellan kommun och landsting samt att det är 
viktigt med bra support till brukarna. Att använda hjälpmedel kan vara känsligt 
för många och ”då är det viktigt att hjälpmedlen inte är avvikande”. Svaren visar 
att erfarenheten av hjälpmedel i några fall endast funnits under kort tid inom 
området men att man har goda förhoppningar inför framtiden. 
 

Svårigheter 
Svårigheter inom området är att veta vilka hjälpmedel som finns att tillgå, att vissa 
hjälpmedel inte går att förskriva (bolltäcke), att förskrivning tar tid – ”kräver 
kunskap och tid att utbilda sig”, samt lära ut till brukare och personal i 
användandet. En annan aspekt är att det tar tid att följa upp och att det kan vara 
svårt att köpa in dyrare hjälpmedel när man inte vet om det fungerar för brukarna. 
En av svårigheterna är hur intresse kan väckas för målgruppen att använda 
hjälpmedel till exempel ”att få med brukare på grund av dålig sjukdomsinsikt”. 
Andra svårigheter kan vara personalmässiga, från att praktiskt ha arbetsterapeuter 
som kan förskriva/hjälpa till att få hjälpmedel förskrivna, ”att alla personer i 
vårdkedjan har kontakt med varandra” och att det är lika naturligt att tänka 
kompenserande stöd genom hjälpmedel såsom andra insatser. Att få 
kontaktpersoner att ta initiativ och efterfråga hjälpmedel kan också vara en 
svårighet. Det finns även ekonomiska svårigheter till exempel ”att köpa in dyrare 
hjälpmedel när man inte vet om det fungerar för brukaren”. 
 

Goda exempel 
Verksamheterna har delat med sig av goda exempel inom området. Hjälpmedel 
som Shake-awake väckarklocka, timstock, medicinkarusell och Handi handdator 
har fungerat bra. Det har gett ökad självständighet förbättrad vardagsstruktur och 
tidsuppfattning. Behovet av stöd från personalen har minskat. Aktivitetstavla har 
varit till stort stöd för många att ge struktur i vardagen. Hjälpmedel kan även 
motivera brukare/patienter. Bra att hjälpmedel finns som komplement till annat 
stöd. Ju mer kunskap och erfarenhet personal skaffar sig, ju mer och större 
användningsområde kan man se i verksamheten. För någon har pedagogiska 
metoder betytt mycket. Inom en kommun har det blivit tillsatt en 
arbetsterapeuttjänst inom socialpsykiatrin som upplevs som ”jättebra!”. 
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Önskemål om framtiden 
Tabellen har delats in utifrån de svar som framkommit från enkäten. 
 
 
Tillgänglighet 

 
Att man skall slippa kämpa för att få hjälpmedel. 
 
Mer undersökningar kring hjälpmedel inom 
psykiatrin, särskilt psykospatientgruppen. 
 

 
Information/Kunskap 

 
Att era erfarenheter används till att utbilda personal 
och att form skapas för info för såväl tjänstemän som 
politiker.  
 
Informationsträff, bjuda in brukare. 
 

 
Förskrivning 

 
Arbetsterapeut som är knuten till psykiatrin med 
större kunskap om kognitiva hjälpmedel. Det ska vara 
lätt att få tag i kunniga förskrivningsberättigade 
personer. 
 
Det tar tid att få hjälpmedel efter förskrivning. Det 
borde finnas en snabbare väg att gå.  
 
Att det ska vara enkelt att kunna få prova på.  
 
Möjlighet att låna hjälpmedel för senare köp om det 
fungerar. 
 
Viktigt att individen får rätt stöd i sin vardagsmiljö för 
att klara ett arbete. Ibland kan dessa hjälpmedel vara 
en avgörande faktor för att en person ska ha en 
arbetsförmåga. 
 
Att det ska finnas hjälpmedel att låna för att se hur de 
fungerar tillsammans med brukaren för att sedan 
eventuellt få dem utskrivna. 
 
Att man kan hyra av kommunen. 
 

 
Samarbete 

 
Mer arbetsterapeuter inom öppenvård, sluten vård 
psykiatrin samt kommuner för att kunna samarbeta. 
 

 
Prioritering 

 
Att psykiatrin ska prioriteras lika mycket som 
äldreomsorgen och vård och omsorg. 
 

