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Sammanfattning 

I denna rapport redovisas en utvärdering av projektet Nationellt Kunskaps-

nätverk med inriktning på psykiska funktionshinder och hjälpmedel som genom-

fördes 2005–2008. Medel till projektet hade beviljats av Nationell psykiat-

risamordning efter en ansökan från Avdelningen för socialpsykiatri, ASP, 

inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Karlstads kommun. Det 

övergripande syftet var att sprida den nya kunskap som utvecklats inom 

det tidigare projektet HumanTeknik psykiska funktionshinder och hjälpmedel 

och som visat att ”hjälpmedel hjälper” för personer med psykiska funk-

tionshinder. 

 

Den utvärdering som genomförts av projektet är en programutvärdering 

och innehåller en presentation av projektets grundläggande tankemodell 

och hur den utvecklats under en tjugoårsperiod. Utvärderingen bygger 

också på en målanalys och en analys av bieffekter. I sammanställningen 

nedan redovisas såväl mål som värdering av måluppfyllelsen för projektet. 

 

Projektets mål Måluppfyllelse 
Sprida ny kunskap; Generellt mycket god. 

- om psykiska funktionshinder, God. 
- om kognitiva hjälpmedel, Mycket god. 

- om bemötande, Ganska god. 
- om arbetsmetoder. Ganska god. 

Producera informationsmaterial. Närmast 100%-ig. 
Skapa en nationell mötesplats. Mycket god under projekttiden. 

Bilda nätverk. God - mycket god. 
Mobilisera intresserade. Mycket god under projekttiden. 

Bidra till samverkan. Mycket begränsad. 
Implementera projektet. 100%. 

Säkra brukarmedverkan. Svårt att utvärdera. 
Utarbeta ett policydokument. 0%. 

Utgöra en nationell resurs. Mycket god under projekttiden. 
Bidra till trygghet, självständighet och 

ett aktivt liv. 
Utan tvekan god i allmän bemärkelse 
men svårt att utvärdera mer specifikt. 
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Utbildning för utbildare var benämningen på den stora satsningen inom 

projektet. Man utbildade nyckelpersoner från hela landet som i sin tur 

lokalt eller regionalt förväntades utbilda ytterligare personer inom kom-

muner, landsting, handikappföreningar med mera. Via hemsidan 

www.humanteknik.se har man tillgång till hela det utbildnings- och infor-

mationsmaterial som använts i detta utbildningsprogram. 148 personer 

från hela landet deltog i utbildningen mellan januari till april 2007. 73% 

hade anställning i en kommun och 30% i ett landsting eller en region. 

94,8% var kvinnor och 5,2% män och arbetsterapeut är den klart domine-

rande yrkesgruppen och befattningen för deltagarna. Två särskilda om-

gångar av utbildningen har också genomförts för brukarorganisationerna 

RSMH med 15 deltagare respektive Schizofreniförbundet med 8 deltagare. 

Man har tagit emot 45 studiebesök med 336 deltagande personer i Hu-

manTekniks visningslägenhet i Karlstad. Projektledningen har medverkat 

vid 25 tillfällen vid seminarier, workshops, föreläsningar och konferenser 

med sammanlagt cirka 1600 deltagare. Vid i stort sett samtliga studiebesök 

och utbildningstillfällen har deltagare i projektet HumanTeknik med erfa-

renhet av psykiska funktionshinder och kognitiva hjälpmedel medverkat 

och redovisat sina personliga erfarenheter. 

 

Den slutgiltiga och sammanfattande värderingen av det samlade utfallet av 

projektet blir ”mycket värdefullt”. 

 

Projektets utvärderare föreslår, som en förlängning av projekten Human-

Teknik och Nationellt kunskapsnätverk, att det omgående inleds ett arbete 

med att undersöka tillgängligheten till organisationer, befattningshavare, 

tjänster och produkter vad avser kognitiva hjälpmedel för personer med 

psykiska funktionshinder. 
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Förord 

Institutet för kvalitets- och utvecklingsarbete (IKU) vid Karlstads universi-

tet, som är värmlandskommunernas FoU-enhet för socialtjänst och andra 

välfärdsverksamheter, har till uppgift att bidra till en kunskapsbaserad ut-

veckling av olika verksamheter inom välfärdsområdet. I IKU:s rapportserie 

publiceras resultat från projektarbeten med utgångspunkt i kunskaps- eller 

utvecklingsbehov inom välfärdsverksamheter som också har ett generellt 

intresse och som kan bidra till långsiktig kunskapstillväxt. Studierna utförs 

självständigt och utifrån ett grundläggande vetenskapligt förhållningssätt.  

 

Samhällets syn på personer med psykiska svårigheter har förändrats under 

de senaste årtiondena. Begreppet psykisk sjukdom har ersatts av – eller i 

varje fall kompletterats med – det miljörelaterade begreppet psykisk funk-

tionsnedsättning. En funktionsnedsättning är något man måste förhålla sig 

till, och som kan bli mer eller mindre kännbar i olika situationer och kon-

texter. Därmed aktualiseras också behovet av hjälpmedel, för att möjliggö-

ra ett bättre vardagsliv för personer med psykisk funktionsnedsättning. Ut-

vecklingen av – främst kognitiva – hjälpmedel har varit och är intensiv, 

inte minst illustrerat genom projektet HumanTeknik – psykiska funktions-

hinder och hjälpmedel, som bedrevs bland annat i Karlstads kommun. 

 

Men vad hjälper det att hjälpmedel finns om de inte används? I syfte att 

på nationell nivå sprida kunskap om vilka kognitiva hjälpmedel som finns, 

hur de kan förskrivas och användas, har Nationell psykiatrisamordning 

genom projektet Nationellt kunskapsnätverk, inom Avdelningen för soci-

alpsykiatri, Karlstads kommun, genomfört en omfattande satsning på ut-

bildning för nyckelpersoner inom kommuner, landsting och intresseorga-

nisationer från hela landet. 
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Rapporten redovisar en utvärdering av utbildningssatsningen inom Natio-

nellt kunskapsnätverk, genomförd av fil dr Per Folkesson, vid IKU. Som 

underlag för utvärderingen har han genomfört en omfattande enkätunder-

sökning till deltagarna i utbildningen. Men rapporten låter oss också följa 

med i en retrospektiv undersökning baserad främst på sju intervjuer om 

hur frågan om (kognitiva) hjälpmedel för personer med psykisk funktions-

nedsättning först aktualiserades och så småningom kom att bli en nationell 

angelägenhet. En intressant historia som manar till eftertanke, och som 

säger något om vanans makt över tanken. 

 

Utvärderingen påvisar vikten av att frågorna om hjälpmedlens tillgänglig-

het ägnas stor uppmärksamhet, nu och framgent. Detta är en viktig uppgift 

för samhällets institutioner och organisationer, med uppdrag att underlätta 

livet för personer med psykiska funktionsnedsättningar. 

 

 

IKU, Karlstads universitet, mars 2009 

 

Bengt G Eriksson 

Föreståndare  
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1 Inledning 

Föreliggande rapport redovisar resultatet av det arbete som genomförts för 

att utvärdera projektet Nationellt Kunskapsnätverk med inriktning på psykiska 

funktionshinder och hjälpmedel1. Detta projekt bedrev sin verksamhet mellan 

oktober 2005 och januari 2008 med medel beviljade av Nationell psykiatri-

samordning efter en ansökan från Avdelningen för socialpsykiatri, ASP, 

inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Karlstads kommun. Det 

övergripande syftet med detta projekt var att ta till vara, befästa och sprida 

den kunskap om psykiska funktionshinder och hjälpmedel som utvecklats 

inom ramen för ett tidigare projekt, HumanTeknik psykiska funktionshinder 

och hjälpmedel2 (Barse Persson & Olsson, 2007; Brun, 2005; Grönberg Eskel, 

2005; www.hi.se; www.humanteknik.se). Detta föregående projekt bedrevs 

under tre år, 2001 – 2004, på initiativ av Hjälpmedelsinstitutet med pro-

jektmedel från Allmänna Arvsfonden. Syftet med HumanTeknik var ”att se 

om och hur olika typer av hjälpmedel och arbetsmetoder kunde underlätta 

vardagen för personer med psykiska funktionshinder”. Projektet Human-

Teknik visade att ”hjälpmedel hjälper” och bidrog med ny och viktig kun-

skap. Nationellt Kunskapsnätverk är en förlängning av den produktion av 

ny kunskap och nya metoder som ägde rum inom projektet HumanTek-

nik. Det formerades med syftet att sprida denna nya kunskap nationellt.  

 

Såväl projektet HumanTeknik som Nationellt Kunskapsnätverk tog sin 

utgångspunkt i de kunskaps- och metodbrister som blev alltmer uppenbara 

i kölvattnet av psykiatrireformen (Eriksson & Blomberg, 2000; 

Socialstyrelsen, 1999; SOU 1992:73) när det gällde psykiskt funktionshind-

rade i allmänhet och tillgången till kognitiva hjälpmedel för denna kategori 

                                            
1 I fortsättningen vanligtvis benämnt endast Nationellt Kunskapsnätverk. 
2 I fortsättningen vanligtvis benämnt endast HumanTeknik. 
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av personer i synnerhet. Den relativt okända och obeprövade förbindelsen 

mellan psykiska funktionshinder och kognitiva hjälpmedel utgör de båda 

projektens gemensamma fokus. Inom HumanTeknik bedrevs ett lokalt 

utvecklingsarbete som innebar att ny kunskap om kognitiva hjälpmedel för 

personer med psykiska funktionshinder utvecklades. Nationellt Kunskaps-

nätverk har haft uppgiften att sprida denna kunskap vidare på nationell 

nivå framförallt genom Utbildning för Utbildare, ett utbildningsprogram som 

presenteras mer ingående nedan3. 