 
Tabell 10: Önskemål om hur det ska fungera. 
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Telefonintervjuer 
 
Fyra personer har intervjuats från verksamhetsområdena: landstingspsykiatri-
öppenvård, kommunens socialpsykiatri, kommunens handikappomsorg vilket i 
detta fall innebar vård och omsorg samt arbetsförmedlingen-rehab. De frågor vi 
ställt har varit öppna med relevanta teman utifrån utvärderingens syfte tillika 
enkätsvaren.  
 

Vad har hänt? 
Det som framkommer i intervjuerna är att hjälpmedel gett ett nytt perspektiv i 
arbetet med personer med psykiska funktionshinder. Man har börjat prata mer om 
hjälpmedel i verksamheten och tänka på hur hjälpmedel kan ge stöd i vardagen. 
Studiebesöket visade att det finns beprövade hjälpmedel och några verksamheter 
har köpt in hjälpmedel för att kunna ha som visning. Det har också upplevts 
positivt att kunna ta med personer med psykiska funktionshinder till 
HumanTekniks visningslägenhet. En verksamhet kontaktar arbetsterapin mycket 
oftare än tidigare, ”vi vet nu vad vi behöver och beställer det, vi vet att det finns 
hjälpmedel även om inte de gör det”. 
 
I en verksamhet arbetade man mest med fokus på rörelsehinder och intresse fanns 
för kognitiva hjälpmedel men man behövde mer kunskap om dessa. Efter 
studiebesöket blev kognitiva hjälpmedel mer etablerade inom verksamheten och 
det som hänt är att några arbetsterapeuter har informerat om kognitiva hjälpmedel 
till personal inom sitt verksamhetsområdet från stora delar av Sverige och ”det 
har varit bra att kunna låna informationsmaterial och kognitiva hjälpmedel från 
er för att kunna visa…”. 
 
Det som även hänt är att chefer och handläggare efterfrågar mer kunskaper inom 
området men en verksamhet påpekar att det är ett frustrerande tomrum och glapp 
när det gäller kognitiva hjälpmedel, när man jämför med rörelsehinder går allt 
mycket smidigare i samverkan med andra huvudmän. En annan verksamhet har 
efter studiebesöket uppmärksammat ”att det skrivs och informeras väldigt lite om 
vilka hjälpmedel som personer med psykiska funktionshinder kan behöva”. 
 

Behovet av hjälpmedel? 
På frågan om vem som oftast ser behoven av kognitiva hjälpmedel så varierar 
svaren. En verksamhet svarar att det oftast är kontaktpersonerna eftersom de har 
täta kontakter med brukarna. I en annan är det team och arbetsterapeut. 
Arbetsterapeut är oftast med på besök eller vid diskussioner på olika möten är ett 
annat svar. Arbetsterapeuten är den som uppmärksammar behov men finns inte 
med i inledande bedömning och om någon ser behov av hjälpmedel ska kontakt 
tas med arbetsterapeuten men det är inte så vanligt ännu.  
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En av de intervjuade menar att ”det behövs mer kunskap inom området eftersom 
det inte finns någon tradition av att använda kognitiva hjälpmedel inom 
verksamheten”. Ett önskemål som framkommer är att det skulle finnas en ”öppen 
hjälpmedelsavdelning” för alla som behöver kognitiva hjälpmedel oavsett 
diagnos. En annan synpunkt är att man skulle kunna ”dela ut” hjälpmedel redan i 
skolan för att lära sig använda dem tidigt och då skulle problemen inte bli så stora. 
 
Angående arbetsmetoder är svaren relativt samstämmiga, man använder sig t ex 
av strategier, vanor och rutiner, veckoscheman och aktivitetsplaner. Skillnaden är 
att nu man också lagt till hjälpmedel. En verksamhet svarar att det finns en 
”svårighet i att personalen i stort inte uppfattar behov eller vet att det finns 
kognitiva hjälpmedel att tillgå i olika situationer”. 
 

Organisatoriska förändringar 
Hur ser organisationen ut runt förskrivning och tillgänglighet till hjälpmedel? 
Svaren redovisas i punktform/verksamhet: 

• I verksamheten finns personer som på eget initiativ sett till att få 
förskrivningsrätt. Det finns en tydlighet i vart man vänder sig men 
problemet är att ”det är trögt att få hit en hjälpmedelskonsulent…det kan 
ta upp till ett år…”. Man upplever att det brister i informationen och 
arbetsterapeuten kan inte alltid det psykiska och det finns heller inte alltid 
tid att sätta sig in i problematiken. 