 

Föreliggande rapport inleds med en presentation av projektets bakgrund 

och sammanhang. I inledningskapitlet redovisas också resultatet av en un-

dersökning av hur projektets grundläggande tänkesätt om kognitiva hjälp-

medel och psykiska funktionshinder vuxit fram under de senaste två de-

cennierna, dess programteori (Eriksson & Karlsson, 2008). Därefter ges en 

beskrivning av Nationellt Kunskapsnätverk och dess mål, projektorganisa-

tion och arbetsmetod. Det därpå följande kapitlet innehåller en redogörel-

se för de metoder som tillämpats för att genomföra utvärderingen. Efter 

metodkapitlet följer en redovisning av resultaten av utvärderingen varefter 

rapporten avslutas med ett diskussionskapitel och utvärderarens samman-

fattande värdering. 

 

 

1.1 Projektets bakgrund 

En viktig bakgrund till projekten HumanTeknik och Nationellt Kunskaps-

nätverk är Psykiatrireformens genomförande 1995-1999 och de erfarenhe-

ter som gjordes då och de offentliga diskussioner som fördes i dess kölvat-

ten. I regeringens proposition (Proposition 1993/94:218, 1994) som lades 

                                            
3 Se även www.humanteknik.se. 
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fram för Riksdagen efter remissbehandlingen av Psykiatriutredningens 

slutbetänkande Välfärd och valfrihet - service, stöd och vård för psykiskt störda 

(SOU 1992:73) kan man läsa följande: 

 
”Under de senaste decennierna har det skett en markant föränd-
ring av den psykiatriska vården. Den tidigare inriktningen, som 
utmärktes av ett varaktigt omhändertagande av patienterna vid 
särskilda mentalsjukhus och vårdhem, har ersatts av den uttala-
de målsättningen att servicen till och vården av personer med 
psykiska störningar skall utformas på sådant sätt att det ger dem 
förutsättningar till ett självständigt liv integrerade i samhällslivet 
på sin hemort.” (Proposition 1993/94:218, 1994) 
 

Psykiatrireformens genomförande innebar framförallt att Sveriges kommu-

ner fick ett påtagligt utvidgat ansvar för dem av sina invånare som var 

drabbade av psykisk ohälsa. Det kommunala ansvaret kom att gälla boen-

de, sysselsättning, meningsfull fritid och möjligheterna att leva ett själv-

ständigt och meningsfullt liv. Flera utvärderingar har visat att svårigheter 

av olika slag följde på dessa omfattande förändringar. Även om Socialsty-

relsens (1999) utvärdering av 1995 års psykiatrireform visar på både positi-

va och negativa resultat lyfter man tydligt fram brister i förverkligandet av 

reformens vision om en bättre tillvaro för personer med psykiska funk-

tionshinder. Bristerna gällde individuell planering, samverkan med den 

enskilde, LSS-insatser och inte minst att det förelåg bristande kunskaper 

om psykiska funktionshinder. En tungt vägande slutsats var att samverkan 

mellan socialtjänst och psykiatri var bristfällig på grund av frånvaron av ett 

gemensamt förhållningssätt och en gemensam kunskapsbas. Eriksson & 

Blomberg (2000) påpekar i sin utvärdering av psykiatrireformen i Värm-

lands län behovet av en mer helgjuten samsyn och av socialpsykiatriska 

perspektiv för att huvudmännen ska kunna samverka på ett ändamålsenligt 

sätt med varandra och de brukare och anhöriga man har ansvar för. 
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Kunskapen om psykiska funktionshinder var således bristfällig och kun-

skapen om kognitiva hjälpmedel för personer med psykiska funktionshin-

der var i princip obefintlig eller ”spårlös” fram till slutbetänkandet från 

Nationell psykiatrisamordning Ambition och ansvar Nationell strategi för ut-

veckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktions-

hinder, (SOU 2006:100). Där omnämns begreppet ”hjälpmedel” 56 gånger, 

i betydelsen kognitiva hjälpmedel för personer med psykiska funktions-

hinder. Rent matematiskt är det en oändlig ökning i jämförelse med tidiga-

re utredningar och utvärderingar inom området. Hjälpmedel till personer 

med psykiska funktionshinder har i och med detta utvecklats från ett ”ing-

enting” till ett ”någonting”. Det har blivit en fråga, ett tema, en allmän 

angelägenhet eller ett ansvarsområde för det offentliga samhället. På sidan 

34 skriver man att ”tillgången till hjälpmedel ska vara lika självklar för per-

soner med psykiskt funktionshinder som den är för andra funktionshin-

dergrupper”. I betänkandet finns också en direkt referens till projektet 

HumanTeknik: 

 
Under åren 2001−2004 bedrevs projektet Humanteknik i Karl-
stad med finansiering från Hjälpmedelinstitutet. Projektet syfta-
de till att utveckla och prova hjälpmedel för att planera, organi-
sera och strukturera vardagen. Resultaten beskrivs som goda, 
men det har varit fråga om en begränsad grupp personer som 
fått tillgång till dessa hjälpmedel. Humanteknik är i dag en or-
dinarie del av Avdelningen för socialpsykiatri i Karlstad kom-
mun. Avdelningen har i ett av Nationell psykiatrisamordning 
och Socialstyrelsen finansierat projekt åtagit sig att skapa ett na-
tionellt kunskapsnätverk för att stärka kompetensen kring 
hjälpmedel för personer med psykiskt funktionshinder. Detta 
förväntas bidra positivt till utvecklingen inom området. (SOU 
2006:100, sidan 3) 
 

Denna aktuella formulering och text kan ses som uttryck för att en ny 

diskurs (Börjesson & Palmblad, 2007) infunnit sig eller att ett nytt tänkesätt 

eller begrepp tagit plats i det offentliga samtalet om psykisk ohälsa och 
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psykiska funktionshinder. Det innebär då också att verkligheten förändrats, 

ett förhållande mellan psykiska funktionshinder och kognitiva hjälpmedel 

framträder som faktisk realitet. Frågan är uppförd på agendan och den na-

tionella psykiatrisamordningen (SOU 2006:100) föreslår att Hjälpme-

delsinstitutet får uppdraget att bidra till och organisera ett fortsatt utveck-

lingsarbete inom detta område. Man framför också att kunskapen om psy-

kiska funktionshinder och hur de bäst hanteras och kompenseras är otill-

räcklig och att hjälpmedel för personer med kognitiva funktionsnedsätt-

ningar är ett eftersatt område. Dessutom är ansvarfördelningen för hjälp-

medel mellan landsting och kommuner svår att överblicka. Den stora vari-

ationen över landet och den oklara gränsdragning som gäller i flera kom-

muner och landsting får besvärliga konsekvenser. Eftersom dessa hjälpme-

del är okända i många kommuner är det också osäkert vem som ska svara 

för ökad kunskap och utveckling med konsekvensen att hjälpmedlen inte 

tillhandahålls i tillräcklig utsträckning. Bland de obligatoriska punkterna i 

samarbetsöverenskommelserna bör även hjälpmedel vara med. 

 

Kognitiva hjälpmedel till personer med psykiska funktionshinder fanns 

inte med på agendan i Psykiatriutredningen eller under Psykiatrireformens 

genomförande men i Nationell psykiatrisamordning har begreppet slagit 

igenom. Var och hur upprättades kopplingen mellan kognitiva hjälpmedel 

och personer med psykiska funktionshinder? Var kommer tanken ifrån? 

Var uppstod praktiken? Jag citerar ur en av de intervjuer som genomfördes 

inom ramen för detta utvärderingsuppdrag, för att söka svar på dessa frå-

gor: 

 

”I nationella psykiatrisamordningens slutbetänkande är ordet 
hjälpmedel, och då i betydelsen kognitiva hjälpmedel för perso-
ner med psykiska funktionshinder, omnämnt 56 gånger. Medan 
det tidigare … 
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Aldrig är omnämnt, nej! 
 
… och då undrar man var kommer detta ifrån. Var uppstod 
tanken?” 

 

En inledande del av arbetet med denna utvärdering blev att undersöka 

denna fråga, att kartlägga programteorin (Eriksson & Karlsson, 2008), den 

grundläggande tankemodellen för projektet Nationellt Kunskapsnätverk. 

Resultatet av denna undersökning utgör en del av utvärderingen och dess 

resultat. Just detta resultat redovisas dock inte under rubriken ”Resultat” i 

denna rapport utan i följande avsnitt, eftersom det beskriver bakgrunden 

till projekten HumanTeknik och Nationellt Kunskapsnätverk och den tan-

kemodell de baseras på. 

 

 

En ny diskurs 

Med en ny diskurs menas att ett nytt urskiljbart sätt att samtala uppstår 

och utvecklas parallellt med eller inflätat i ett redan pågående samtal om 

något fenomen eller förhållande. I detta fall gäller den nya diskursen något 

nytt som inträffar i det sedan länge pågående offentliga samtalet om psy-

kisk ohälsa. Man kan urskilja att nya ordval, nya talesätt, nya begrepp och 

nya tankeformer framträder. Psykiska funktionshinder (Barse Persson & 

Olsson, 2007; Brun, 2005; Grönberg Eskel, 2005; Lundin & Ohlsson, 

2002; Rapport 2006:5; SOU 2006:100) är ett sådant nytt begrepp som bör-

jade framträda i kölvattnet på Psykiatrireformen. Begreppet kognitiva 

hjälpmedel har introducerats och blivit en del av denna nya diskurs om 

psykisk ohälsa och det man talar om är de möjligheter som kognitiva 

hjälpmedel kan ha för att underlätta tillvaron för personer med psykiska 

funktionshinder. Sammankopplingen av kognitiva hjälpmedel och psykis-

ka funktionshinder uttrycker en ny tankekonfiguration, ett nytt tilltal, som 



 17 

inte varit möjlig tidigare utan begreppet psykiska funktionshinder4. Delbe-

greppet funktionshinder i psykiska funktionshinder anknyter på ett annat 

sätt till kompensation och hjälpmedel än delbegreppet sjukdom i psykisk 

sjukdom, det tidigare dominerande begreppet i diskursen om psykisk ohäl-

sa. Det anknyter till principen om att kompensera för funktionshindren 

med hjälpmedel, medan begreppet psykisk sjukdom framförallt anknyter 

till en medicinsk tankefigur och läkemedelsbehandling.  