• En arbetsterapeut har anställts inom kommunen men det är inte tydligt 
vad som gäller inom den egna verksamheten. Samverkan och riktlinjer 
finns mellan kommun – landsting vad gäller förskrivning av kognitiva 
hjälpmedel. 

• Vi tar initiativet, letar hjälpmedel och beställer via arbetsterapin. 
Arbetsterapeuten kommer med hjälpmedel och så åker vi ut tillsammans 
till brukaren.  

• Vi är i början av vårt arbete och vi hanterar hela processen själva med att 
prova ut, rekommendera och köpa in produkter. ”Pengar är inte 
problemet däremot behövs mer kunskap och samverkan, som det ser ut nu 
tar ingen ansvar för gruppen. Hjälpmedel för andra grupper går mycket 
smidigare. Egentligen är det en relativt låg kostnad med kognitiva 
hjälpmedel jämfört med andra hjälpmedel.” 

 

Brukarperspektiv 
Utifrån ett brukarperspektiv är svaren samstämmiga om att kognitiva hjälpmedel 
underlättar vardagen till exempel att bolltäcket förbättrar sömnen, shake-awake är 
ett bra stöd för att komma upp på morgonen, medicinpåminnare gör att man klarar 
medicinering självständigt. En av de intervjuade framhåller att när det gäller 
arbete så ligger problemet ofta i vardagslivet och det bör fungera hemma innan 
arbete är aktuellt.  
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Hjälpmedel som används i arbetssituation och som underlättat arbetsuppgifterna 
är till exempel handdator med inbyggd GPS för att kunna åka på uppdrag, för att 
hitta rätt, skriftlig information för tydlighet, röstinspelning för att komma ihåg 
olika saker samt kamera för att ta kort för hur det exempelvis ska se ut på lagret. 
Handi handdator används som minnesstöd för aktiviteter och armbandsklocka 
med larm för att komma ihåg att ta pauser och för att avsluta arbetet. 
 
Tankar som kommer fram i intervjuerna är att det är en stor målgrupp, många som 
arbetar med gruppen tar inte hjälp från arbetsterapeuter för att få hjälp med 
svårigheterna. ”När det gäller kognitiva funktionshinder behövs mer kunskap och 
samverkan, precis som det är för gruppen med rörelsehinder, att hjälpas åt 
mellan olika huvudmän med att vardagen ska fungera”. 
 
 
 
6. Diskussion 
 
Med hänvisning till de studiebesök vi haft kan vi konstatera att intresset för 
hjälpmedel till personer med psykiska funktionshinder finns inom olika 
yrkesområden och verksamheter. Det är oftast personal som efterfrågar 
hjälpmedel. Vi anser att det är viktigt att informationen om kognitiva hjälpmedel 
även ges till närstående och till brukarna för att även de ska kunna påvisa behoven 
och skapa efterfrågan på hjälpmedel och på så sätt öka tillgängligheten till dem.  
 
Att personal som arbetar med boendestöd visar stort intresse för hjälpmedel 
bekräftar för oss att de som dagligen arbetar nära personer med psykiska 
funktionshinder i deras hemmiljö tydligt kan se behovet av hjälpmedel som 
kompletterande stöd om de vet att hjälpmedel finns att tillgå. Detta gäller även 
personal inom psykiatri, hjälpmedelsverksamhet och arbetsförmedling som 
kommer i kontakt med problematiken och kan se hjälpmedel som kompletterande 
stöd.  
 
Inom några verksamheter framkommer det att det ofta är arbetsterapeut som 
uppmärksammar behov och förmedlar information om kognitiva hjälpmedel till 
verksamheterna. Svårigheter kan vara att det inte alltid finns arbetsterapeut inom 
verksamheten eller att arbetsterapeuterna inte träffar de som kan vara i behov av 
hjälpmedel. 
 
Angående information och förskrivning kan vi av vissa svar utläsa att ingen 
information ges utan att en del söker information själva t ex via Internet. Det är 
viktigt att så många som möjligt får ökade kunskaper om psykiska 
funktionshinder och att det finns kognitiva hjälpmedel som kan ge stöd i 
vardagen. Ett sätt kan vara att det mer aktivt genomförs riktade 
informationsinsatser till verksamheterna för att sprida kunskap inom området. 
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Flertalet av dem som besökt oss har inte använt några tekniska/kognitiva 
hjälpmedel innan studiebesöket. Andra har endast använt få hjälpmedel i sin 
verksamhet. Studiebesöket har i vissa fall fungerat som en ”väckarklocka”, man 
har fått en ny kunskap om kognitiv problematik och blivit medveten om behovet 
av hjälpmedel.  
 
Av svaren kan vi konstatera att det skett en markant ökning av användandet av 
godkända tekniska/kognitiva hjälpmedel efter studiebesöket framför allt vad gäller 
påminnelsehjälpmedel men även hjälpmedel för sömn och stresshantering. Det 
finns inte något entydigt svar på varför ökningen skett men de flesta svaren pekar 
på att man tidigare inte har haft kunskap om att det funnits hjälpmedel för 
målgruppen och hur de kan användas. En annan anledningarna kan vara att man 
använt den här typen av kognitiva hjälpmedel för andra målgrupper i sin kommun 
och att man vid studiebesöket upptäckt att befintliga hjälpmedel kan passa för fler 
brukargrupper. 
 
Både enkätsvaren och intervjuerna visar också att man i vissa verksamheter 
tidigare använt sig av ”hemmagjorda” produkter men att man nu till större del 
använder sig av godkända hjälpmedel. Vi anser att det är viktigt att påvisa behov 
och efterfråga godkända hjälpmedel. De hemmagjorda produkterna kanske inte 
alltid är tillräckliga som stöd, även om de fyller sin funktion. Ofta saknas kunskap 
om att det finns kognitiva hjälpmedel och det är viktigt att markera att denna 
målgrupp inte ska vara nöjd med mindre än vad andra grupper med 
funktionshinder har tillgång till.  
 
Studiebesöken har till stor del fokuserat på boendet men några har haft inriktning 
på rehabilitering och arbete vilket ytterligare har givit en dimension till hur 
vardagen kan fungera. Boende och arbete kan höra ihop men för denna målgrupp 
är det inte alltid självklart att ha ett arbete. De båda områdena är beroende av 
varandra för om det brister i funktioner i vardagliga situationer minskar 
möjligheterna att klara ett arbete. Därför är det viktigt att det finns adekvat stöd i 
boendet för självständighet och delaktighet för att på så sätt skapa förutsättningar 
att delta i arbetslivet. Problemen ligger ofta i vardagslivet och det bör fungera 
hemma innan arbete är aktuellt. Utifrån intervjusvar rörande arbetssituationen för 
personer med kognitiva funktionshinder har frågan väckts hur de olika 
huvudmännen kan samverka och hjälpas åt i fråga om kognitiva hjälpmedel som 
stöd i boende och arbetssituationen. Som det ser ut idag är det inte tydligt vem 
som tar ansvar för denna samverkan till skillnad från andra 
funktionshindergrupper. 
 
HumanTekniks visningslägenhet har varit en anledning till att information om 
hjälpmedel kunnat spridas. Det är bra att det finns möjlighet för brukare, 
närstående och personal att ha möjlighet och tillgång till att få se och prova olika 
hjälpmedel i reell miljö och få ta del av vilka lösningar som kan finnas. Vi tror det 
kan vara av värde att flera alternativ finns för visning av kognitiva hjälpmedel i 
befintliga verksamheter hos de olika huvudmännen som jobbar med målgruppen. 
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Men även på hjälpmedelsverksamheter inom kommun och landsting som tidigare 
inte arbetat med målgruppen. Detta för att öka kunskapen om och tillgängligheten 
till kognitiva hjälpmedel så det blir tydligt att de kognitiva hjälpmedlen kan 
användas och anpassas för personer med psykiska funktionshinder. 
 