 

”Men det är ju också så att när psykiatrireformen kom så såg 
man personer ur ett funktionshinderperspektiv. Det gjorde man 
inte när man bodde på institution. Då var det sjukdomsbegrep-
pet som styrde tänkandet.” 

 

Diskurser är performativa vilket innebär att det som sägs gör skillnad både 

för dem som samtalar och den eller det man talar om eller till. När man 

sätter nya ord på något, en person, ett föremål, ett skeende, ett tillstånd, en 

relation och så vidare, så formeras detta något om, mer eller mindre, och 

får sin realitet och identitet påverkad av de ord man använder och av det 

sätt man talar om det. Samtal skapar skillnad, existens och begriplighet och 

materialiserar på så sätt som tankar, handlingar och produkter som till ex-

empel utveckling, tillverkning och förskrivning av kognitiva hjälpmedel till 

personer med psykiska funktionshinder, på ett sätt som inte varit möjligt 

om man inte använde just dessa ord i förbindelse med varandra i ett pågå-

ende samtal eller tilltal. 

 

Hur kan det då komma sig att begreppet hjälpmedel omnämns 56 gånger i 

nationella psykiatriutredningens slutbetänkande (SOU 2006:100), när det 

tidigare varit helt frånvarande? Var kommer det ifrån? Hur gick det till när 

det introducerades i detta sammanhang? Vilka konsekvenser har det fått? 
                                            
4 Det är intressant att notera att begreppet ´funktionshinder´ just nu kan vara på väg att 
omformuleras eller ersättas av begreppet ´funktionsnedsättning´. 
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I detta avsnitt av rapporteringen av utvärderingen av projektet Nationellt 

Kunskapsnätverk redovisas resultatet av en diskursanalytisk undersökning 

(Börjesson & Palmblad, 2007) av när, var och hur samtalet om kognitiva 

hjälpmedel med psykiska funktionshinder uppstod och vilka som samtala-

de med varandra. Avsnittet som följer är en beskrivning av detta samtal 

och av dem som satt ord på, samtalat om och agerat på så sätt att de bidra-

git till diskursens formering, till projekten HumanTeknik och Nationellt 

Kunskapsnätverk och till materialiseringen och förskrivningen av kognitiva 

hjälpmedel för personer med psykiska funktionshinder. 

 

 

Ett lokalt pionjärarbete 

Samtalet om kognitiva5 hjälpmedel och psykiska funktionshinder uppstod 

i gränssnittet mellan en privat sfär och en professionell, vid arbetsterapin 

vid Mariebergs mentalsjukhus i Kristinehamn. En av pionjärerna hade 

köpt en Commodore-dator till ett av sina barn i slutet av 1980- eller början 

av 1990-talet. Hon upptäckte själv att den fångade hennes intresse. En kol-

lega till henne hade ungefär samtidigt upplevt att datorer var intressanta, 

stimulerande och användbara. Dessa personliga upplevelser av datorer och 

det kollegiala samtalet om dem ledde till tanken och handlingen att ta 

med datorn hemifrån och pröva den i den arbetsterapeutiska vardagsverk-

samheten på sjukhuset.  

 

Det var där samtalet började, eller rättare sagt där var platsen för en början 

av två. Den nya diskursen har två huvudsakliga källflöden, det ena på ar-

betsterapin vid Mariebergskliniken i Kristinehamn, det andra på Hjälpme-

                                            
5 Begreppsledet kognitiv i kognitiva hjälpmedel blir dock först så småningom ett element i 
diskursen, antagligen relaterat till den i dag så etablerade allmänna kognitiva diskursen. 
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delsinstitutet6 i Stockholm. Vid Hi i Stockholm arbetade (-r), under samma 

tid och med liknande intressen en tredje person som haft ett avgörande 

inflytande på diskursen. Så småningom kom dessa båda flöden att flyta 

samman och materialisera i projektet Datorn som arbetsterapeutiskt redskap 

(Lindström & Högberg, 1994).  

 

En intressant ”tillfällighet” och förenande länk mellan dessa båda källor 

var en kursverksamhet i datapedagogik vid DPC, datapedagogiskt centrum, 

vid Karlstads universitet7. Där utvecklade och undervisade man i tänkandet 

om och användningen av datorer i pedagogiskt syfte och oberoende av 

varandra deltog en av pionjärerna från Mariebergs sjukhus och den ovan 

nämnda personen vid Hjälpmedelsinstitutet i denna kursverksamhet. Dock 

ej precis samtidigt och utan att känna till varandra, då. 

 

 

Datorns dragningskraft 

Det visade sig att den dator man tagit till arbetsterapin vid Mariebergskli-

niken hade en magnetisk inverkan på många personer. Den stod inled-

ningsvis inne i en skrubb där personal skrev på den då och då men patien-

ter blev alltmer intresserade, dels spontant men också om man frågade om 

intresse av att använda den. Snart märkte man att personer som sällan kom 

till arbetsterapin började komma dit mer regelbundet för att få använda 

datorn. Personer som vanligtvis inte klarade av att relatera till ett samman-

hang, att fokusera, att koncentrera sig eller ingå i ett socialt samspel med 

andra, sågs sitta koncentrerat framför datorn förvånansvärt länge.  

 

                                            
6 Dåvarande Handikappinstitutet och i det följande vanligtvis benämnt Hi. 
7 Dåvarande Högskolan i Karlstad. 
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”Vi hade en person som var extremt orolig. Han kunde inte sitta 
still utan sprang runt runt i stort sett. Men så tänkte jag att vi 
frågar honom om datorn och då satte han sig och satt still. Det 
var ett mirakel mer eller mindre. Jag kunde fortfarande inte 
kommunicera för han kommunicerade inte speciellt mycket. 
Men han satt still. Inte så otroligt länge men utifrån hans för-
måga så var det en väldigt lång tid. Det var framförallt någon 
form av äventyrsspel som kunde fånga honom så att han orkade 
sitta still.” 
 
”Så var det andra personer som visade att de kunde göra mycket 
mer än vad de hade visat i andra aktiviteter. Framförallt såg man 
att det var väldigt stimulerande. Vi prövade olika former av spel. 
Kalkylprogram visade sig vara väldigt intressant för en del. Man 
gjorde små budgetar, så många cigaretter och man kunde göra 
diagram så man kunde se hur mycket man handlade för och det 
här tyckte man var spännande. Lite senare var det en kvinna 
som gjorde mer avancerade program om räntor och huskostna-
der och så där. Man gjorde databaser, det kunde vara över sina 
skivor eller kassettband. Det var ett sätt att bringa ordning i till-
varon. De här programmen gör ju att man kan få ordning.” 
 

Vid datorn kunde dessa personer hålla sig kvar i nuet, finna en struktur 

och fokusera på en aktivitet. Man var närvarande och relaterade på ett 

oväntat sätt till det mikrosammanhang man befann sig i och den aktivitet 

man ägnade sig åt. 

 

”Det var en annan sak vi såg också. Det var när de skulle göra 
beskrivningar så blev det extremt tydligt att de hade ett annat 
tänkande. De skulle göra beskrivningar av hur det ser ut där du 
bor. Ungefär som när vi gör en karta. Detta var extremt svårt för 
dem. Vi skulle rita och det var inte det att det var svårt att rita 
utan det var så väldigt svårt att göra en överblick över saker och 
ting. Det blev extremt tydligt. Man ritade fel och man fokusera-
de på helt knepiga saker. Då förstod vi att ”oj vilka svårigheter 
de måste ha i sin vardag”. Det var inget man riktigt hade tänkt 
på. Man kunde inte relatera omvärlden till sig själv. Jag kommer 
ihåg en person, så går jag lite till vänster tror jag och sedan går 
jag kanske lite till höger. Han drog ett streck och han var så 
noga, det kanske tog en halvtimme. Det här är min väg hitut. 
Det fanns inte nånting att relatera till. Det var fullständigt fel, 
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helt fel relationer. Helhetssynen, det är något som inte stämmer 
där. Sammanhanget saknas. Sammanhanget och delarnas förhål-
lande till helheten, det brister påtagligt där. I de integrativa 
funktionerna. Det var svårt att hålla kvar sammanhanget och var 
man befann sig i sammanhanget. Det var väldigt markant.”  

 

Genom att ta med datorn till arbetet gjordes således nya upptäckter. Det 

ledde till tankar om att datorn kunde användas i behandlingssyfte, för 

kommunikation, för att skapa en relation, för att hålla kontakt, för att fo-

kusera och för att utföra uppgifter av olika slag.  

 

Patienter började skriva dagbok på datorn och genom det uppstod ett tids-

perspektiv för dem i och med att skrivandet aktiverade tänkandet om tid. 

Personer som inte talat på många år började kommunicera med personalen 

genom att man satt bredvid varandra och skrev meddelanden på dator-

skärmen som den andra kunde läsa och svara på. Kommunikation blev 

möjlig med datorns hjälp eftersom det personliga mötet inte blev så starkt. 

Då kunde man börja berätta om sig själv. ”Plötsligt” blev dessa personer 

aktiva i stället för passiva och fick status som aktörer som kunde något sär-

skilt vilket innebar att man blev sedd och bekräftad av andra personer, och 

man såg att det var välgörande för den psykiska hälsan.  