Resultatet visar på ökad självständighet, förbättrad vardagsstruktur och 
tidsuppfattning hos dem som provat hjälpmedel men det är inte alltid lätt att få tag 
på hjälpmedel, dels finns de inte alltid på befintliga sortimentslistor, dels är 
kunskapen om kognitiva hjälpmedel för personer med psykiska funktionshinder 
dålig. På vissa ställen är det lätt att få prova hjälpmedel men även om man fått 
prova en produkt och den fungerar är det inte säkert att man kan få den förskriven. 
Därför kan svårigheter uppstå för brukarna när det visar sig att de själva måste 
införskaffa hjälpmedlen. Som brukare/patient kan man behöva hjälp med att söka 
finansiering, detta har skett på några ställen genom projekt, att verksamheten har 
köpt in hjälpmedel eller att personen själv sökt socialbidrag eller fondmedel för att 
kunna köpa ett hjälpmedel som man inte kunnat få förskrivet. Detta är inga 
fullgoda alternativ men ändå några försök till lösningar inom ett nytt område. 
 

Avslutande kommentar 
Sammanfattningsvis anser vi att det är mycket viktigt att informera och utbilda 
personal när man börjar använda kognitiva hjälpmedel i verksamheten, dels för att 
öka förståelsen för hur funktionsnedsättningarna påverkar förmågan att utföra 
vardagliga sysslor, dels för att ge kunskap om hur hjälpmedlen fungerar. Men 
också för att kunna veta vilka lösningar som kan vara till nytta och hur man kan 
initiera för eventuella kognitiva bostadsanpassningar. Ökad kunskap minskar 
motstånd och rädsla för att använda tekniska produkter. 
 
Helhetssynen och samordningen av insatser som boendestöd och kognitiva 
hjälpmedel till personer med psykiska funktionshinder behöver utvecklas. Det är 
viktigt att brukare, närstående och personal inom olika områden och huvudmän 
påvisar behov så att efterfrågan på kognitiva hjälpmedel blir tydlig. 
 
Information om vart man vänder sig för att få hjälpmedel i varje kommun och 
landsting behöver tydliggöras för att tillgängligheten ska bli bättre. Det ser olika 
ut i landet när det gäller tillgång till hjälpmedel och det är inte alltid lätt att veta 
vart man ska vända sig för att få hjälpmedel förskrivna. För oss är det självklart att 
arbetsterapeuter både inom landstingens psykiatriska verksamhet och i 
kommunernas socialpsykiatri/ handikappomsorg skall ha mandat att förskriva 
hjälpmedel och att samverkan sker mellan kommun, landsting och staten för att 
vardagen ska fungera för den enskilde. 
 
Det är glädjande att HumanTekniks visningslägenhet haft studiebesök från olika 
delar av Sverige och att så många arbetsplatser inom olika verksamhetsområden 
har tagit initiativ och kontaktat oss för studiebesök utan att vi har behövt göra 
”reklam” för oss. Detta visar att kombinationen psykiska funktionshinder och 
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hjälpmedel är ett nytt och spännande område och där många vill veta mera. Vi ser 
det positivt att politiker deltagit vid studiebesök för det är inom politiken det finns 
förutsättning att skapa förändring och fördelning av resurser, så att även behovet 
av stöd till personer med psykiska funktionshinder får uppmärksamhet i 
budgetarbete och resurstilldelning och vår förhoppning är att kunskapen sprider 
sig till fler politiker så att en förändring kan ske. 
 
Användning och utveckling av hjälpmedel vid psykiska funktionshinder har bara 
börjat och ett önskemål från enkäten är ”att man ska slippa kämpa för att få 
hjälpmedel”. 
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BILAGA      
 
Karlstad 061120 
 
 
Hej! 
 
 
Växjö universitet har på uppdrag av kansliet för Nationell Psykiatrisamordning fått 
ansvar för en kartläggning av boende/boendemiljö för personer med psykiska 
funktionshinder. Då hjälpmedel kan vara en del i vardagslivet/boendet för att öka 
självständighet och delaktighet ingår hjälpmedel som en del i kartläggningen. 
HumanTeknik har fått i uppdrag att göra en enkätundersökning inom detta område. 
 
Ni/Er verksamhet har varit på studiebesök hos HumanTeknik i Karlstad under 2001-2006. 
Eftersom HumanTeknik var ett pionjärprojekt/försöksverksamhet är vi intresserade av hur 
användandet av hjälpmedel till personer med psykiska/kognitiva funktionshinder ser ut i 
din verksamhet för de brukare/patienter/klienter som ni träffar inom er verksamhet.  
 