 

 

Grundläggande tänkesätt 

Tanken att koppla samman kognitiva hjälpmedel med psykiska funktions-

hinder är sprungen ur ett arbetsterapeutiskt tänkesätt om mänskliga funk-

tioner, aktiviteter och relationsskapande. Det är ett funktionellt sätt att 

tänka och arbeta. Man tänker i funktionstermer och på vad som fungerar 

eller inte. När något inte fungerar tänker man i kompensationstermer. Vad 

kan man göra för att kompensera för brister i en persons funktionsförmå-

ga?  
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Utifrån personliga erfarenheter, ett professionellt engagemang och nya 

upptäckter ville pionjärerna på Marieberg pröva den oprövade datorn som 

kompensatoriskt hjälpmedel och se helt förutsättningslöst på vad som 

hände och hur det fungerade när patienterna vid arbetsterapin umgicks 

och arbetade med den. Man hade ett undersökande, experimenterande 

och konkret förhållningssätt med patienterna och deras välbefinnande, 

funktionsförmåga och utveckling i fokus.  

 

”Behandlingsarbete ser vi som en helhet. Vi delade isär det här i 
varande. Då fokuserar man just på varandet med patienten. Det 
var inte så viktigt vad man gjorde utan att man funkade ihop 
med patienten. Och så ett görande och det var mer inriktat på 
förmåga, prestation, uthållighet och sådana saker.” 

 

I arbetsterapeutisk verksamhet skiljer man mellan ”utvecklande verksamhe-

ter” och ”funktionell träning”. I utvecklande verksamheter försöker man 

skapa ”mötesplatser”. En mötesplats utgörs av en aktivitet där personal och 

den person som befinner sig i ett tillstånd präglat av psykiska funktions-

hinder kan etablera en relation via och mötas genom en gemensam aktivi-

tet. Personer med psykiska funktionshinder upplever ofta relationer som 

hotande. Om man då kan införa en aktivitet som ett gemensamt fokus, en 

länk eller en tredje part i relaterandet, upplevs relationen ofta som mindre 

hotfull och den gemensamma aktiviteten blir en medierande länk i mötet 

och samarbetet mellan de båda parterna i relationen.  

 

Funktionell träning, det vill säga träning av funktionsförmåga, innebär att 

utföra uppgifter och man prövade en mängd sådana som kunde utföras 

med hjälp av datorn, för att se hur de fungerade. Det visade sig att de flesta 

tyckte det var roligt, spännande och stärkande att arbeta med dessa uppgif-

ter och få uppleva att man kunde. Bland den övriga personalen var dock 
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många oroliga för att de datoranvändande patienterna skulle bli akut psy-

kotiska och förlora kontrollen vid datorerna trots att patienterna själva 

upplevde ”nu har jag kontroll”.  

 

Det blev en målmedveten inriktning i arbetet, ett professionellt syfte att 

finna aktiviteter som var anpassade till varje person. Detta syfte baserades 

på föreställningen att oavsett om man är psykiskt funktionshindrad eller 

inte så har man ett behov av något meningsfullt att göra. Tanken och erfa-

renheten att man kunde skapa relationer via aktiviteter gjorde att det blev 

viktigt att finna sådana utifrån de intressen som dessa personer hade.  

 

Det var denna tankemodell som gav drivkraft i utvecklingen av arbetet 

med datorn som kompensatoriskt hjälpmedel och behandlingsinstrument i 

arbetet med personer med psykiska funktionshinder, vid arbetsterapin på 

Mariebergskliniken i Kristinehamn i början av 1990-talet. 

 

”Sedan sa vi att nu vill vi undersöka det här mera vetenskapligt 
helt enkelt. Det här måste vi titta på, vad är det som händer? 
Dels var vi intresserade men dels också som ett försvar för en 
del tyckte ju att vi inte var kloka. Det är ju hemskt att utsätta pa-
tienter för det här, de kan ju bli störda av det här. De har ju re-
dan så mycket vanföreställningar och de tycker ju ofta inte om 
TV och radio och en dator måste ju vara mycket värre. Det kan-
ske egentligen mer var deras egna rädslor än baserat på fakta 
men faktiskt var även detta en viktig utgångspunkt när vi drog 
igång vårt projekt. Att på något sätt klargöra: Finns det något 
som är skadligt i aktiviteten? Vi var inte helt säkra på det och 
det fanns misstankar som att ”kan det här förvärra psykoser”. 
Det fanns en sådan farhåga.”  
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Gynnsamma omständigheter 

Den nya diskursen, det offentliga samtalet om kognitiva hjälpmedel och 

psykiska funktionshinder skulle aldrig utvecklats utan gynnsamma om-

ständigheter. Trots olika former av motstånd fortsatte samtalet och ledde 

till att man prövade att använda kognitiva hjälpmedel för personer med 

psykiska funktionshinder i praktisk verksamhet. Det viktigaste gynnsamma 

villkoret var inledningsvis pionjärernas engagemang och professionella in-

tresse tillsammans med en tillåtande arbetsmiljö. Pionjärerna i Kristine-

hamn befann sig i ett kreativt sammanhang och en tillåtande arbetsmiljö 

på arbetsterapin vid Mariebergskliniken, vilket ”var absolut avgörande”. 

Där fanns en tillåtande chef och det var högt i tak vilket gjorde det möjligt 

att samtala och tänka tillsammans för att pröva gemensamma tankar i 

praktiken över så pass lång tid och så pass systematiskt att de gick att ut-

värdera.  

 

”Man måste vara ihärdig. Jag tror att det är många som ser saker 
och tänker saker men det är också att dra det en vända så man 
får det dokumenterat och börjar reflektera ytterligare en vända 
där. Att lyfta det till nästa nivå. För jag tror att det finns massor 
av kompetenta personer som ser saker, men det är så att man 
måste formulera det så att det får en spridning och att fler kan få 
se det. Och att man kan göra om det igen.” 
 

 

Stensta Center 

I relativt nära anslutning till Mariebergsklinken fanns en integrerad verk-

samhet som gick under beteckningen Stensta Center. Det var ett nätverk 

med fem olika aktörer; Telenova8, Ami och Länsarbetsnämden, Kristine-

hamns folkhögskola KPS, Samhall inklusive Samhall Resurs och Varnum-

                                            
8 Nuvarande Iris Hadar. 
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hälsan. Dessa aktörer samverkade inom området arbets- och yrkesrehabili-

tering med huvudsyftet att skapa hållbara rehabiliteringskedjor. I denna 

nätverksmiljö bedrevs verksamheter för personer med olika former av 

funktionshinder. Telenova hade kursverksamhet inom dataområdet och 

kunde även bidra till anpassningen av arbetsplatser. Man utformade kurser 

anpassade för personer med förvärvad hjärnskada, läs- och skrivsvårigheter 

och för intellektuellt relativt högpresterande personer med svårigheter i sin 

sociala interaktion, vad man i dag benämner personer med neuropsykiat-

riska funktionshinder. Telenova startade kursen ”Speci@ldata” anpassad 

för den senare målgruppen, med få kursdeltagare, en lugn social miljö och 

en inriktning på arbetsuppgifter som kunde utföras med begränsad social 

interaktion, som nätbaserade tjänster. 

 

De två pionjärerna på arbetsterapin vid Mariebergsklinikerna tog kontakt 

med Telenova. 

 

”Sedan hade vi Telenova på Stensta Center som jobbade med 
hjälpmedel och det ligger ju granne med Marieberg. Så vi gick 
dit upp och bad om en presentation, hur jobbar ni med datorn 
som hjälpmedel? Då hade vi inte någon egen dator, vi kunde ju 
inte låna min privata hela tiden, så helt sonika så tiggde vi till 
oss en dator där. Och vi fick en. Så när vi burit in den så kom vi 
på att vi hade ingen programvara för det var ju på den tiden när 
man var tvungen att mata in operativsystem och program också. 
Så då tiggde vi oss till det.” 

 

I och med detta initiativ upprättades en förbindelse mellan dessa båda per-

soner och Stensta Center9 vilket senare kom att bli av betydelse i samband 

med Psykiatrireformens genomförande och Mariebergsklinikens avveck-

ling.

                                            
9 Det är intressant att notera att företaget Left is Right (www.leftisright.se) har sitt ursprung 
och första kontor i direkt anslutning till Stensta Center i Kristinehamn. 
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Ett projekt 

 

”Psykiska sjukdomar hette det ju tidigare innan Psykiatrirefor-
men och på Hjälpmedelsinstitutet fick vi inte jobba med sjuk-
domar utan vi fick jobba med funktionshinder, handikapp hette 
det ju då också. Så därför tänkte vi ju aldrig på det här med per-
soner inom psykiatrin. Sedan var det ju så att jag träffade AK på 
någon konferens och hon frågade; ”Skulle inte vi kunna göra ett 
projekt”. Och jag tyckte att det lät jätteintressant det här på Ma-
riebergsklinikerna i Kristinehamn på arbetsterapin där. Och då 
skrev jag ett brev till vår styrelse på Hjälpmedelsinstitutet om 
varför vi ville göra det här. Så styrelsen fick ta beslutet att vi fick 
lägga pengar på detta eftersom området då fortfarande befann 
sig inom sjukdomsdomänen och inte handikappdomänen. Så 
det krävde lite extra motivationsarbete. Och det krävdes att vi 
skulle göra en ordentlig utvärdering då med hjälp av högskolan i 
Karlstad och universitetet i Göteborg.”  

 

Man inledde ett samarbete och började strukturera upp ett mer systema-

tiskt projekt och fick så småningom finansiering för det, från Allmänna 

Arvsfonden och genom riktade stimulansmedel. Projektet genomfördes 

från september 1992 till juni 1993. Där och då förenades de båda källflö-

den som nämnts ovan, de banbrytande praktiskt utprövande aktiviteterna 

vid Mariebergskliniken i Kristinehamn med kunskaps- och idéutvecklingen 

vid Hjälpmedelsinstitutet i Stockholm. De personer som tidigare arbetat 

på var sitt håll ovetande om varandra kom samman och inledde ett resul-

tatgivande samarbete. 

 

Rättssäkerhet och sekretessfrågor granskades i samarbete med landstingets 

jurister bland annat av det skälet att man tänkte videofilma alla sessioner. 

Då var man tvungen att ha tillstånd för detta av behandlande läkare. Bland 

läkarna stötte man under en period på såpass stark patrull att man över-

vägde att flytta projektet över länsgränsen. I sista stund godkändes det av 

klinikledningen och kunde genomföras på Mariebergskliniken. 
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Man hade valt ut 6 patienter, 3 kvinnor och 3 män, med diagnosen schizo-

freni enligt DSM-III. Man hade också bestämt i sin projektplanering att 

alla skulle göra samma aktiviteter; spela spel, pröva verktygsprogram som 

word och excel och program för fritt skapande enligt en gemensam plan.  

 

Deltagarna fick själva skatta sitt välbefinnande dels innan projektet började 

dels i samband med dess avslutning. Dessutom gjordes bedömningar av 

varje session. Ingen medicinsk bedömning gjordes eftersom det var ett ar-

betsterapeutiskt behandlingsarbete. Arbetet var fokuserat på patienternas 

funktionsförmågor, motoriska, kognitiva, sociala och psykologiska. Man 

videofilmade alla sessioner för att fånga interaktionen mellan patienten 

och behandlaren eftersom störningen i den psykosociala relationsförmågan 

var så central i patienternas psykotiska problematik. 

 

 

Utvärderingen av projektet 

Högskolan i Karlstad gjorde en utvärdering av projektet (Lindström & 

Högberg, 1994) och jag citerar ur rapporten Datorn som arbetsterapeutiskt 

redskap, en utvärdering av ett utvecklingsprojekt: 

 

På arbetsterapiavdelningen vid Marieberg fanns bland persona-
len en skötare och en arbetsterapeut10 som hade personliga erfaren-
heter av och intresse för datorer. De hade sett och själva upplevt 
hur människors uppmärksamhet fångades i en verksamhet som 
de betecknade som skapande. En slutsats de dragit var att arbete 
med datorer och datorprogram var kreativt och lockande att hål-
la på med och de såg att datoraktiviteter kanske skulle kunna 

                                            
10 Min kursivering markerar att dessa båda personer omnämnda i denna rapport från 1994 
också är de båda som åsyftas i texten ovan samt två av de sju personer som intervjuats 
2008 inom ramen för denna utvärdering. 
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vara ett arbetsterapeutiskt inslag i patientbehandlingen. (Lind-
ström & Högberg, 1994, sidan 1) 

 

Projektet avsåg att skapa datorrelaterade aktiviteter som bidrog till en me-

ningsfull samarbetsrelation mellan personal och personer med psykiska 

funktionshinder. Projektet syftade också till att undersöka möjligheterna 

till funktionell träning med hjälp av dator när det gällde fysiska och moto-

riska funktioner, intellektuella och kognitiva funktioner, psykologiska 

funktioner och sociala funktioner. Lindström och Högberg (1994) sam-

manfattar sin utvärdering på följande sätt: 

 

”Det är också så att ett annat av projektets syften: ”att få till 
stånd en ökad kommunikation och en ny mötesplats med pati-
enten” har realiserats. Patienterna kan lära sig att hantera och 
arbeta med datorn. Detta arbete representerar också något an-
vändbart och ”verkligt”, med viss status. Samtidigt är det mycket 
uppenbart att patienternas arbete är en social aktivitet, där tera-
peuterna spelar en viktig roll, både som personer och lärare. 
Bland de patienter som deltagit i försöket kan man notera att de 
kan uttrycka tankar och känslor i datormediet, i text och/eller 
bild. Den ”mötesplats” som skapats kan definitivt beskrivas som 
utvecklande för patienten.” 
 
”När det gäller frågan om att använda datorn för funktionell trä-
ning och utveckling av olika förmågor är det mycket svårare att 
ge ett klart svar. Vad avser fysiska och motoriska funktioner kan 
man säga att patienterna klarar av (lär sig) att hantera mus och 
tangentbord och detta kan naturligtvis ses som ett led i att träna 
och utveckla koordinationen mellan senso-motoriska funktioner. 
Men detta är allt. Det går inte att dra några definitiva slutsatser 
om datorarbetets effekter på det lilla material om fem patienter 
som vi har. Sådana slutsatser kan man inte heller dra vad avser 
intellektuella kognitiva funktioner även om man får positiva värde-
ringar av patienternas arbete i denna dimension.” (Lindström & 
Högberg, 1994, sidan 31) 

 

Resultaten av detta explorativa pionjärprojekt inom området var således 

positiva även om det var omöjligt att generalisera dem med statistisk signi-
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fikans. De saknar vad man i dag benämner evidens (se sidan 59 nedan) ef-

tersom projektet inte utformades som ett experiment med randomiserade 

försöks- och kontrollgrupper. Icke desto mindre kom det att få ett väsent-

ligt inflytande på den fortsatta utvecklingen och de samtal och initiativ 

som följde. 

 

 

Psykiatrireformen 

I och med Psykiatrireformen och beslutet att lägga ner de stora mental-

sjukhusen fick de båda pionjärerna börja se sig om efter andra arbeten. De 

blev båda på olika sätt knutna till Stensta Center mot mitten av 1990-talet.  

 

”Då blev det nerdragningar på klinken och då tog jag chansen 
och flyttade till Ami på Stensta Center som arbetsterapeut och 
jobbade med kompensatoriska hjälpmedel och teknik.” 

 

Tankarna, arbetet och erfarenheterna överlevde således Psykiatrireformen, 

eller snarare utvecklades av den, bland annat av att de båda pionjärerna tog 

vara på nya möjligheter. Det var också så att Psykiatrireformen och ned-

monteringen av stora delar av mentalsjukhusvården fick anhöriga och 

andra att upptäcka funktionshindren hos dem som flyttat ut till sina hem-

kommuner. Det var först när det blev ett kommunalt problem med perso-

ner som inte klarade sig i sitt vardagsliv och boende som dessa tankar om 

funktionshinder och kompensatoriska hjälpmedel uppstod och fick förut-

sättningar att slå igenom. Psykiatrireformen kom att placera frågan om 

människors funktionsförmåga på den kommunala agendan vilket blev dri-

vande för det offentliga samtalet om psykisk ohälsa på flera fronter.  

 

Det visade sig då också att personer med psykiska funktionshinder inte fick 

hjälp med sina fysiska funktionshinder som till exempel hörselnedsättning 
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eller inkontinens som kunde vara en bieffekt av medicinering. Man hade 

inte heller tänkt på människors åldrande i eget boende. Kompensations- 

och hjälpmedelstanken var inte tänkt inom psykiatrin tidigare eftersom det 

centrala och diskursbärande begreppet var `psykisk sjukdom´. Sjukdomsbe-

greppet var styrande både för hur man tänkte, vad man såg, vad man sam-

talade om, hur man handlade och de beslut man fattade. Det krävdes ny 

erfarenhet, att man började erfara, se, tänka och tala om människors psy-

kiska ohälsa ur ett vardags-, livs- och helhetsperspektiv för att möjligheter-

na att koppla samman kognitiva hjälpmedel med psykiska funktionshinder 

skulle kunna uppstå. 

 

”1993 tog min tjänst slut med anledning av nedläggningen av 
kliniken. Men jag hade kontakter med Stensta Center och Tele-
nova och där började man nu utveckla nya kurser för olika kate-
gorier av funktionshindrade. Men man hade inte gruppen psy-
kiskt funktionshindrade. Så då gick jag upp till dem och sa kan 
vi inte ha kurser även för personer med psykiska funktionshin-
der i datakunskap? De skulle starta nya verksamheter inom re-
habilitering. För jag ville ju fortsätta med det här och bedriva 
datakurser just för gruppen psykiskt funktionshindrade. Visst sa 
dom, det är klart att du får starta en sådan kurs. Och då gjorde 
jag det. Och då nappade folkhögskolan, KPS, så det var den 
som bedrev kursen, på Stensta Center i samverkan med Teleno-
va. Jag tog helt enkelt med mig många av de patienter som jag 
kände. En del bodde ju inte på sjukhuset utan hemma men var 
dagpatienter. Jag frågade om de ville gå på kurs och lära sig mer 
om datorer. Jajamän, de ville.” 

 

Denna kurs och dess efterföljare blev en förlängning av det pionjärarbete 

och projekt man genomfört vid arbetsterapin vid Mariebergskliniken i 

Kristinehamn. Det blev en utbildning som pågick under flera år men den 

präglades varken av ett behandlings- eller rehabiliteringsperspektiv utan 

snarare av ett folkbildningsperspektiv. I och med Psykiatrireformen och 

utflyttningen från mentalsjukhuset till Stensta Center skiftade man fokus 

från psykiatrisk behandling av sjukdom till folkbildning. Innehåll och me-
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todik byggde på det tidigare projektet och dess grundläggande tankemodell 

eftersom man sett att det fungerade väl. Rent konkret arbetade man fram-

förallt med datorer som hjälpmedel men även med andra former av öv-

ningar. (Ernholm, 1997) 

 

Man hade under projekttiden insett att det var ett påtagligt funktionshin-

der för personer att inte kunna se helheter uppbyggda av delar och relatio-

ner mellan delar. Man hade sett de nära förbindelserna mellan denna bris-

tande förmåga och det kaos den kunde ge upphov till och insåg samtidigt 

att hela vårt samhälle och vardagsliv bygger på att man klarar av att förhål-

la sig till sammanhang bestående av delar. Personer med psykiska funk-

tionshinder har ofta svårt att greppa tid och rum och får inte begreppsliga 

kategorier att hänga ihop med varandra på ett meningsfullt och fungerande 

sätt. I sin vardagliga metodik tog man fasta på dessa svårigheter och arbe-

tade konsekvent med delarnas förhållande till helheten. Man försökte 

medvetet i alla ämnen att fokusera olika helheters förhållande till sina de-

lar och elevernas egen ställning i dessa sammanhang. I svenskundervis-

ningen arbetade man med meningsbyggnad, vad det lilla ordet betydde för 

meningen och vice versa. I samhällskunskap studerade man relationerna 

mellan individen, familjen och samhället för att försöka fånga kedjor av 

sammanhang. Och så vidare. (Ernholm, 1997) 

 

I denna verksamhet och det sammanhang den befann sig i förändrades 

kursdeltagarnas identitet från patienter till kursdeltagare.  