Vi är tacksamma om du/ni vill svara på några frågor som uppföljning av ditt/ert 
studiebesök hos oss och vår fundering om och i så fall hur hjälpmedel används i boendet 
för personer med psykiska funktionshinder i landet. 
 
Svara på frågorna och skicka tillbaka i medföljande kuvert inom två veckor, senast 8/12 
2006. 
 
 
 
1. Nuläge 
 
Inom vilket område finns er verksamhet?  
 

Kommunens socialpsykiatri/handikappomsorg eller liknande 
 

o Boendestöd 
o Sysselsättning 
o Annat 

 
Landstingspsykiatri 

 
o Öppen vård 
o Sluten vård 

 
 

Hjälpmedelsverksamhet 
 

Politiker 
 

Annat………………………………………… 
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2. Information 
 
Hur fick ni information om HumanTeknik innan studiebesöket? 
 
 
 
 
 
 
3. Användning av hjälpmedel före studiebesöket 
 
a) Användes någon form av tekniska/kognitiva hjälpmedel för personer med psykiska 
funktionshinder inom er verksamhet innan studiebesöket? 
 

Ja, i så fall ge exempel: 
 
Nej 

 
 
b) Om tekniska /kognitiva hjälpmedel inte användes inom er verksamhet ange varför? 
 

Svårt att få hjälpmedel förskrivna 
 
Vet inte var man ska vända sig 
 
Behov av mer kunskap om hjälpmedlen, innan användning 

 
Kostnadsskäl 

 
Annan orsak………………………………… 

 
 
 
 
4. Användning av hjälpmedel efter studiebesöket 
 
a) Har det börjat användas tekniska/kognitiva hjälpmedel för personer med psykiska 
funktionshinder inom er verksamhet efter studiebesöket? 
 

Ja, i så fall ge exempel: 
 

Nej 
 
 
b) Ange på ett ungefär hur länge kognitiva hjälpmedel använts i er verksamhet 
 
  
0-6 månader  7-12 månader  1-2 år mer än 2 år 
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Kommentar: 
 
 
 
 
c) Hur uppfattades hjälpmedlen av brukarna? 
 

Positivt  Negativt 
 
Kommentar: 
 
 
 
 
5. Tillgänglighet 
 
a) Hur får brukare/personal information om kognitiva hjälpmedel inom er 
kommun/landsting? 
 
 
 
 
b) Vem har tagit initiativ till att efterfråga hjälpmedel? 
 
      Brukaren själv            Personal         Närstående 
 
Kommentar: 
 
 
 
 
c) Har hjälpmedlen varit lätta att få tag på? T ex information, regelverk, kunskap 
 
       Ja                Nej 
 
Kommentar: 
 
 
 
 
d) Har brukaren fått hjälpmedel via förskrivning som han/hon har haft behov av? 
 
       Ja                                   Nej 
 
Kommentar: 
 
 
 
 
e) Har brukaren stött på något hinder, i så fall vad? 

34 



 
 
 
 
f) Om brukaren ej fått hjälpmedel via förskrivning - vem finansierade?  
 

Fonder         Boendet  Brukaren själv              Annat 
…………… 
 
Kommentar:  
 
 
6. Förändringar/Framtidsplaner 
 
 
a) Har ni haft praktisk nytta av informationen vid studiebesöket, i så fall ge exempel: 
 
 
 
b) Erfarenheter/förslag/synpunkter angående hjälpmedel för personer med 
psykiska/kognitiva funktionshinder: 
 
 
 
 
 
Goda exempel: 
 
 
 
 
 
Svårigheter: 
 
 
 
 
 
Önskemål om hur det ska fungera: 
 
 
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
Inger Olsson, Gunilla Barse Persson och Peter Ullman 
HumanTeknik i Karlstad, Avdelningen för Socialpsykiatri, Karlstad kommun 
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Har du frågor om denna enkät, ring 054-295615 eller 054-295626 
 
 
………………………………………………………………………………………
……… 

 
 
En telefonintervju kan bli aktuell. Vi är tacksamma om du eller någon annan inom 
verksamheten är intresserad att delta. Skriv namn och telefonnummer, så 
kontaktar vi dig inom kort. 

 
Namn:……………………………………………………………………………… 
 
 
Telefonnummer:…………………………………………………………………… 
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