 

”Men sedan när de kom till mig på kurs så var de inte patienter 
längre utan kursdeltagare och då fick vi byta namn på dem. Ja 
det var en upplevelse för mig, jag lärde mig jättemycket av det. 
De var inte samma längre. De förändrades oerhört genom att 
byta benämning och miljö. Det var nästan inte samma personer 
när jag träffade dem i denna miljön. De visade helt olika förmå-
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gor beroende på miljön och förmodligen beroende på förvänt-
ningarna. Miljön hade oerhört stor betydelse och hela situatio-
nen. Jag hade förberett alla lärare på hur speciella dessa personer 
var och att de behövde mycket stöd och att man inte kunde föra 
så mycket gruppsamtal vid fikabordet och så. Men efter ett par 
veckor behövde de inga assistenter, de var som vilka elever som 
helst. De var elever och blev elever för att de förväntades vara 
elever.” 

 

Parallellt med denna folkbildningsverksamhet vid Stensta Center bedrev 

de båda pionjärerna också under några år, på eget initiativ och på F-

skattesedel, en rikstäckande utbildningsverksamhet om kognitiva hjälpme-

del för personer med psykiska funktionshinder, framförallt för arbetstera-

peuter och andra intresserade inom psykiatrin. Denna privata utbildnings-

verksamhet var också befrämjande för det allmänna medvetandet, imple-

menteringen av den grundläggande tankemodellen och den nya samtals-

ordningen. 

 

 

Hjälpmedelsinstitutet 

Den andra, och som det visat sig genom denna undersöknings fortskridan-

de, över längre tid centrala källan för utvecklingen av denna nya diskurs 

finns på Hjälpmedelsinstitutet i Stockholm. Personer verksamma vid eller 

på olika sätt med anknytning till Hi har under de senaste tjugo åren varit 

avgörande för tänkandet, samtalet och kunskapen om kognitiva hjälpme-

del för personer med psykiska funktionshinder. Alla pågående idéer, pro-

jekt, erfarenheter och kunskaper har kunnat samlas där och dokumenteras 

över tid och det är härifrån som samordnade initiativ utgått.  

 

När mentalsjukhusens patienter flyttade ut i egna boenden genom Psykiat-

rireformens genomförande fick Hi mycket frågor, framförallt från anhöri-
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ga, om vad det fanns för stöd och hjälpmedel för dessa personer (Brun, 

2005). Man visste inte hur man skulle ta hand om dem som flyttade tillba-

ka till sina hemkommuner. De hade svårt att klara sig själva, vardagen fun-

gerade inte och det var först när man fick ett eget boende som dessa svå-

righeter blev ”upptäckta” och uppenbara. På de institutioner som lades ner 

märktes inte dessa svårigheter på samma sätt eftersom man ofta varit inlåst, 

satt sig vid dukat matbord, ätit mat som någon annan lagat någon annan-

stans, lagt sig i en säng som någon annan bytt lakan i, bäddat och så vida-

re. Efter reformen skulle man klara planering, inköp, matlagning, tvätt, 

städning, ekonomi med mera helt själv. Nya problem uppstod genom det-

ta relativt abrupta paradigmskifte på ett sätt som de flesta inte var förbe-

redda på. På Hi samlades dessa nya erfarenheter man relativt samtidigt 

gjorde på många olika håll i landet, på en övergripande nivå. 

 

Ställd inför dessa nya relativt allmänna erfarenheter började man inom Hi 

samtala om dem, ta kontakter och initiativ till ett utvidgat samtal och 

sammanställningar av kunskaper och erfarenheter. Det ledde fram till olika 

former av möten, seminarier, diskussioner och inte minst projekt och do-

kumentationer.  

 

Funktionshinder för personer med psykiska sådana påminner ofta om dem 

som andra funktionshindrade kan ha. Gemensamma nämnare visade sig 

när man konkret granskade och jämförde psykiska funktionshinder med 

till exempel tal- och språksvårigheter. För personer med sådana funktions-

nedsättningar hade man sedan mitten av -80-talet använt sig av datorer för 

kompensation. Man såg uppenbara likheter och möjligheter och Hi kon-

taktade Ingmarie Wieselgren11, läkare inom psykiatrin i Uppsala, och be-

                                            
11 Sedermera huvudsekreterare i Nationell psykiatrisamordning 2003-2006. 
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ställde en sammanställning av olika psykiska sjukdomar12 och vad man 

visste om hjälpmedel för personer inom psykiatrin. Titeln på den rapport 

som beställningen ledde till är Hjälpmedel vid psykiska handikapp 

(Wieselgren, 1997). I förordet skriver Handikappinstitutets utvecklingschef 

Margita Lundman följande: 

 

”Kan hjälpmedelsinsatser komma till nytta i rehabiliteringen av 
personer som har funktionsnedsättningar till följd av psykisk 
sjukdom? Vår erfarenhet och kunskap om hjälpmedels betydelse 
i dessa sammanhang är ännu så länge mycket begränsad. Några 
enstaka försök har gjorts att använda hjälpmedel i rehabiliteran-
de syfte för personer med psykisk sjukdom. Resultaten är lovan-
de men än så länge mycket preliminära.” (Wieselgren, 1997, si-
dan 3) 

 

Rapporten innehåller en översikt över olika former av psykiska handikapp, 

över rehabilitering och över hjälpmedel. Wieselgren (ibid) konstaterar på 

sidan 20 att ”det finns idag mycket få tekniska hjälpmedel för personer 

med psykiska funktionshinder.” Rapporten avslutas med förslag på åtgär-

der och hjälpmedel. Avslutningsvis föreslås att ett ”register ska upprättas 

med idéer och projekt med kontaktuppgifter och adresser så att vi snabbt 

ska kunna sprida nya kunskaper och erfarenheter.” 

 

 

Brukarorganisationerna 

RSMH, Riksförbundet för Social och Mental hälsa och Schizofreniför-

bundet, Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psy-

koser har sedan slutet av 1990-talet varit centralt delaktiga som aktörer i 

den nya diskurs som presenteras i detta avsnitt. Delaktigheten inleddes 

med ett initiativ från Hi. Förbunden fick en inbjudan till ett första möte i 

                                            
12 Begreppsanvändningen har hela tiden varit och är fortfarande komplex. 
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en visningslägenhet i Vällingby 1998 eller 1999 för att diskutera gemen-

samma intressen och att eventuellt utarbeta och genomföra ett projekt till-

sammans. Detta möte blev avgörande på många sätt. 

 

”Man insåg att det låg möjligheter i detta. Möjligheten till 
egenmakt, på något vis. Med vissa hjälpmedel så klarar jag detta 
själv. Det var avgörande att se att dessa hjälpmedel kunde bidra 
till egenmakt. Hjälpmedel för att få vardagen att fungera på ett 
bra sätt på mina egna villkor. Det såg jag att dessa hjälpmedel 
skulle kunna bidra till. I och med att de kunde göra det för 
andra grupper, varför skulle man inte kunna pröva i alla fall för 
att se om det fungerade även för dessa personer. Det fanns ju 
likheter mellan grupperna”. 

 

Men det fanns många olika former av okunskap och kanske också mot-

stånd mot att inse vad hjälpmedel kunde gör för personer med psykiska 

funktionshinder. 

 

”Ja det var ju C på Hi som kontaktade RSMH och Schizofreni-
förbundet då 1998-99 någon gång för att prata om hjälpmedel. 
Och vi sa så här: ”Vadå? Det finns väl inte?” Det var inget som 
vi kunde tänka oss. C har sagt offentligt att hon ”under pistol-
hot fick tvinga RSMH och Schizofreniförbundet till förhand-
lingsbordet”. Det är en liten överdrift men i princip så är det rik-
tigt. Den tanken var helt främmande och det var den för de fles-
ta fram till för ungefär ett år sedan”13.  
 
”Det var väl två saker som hände. Dels pratade vi om vad kogni-
tiva funktionshinder är för något. Och det kan man ju tycka att 
vi borde känna till som jobbat länge inom RSMH, och det gjor-
de vi naturligtvis men vi hade inte kallat det för det. Vi hade 
inte systematiserat våra erfarenheter på det viset. Vi visste att 
folk hade svårt med tider och svårt att komma ihåg saker. Så det 
kunde man ju känna igen när man berättade om det här. Men 
att få den här strukturen på det viset. Att det här faktiskt hand-
lade om en funktionsnedsättning i tidsuppfattningen eller min-

                                            
13 Hösten 2007. 
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nesfunktionen eller så det gjorde ju att man fick klart för sig att 
med den där strukturen så kan man hantera den där biten. När 
man sedan fick se hjälpmedlen så kunde man förstå: Aha! Det 
gick att koppla ihop med det man egentligen redan visste men 
på ett annat sätt genom att få andra ord på det och dessutom 
saker man kunde göra med hjälpmedlen. Det är inte bara en 
sjukdomshistoria det här utan det är någon funktion här som 
inte fungerar som den ska, fast den egentligen finns. Och då kan 
det ju fungera med någon form av hjälpmedel. Och det är klart 
att det gick hem. Tidigare hade vi ju talat om människor med 
psykossjukdomar och psykiska besvär som bara sitter där dom 
sitter.” 

 

Detta citat är ett talande exempel på det man kallar diskursers performati-

vitet, det vill säga de talade ordens och samtalets förmåga att skapa realitet 

och handling. Det som sägs gör skillnad både för insikt och förståelse av 

det man talar om men också för praktiken och de handlingar man utför 

och de beslut som fattas.  

 

 

Projekten HumanTeknik och Nationellt Kunskapsnätverk 

Det första mötet i Hi:s visningslägenhet i Vällingby blev således upptakten 

till ett givande samarbete som så småningom bland annat kom till uttryck 

genom projektet HumanTeknik. 

 

”Man gick ju till det här första sammanträdet och tänkte att ”va 
är det här för något?”. Men så hade man ju pratat om då på det 
mötet att det gick ju bra det här i Kristinehamn och ledde till 
bra grejer som man kan gå vidare med. Och då sa vi att OK, då 
kör vi väl en förstudie då. En förstudie till HumanTeknik som 
vi i RSMH och Schizofreniförbundet sa ja till.” 

 

Man kontaktade Allmänna Arvsfonden för att ansöka om medel till ett 

stort projekt och Värmland och Karlstad hamnade i fokus eftersom:  
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‐ FPS, Föreningen för Psykiatriskt Samarbete i Karlstad med omnejd14 

1997 startat aktivitetshuset Sandbäcken i Karlstad med medel från 

Allmänna Arvsfonden,  

‐ den ovan redovisade försöks- och utvecklingsverksamheten pågått 

under lång tid i Kristinehamn (Ernholm, 1997; Lindström & 

Högberg, 1994) och  

‐ en utvärdering (Eriksson & Blomberg, 2000) gjorts av Psykiatrire-

formen vid Karlstads universitet. I och med detta framstod Värm-

land och Karlstad som en välförankrad lokalisering för delar av pro-

jektet HumanTeknik.  

 

Hjälpmedelsinstitutet tillsammans med RSMH och Schizofreniförbundet 

tog initiativ till ett möte i Karlstad med representanter för Karlstad kom-

mun, landstinget i Värmland, Karlstads universitet, lokala RSMH och FPS 

och andra för att lansera projektet som HumanTeknik Karlstad. Initiativet 

mottogs väl och projektet kom att genomföras med ASP, Avdelningen för 

socialpsykiatri inom Karlstad kommun, som huvudman. Resultatet av det-

ta fruktbara möte finns dokumenterat framförallt i projektets båda huvud-

rapporter författade av Catarina Brun (2005) och Marit Grönberg Eskel 

(2005),  

 

Det viktigaste man kom fram till inom ramen för detta treåriga projekt var 

att ”hjälpmedel hjälper” (Brun, 2005; Eskel, 2005)15. Det är en rak och en-

kel slutsats som dock rymmer ett antal nödvändiga villkor för att vara gäl-

lande. Hjälpmedel hjälper om de förmedlas på ett lämpligt och ändamåls-

enligt sätt vilket innebär att det inte endast är de tekniska eller kognitiva 

                                            
14 Anslutet till RIKS-IFS senare namnändrat till Schizofreniförbundet. 
15 Det är viktigt att notera här att utvecklingen inom området under den dryga tio-årsperiod 
det är frågan om lett fram till ett betydligt bredare utbud av kognitiva hjälpmedel än den 
traditionella persondatorn. Det finns i dag en mängd kognitiva hjälpmedel för olika typer av 
behov och psykiska funktionshinder. Se bilaga 1 men även www.humanteknik.se. 
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aspekterna av hjälpmedlen i sig som är verksamma utan också det faktum 

att man matchar hjälpmedel och behov på ett bra sätt i en utredande och 

undersökande dialog om behov, hinder och effekter, så man finner rätt 

hjälpmedel till rätt person på rätt sätt. Utvärderingen av projektet Human-

Teknik (Eskel, 2005) visar att ett gott utfall av utprovningen av ett hjälp-

medel utöver dess tekniska egenskaper är beroende av de arbetsmetoder 

man tillämpar och det bemötande man får. De arbetsmetoder som utveck-

lades inom HumanTeknik utgick från de svårigheter deltagarna själva 

beskrev som problemskapande i vardagen. Det resultatgivande arbetet 

kännetecknades av en lyhörd dialog och delaktighet under behovsanalys, 

utprovning och utvärdering av hjälpmedel och på ett bemötande som 

präglades av respekt, jämlikhet, stöd och flexibilitet. Kliniska diagnoser 

ställdes i bakgrunden i förhållande till brukarnas egna beskrivningar, vilket 

utvärderaren (ibid) påpekar som viktigt. 

 

Projektet HumanTeknik utgör kulmen på ett fortgående samtal och en 

kreativt utprövande praktik och kunskapsutveckling som pågått i ett drygt 

decennium om hjälpmedel som kan kompensera för funktionsnedsätt-

ningar för personer med psykiska funktionshinder. HumanTeknik var en 

välplanerad, välorganiserad och välrustad implementering av det grundläg-

gande tänkesätt och den kunskap som successivt utvecklats sedan början av 

1990-talet med Hjälpmedelsinstitutet som nav. Projektet visade goda resul-

tat och gav upphov till ny och viktig kunskap inom området. Detta ledde 

fram till projektet Nationellt Kunskapsnätverk med inriktning på psykiska funk-

tionshinder och hjälpmedel som utformades för uppgiften att förvalta och 

sprida detta sätt att tänka och arbeta på nationell nivå16. 

 

                                            
16 Med medel från Nationell psykiatrisamordning. 
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Under arbetet med projektet HumanTeknik blev det tydligt att kunskapen 

om dessa frågor var mycket bristfällig. Man upptäckte att personer med 

psykiska funktionshinder alltför ofta fick ett dåligt bemötande och att ned-

sättningar i funktionsförmågan ifrågasattes vilket kunde förklara en före-

kommande ovilja till förskrivning av hjälpmedel så den inte på långt när 

svarade upp mot behoven.  

 

Projektet Nationellt Kunskapsnätverk var således framförallt ett kunskaps-

projekt med målet att öka kunskapen dels om psykiska funktionshinder i 

allmänhet, dels om kognitiva hjälpmedel till personer med psykiska funk-

tionshinder i synnerhet. Rikstäckande utbildningar, tvådagarskonceptet 

Utbildning för utbildare, för nyckelpersoner i olika befattningar inom kom-

muner, landsting och handikappföreningar, blev huvudmetod för att verka 

för måluppfyllelsen inom projektet. 

 

Båda projekten är avslutade och den fortsatta utvecklingen inom området 

äger rum i nya former och med delvis nya aktörer. Som tidigare är Hjälp-

medelsinstitutet centralt aktivt och de båda brukarorganisationerna RSMH 

och Schizofreniförbundet fyller viktiga funktioner och roller, liksom de 

enskilda befattningshavare av olika kategorier som utbildats till utbildare 

och de nätverk de ingår i. 

 

”Nu är det ju över. Hemsidan finns men det händer kanske inte 
så mycket. Det finns ju inte så mycket pengar till något nu17.” 

 

 

                                            
17 Hösten 2008. 
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En ny fas 

En ny fas har uppstått för arbetet med dessa frågor när de tunga mer offici-

ella och offentligt finansierade projekten är genomförda. Nu finns inte 

längre några sådana uppdrag utan det är ett nytt läge där de viktigaste aktö-

rerna är brukar- och anhörigorganisationer i samarbete med Hjälpme-

delsinstitutet. Eftersom man fick avslag på den del av ansökan om medel 

till Nationellt Kunskapsnätverk som innebar att upprätta ett nationellt 

kunskapscentrum måste det grundläggande tänkesättet och den samlade 

kunskapen leva vidare i mer spridd form. Vad som kommer att hända 

framöver beror i hög utsträckning på vad de i landet som utbildats eller 

blivit medvetna på annat sätt om betydelsen av kognitiva hjälpmedel för 

personer med psykiska funktionshinder kommer att göra, eller inte.  

 

”Hur det ska kunna leva vidare är nästa fråga. Tyvärr det är ju 
lite … jag ser ju framför mig … det borde ju … vi i förbunden 
har ju så många frågor att arbeta med. Det blir inte lätt. För se-
dan uppepå det här med tänkandet kommer ju tillgänglighets-
aspekten.”  

 

Två särskilda omgångar av Utbildning för utbildare genomfördes i novem-

ber 2007 för RSMH och i januari 2008 för Schizofreniförbundet. RSMH 

startade ett rikstäckande regionbaserat utbildningsprojekt inom sin organi-

sation. Det inleddes med att 14 personer utbildades genom Nationella 

Kunskapsnätverkets kurs. 

 

”Den första kursen vi hade i den här utbildningen det var en 
kurs som ordnades av Nationella Kunskapsnätverksprojektet i 
Karlstad. Vi gick tvådagarskursen där för G och I. Det föll ut 
bra. Man kom dit som frågetecken och gick därifrån som ut-
ropstecken. Så var det. Det var väl fjorton personer som deltog. 
Det var en avgörande kurs18 för att vi skulle kunna gå vidare.” 

                                            
18 Detta kan ses som en utvärdering, av många möjliga, av Nationellt Kunskapsnätverk 
med inriktning på psykiska funktionshinder och hjälpmedel. 
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Denna uppstart som ledde från frågetecken till utropstecken utgjorde ba-

sen för regionala utbildningar inom RSMH, nära människors boende, för 

att slippa långa resor. 70 personer har deltagit i dessa utbildningar i hela 

landet. De kursutvärderingar som gjorts visar att kursdeltagarna tyckt att 

utbildningen varit viktig och att man anser att hjälpmedel är betydelseful-

la. 

 

”Det som var förvånande kanske var att det var så många som 
själva ansåg att de behövde hjälpmedel, av deltagarna på kursen. 
Ungefär en tredjedel tyckte att de behövde det, ungefär en tred-
jedel var mer osäkra på om de behövde själva medan en tredje-
del menade att de klarade sig bra ändå. Det var förvånande att 
det var så många. Man kände uppenbarligen igen sig själv i vad 
hjälpmedlen skulle kunna göra. Några hade redan hjälpmedel, 
men det var inte många utan någon enstaka. ” 

 

Erfarenheterna av denna utbildningssatsning inom RSMH och vad den 

lett fram till sammanfattades på en konferens i Stockholm den 2 december 

2008 med deltagare från hela landet. 

 

 

Internationalisering 

Det pågår också sedan några år ett nordiskt samarbete i dessa frågor, på 

initiativ av Hjälpmedelsinstitutet. Leva lättare är ett projekt som fått stöd 

från Nordiska utvecklingscentret för handikapphjälpmedel, NUH, med 

syftet att utbilda brukare till ”hjälpmedelsambassadörer” i de nordiska län-

derna. Inom projektet vill man bilda minst en referensgrupp i varje nor-

diskt land (www.hi.se/templates/Page.aspx?id=3126). 

 



 42 

”Psykiska funktionshinder och hjälpmedel 
Ny kunskap visar, att med "smarta" hjälpmedel kan kognitiva 
funktionshinder kompenseras. Hjälpmedlen ger större självstän-
dighet, ökad egen aktivitet och trygghet. Detta projekt vill nu 
tillsammans med brukarorganisationer sprida de goda erfarenhe-
terna man fått i Sverige. Man har konstaterat, att med hjälp av 
den kompetens i olika områden som finns i de olika nordiska 
länderna skulle det vara möjligt att tillsammans ta fram ett ut-
bildningsmaterial och utbilda "hjälpmedelsambassadörer" som 
kommer från de olika nationella brukarorganisationerna.” 
(www.nuh.fi/psykiskahinder.html) 

 

De svenska hjälpmedelsambassadörerna, åtta personer från Schizofreniför-

bundet, genomgick Utbildning för utbildare, vid Nationellt Kunskapsnät-

verk i Karlstad i januari 2008, för att få del av den nya kunskap man avser 

att sprida och som erövrats på det sätt som redovisats ovan. 

 

Den nya kunskap det handlar om här är ett nytt sätt att tänka, tala och 

handla när det gäller kompensatoriska hjälpmedel för personer med psy-

kiska funktionshinder. Det är den kopplingen som är ny och som inte 

gjorts tidigare. Det nya sättet att tänka, tala och handla gäller också bemö-

tande och metoder för utprovning och förskrivning av dessa hjälpmedel. I 

förlängningen handlar det också om produktion, budgetering och inköp så 

förskrivningen av kognitiva hjälpmedel till personer med psykiska funk-

tionshinder kan komma att motsvara behoven. 

 

Det är detta som utgör diskursers performativitet, det vill säga ordens, ta-

lets, samtalens och texternas förmåga att materialisera som handlingar, 

produkter och identiteter. 

 

Denna undersökning av programteorin för Nationellt kunskapsnätverk har 

visat att det är några få personers engagerade och enträgna talande över 

lång tid som fått tankar, handlingar, identiteter och produkter att materia-
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lisera och få vidsträckt spridning. Orden har fallit i god jord, de har tillåtits 

växa vidare i nya samtal på nya platser och i nya sammanhang. 
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2 Nationellt Kunskapsnätverk 

Syftet med Nationellt Kunskapsnätverk var främst att sprida ny kunskap 

om psykiska funktionshinder generellt och kognitiva hjälpmedel för per-

soner med psykiska funktionshinder speciellt. Till denna nya kunskap räk-

nades också kunskaper om ändamålsenliga arbetsmetoder för utprovning 

och förskrivning av dessa hjälpmedel. Som ett led i detta arbete hade man 

avsikten att skapa en mötesplats för intressenter och aktörer på nationell, 

regional och lokal nivå inom området psykisk ohälsa och psykiska funk-

tionshinder. Det förväntade resultatet av projektet var en väl fungerande 

samverkan mellan alla parter som samarbetar med personer med psykiska 

funktionshinder. Det övergripande målet var att bidra till att personer med 

psykiska funktionshinder ska få en ökad trygghet, en högre grad av själv-

ständighet och kunna leva ett mer aktivt liv. 

 

I det beslutsunderlag där Nationell psykiatrisamordning föreslår att projek-

tet Nationellt Kunskapsnätverk beviljas medel formuleras följande särskilda 

villkor: 

 

Reviderad arbetsbeskrivning med strategier för att bilda nätverk 
och mobilisera intresserade. Det material som produceras inom 
projektets ram enligt projektbeskrivningen ska kunna tillhanda-
hållas till självkostnadspris via infoenhet som kommer att startas 
av Nationella psykiatrisamordning. Medverkan av alla aktuella 
brukar- och intresseorganisationer säkras i nationella nätverket. 
(Nationell psykiatrisamordning, 2005) 
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Särskilda resultatmål och ett särskilt villkor ställdes således för att projektet 

skulle beviljas medel: 

- Bilda nätverk. 

- Mobilisera intresserade. 

- Producera informations- och utbildningsmaterial som skulle vara 

lätt tillgängligt för intresserade.  

- Säkra medverkan av brukar- och intresseorganisationer. 

 

 

2.1 Projektorganisation 

Nationellt Kunskapsnätverk har varit förlagt till Karlstad kommuns Ar-

betsmarknads- och socialförvaltning, avdelningen för socialpsykiatri, ASP. 

Verksamheten har bedrivits av en projektledare på 60%, en arbetsterapeut 

på heltid - samt en administrativ resurs. I projektets första skede var tyngd-

punkten i arbetet kontaktskapande verksamhet, besök i andra kommuner 

samt att ta emot besök och förmedla information och kunskap på plats i 

Karlstad. Inte minst tilldrog sig HumanTekniks visningslägenhet som man 

hade tillgång till inom projektet, ett stort intresse. Där har man under pro-

jekttiden tagit emot 45 studiebesök för 336 deltagande personer. 

 

Utbildning för Utbildare (se nedan sidorna 52-57) har varit den stora insatsen 

under projekttiden. Man utarbetade ett utbildnings- och informationsma-

terial som användes i de utbildningsmoment som genomfördes. Detta ma-

terial finns tillgängligt för alla via hemsidan www.humanteknik.se. 148 per-

soner från hela landet deltog i Utbildning för utbildare under våren 2007. 

Två omgångar av utbildningen har också genomförts med 15 deltagare från 

RSMH och 8 från Schizofreniförbundet. 
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Vid 25 tillfällen har projektledningen medverkat vid seminarier, work-

shops, föreläsningar och konferenser med sammanlagt cirka 1600 deltaga-

re. Deltagare i projektet HumanTeknik med erfarenhet av psykiska funk-

tionshinder och kognitiva hjälpmedel har då medverkat som föreläsare och 

redovisat sina personliga erfarenheter vid i stort sett samtliga utbildnings-

tillfällen och studiebesök. 

 

Inom projektets ram har man således genomfört olika former av utbild-

ningsinsatser som kommit att rikta sig direkt till sammanlagt drygt 2100 

personer. 

 

 

Styrgrupp 

Projektet har letts av en styrgrupp med ledamöter från Nationell Psykiatri-

samordning (till och med december 2006), Socialstyrelsen (från och med 

januari 2007), Hjälpmedelsinstitutet, Riksförbundet Social och Mental 

Hälsa, RSMH, Avdelningen för Socialpsykiatri inom Karlstads Kommun, 

Institutet för kvalitets- och utvecklingsarbete - IKU vid Karlstads Universi-

tet samt Föreningen Autism i Värmland (Barse Persson & Olsson, 2007). 

 

 

2.2 Projektets mål och inriktning 

Efter genomförandet av projektet HumanTeknik kunde man som nämnts 

ovan konstatera att ”hjälpmedel hjälper” (Brun, 2005; Eskel, 2005) under 

förutsättning att de förmedlas på ett lämpligt och ändamålsenligt sätt. Men 

man kunde också konstatera att kunskaperna om de kognitiva funktions-

hinder som kan drabba personer vid psykisk ohälsa och om kognitiva 

hjälpmedel hade stora brister. Man upptäckte en ovilja att förskriva kogni-
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tiva hjälpmedel till personer med psykiska funktionshinder och dåligt be-

mötande. Bristande kunskaper, ovilja och dåligt bemötande innebar att 

förskrivningen av kognitiva hjälpmedel till personer med psykiska funk-

tionshinder inte på långt när svarade upp mot behoven.  

 

Mot denna bakgrund utformades projektet Nationellt Kunskapsnätverk för 

att sprida denna nyvunna kunskap. Projektet har syftat till att öka kunska-

perna, förbättra bemötandet och underlätta kontakterna mellan yrkesgrup-

per och kategorier av befattningshavare som är centrala när det gäller för-

skrivning av kognitiva hjälpmedel till personer med psykiska funktions-

hinder. De yrkesgrupper eller kategorier av befattningshavare som stått i 

fokus för projektet är å ena sidan sådana som hade en omfattande vardag-

lig kontakt med brukare med psykiska funktionshinder, men som haft bris-

tande kunskaper om kognitiva hjälpmedel, och å den andra arbetsterapeu-

ter med god kännedom om kognitiva hjälpmedel, men med bristande kun-

skaper om målgruppen. Att övervinna dessa kunskapsbrister och överbryg-

ga de olika kompetens- och erfarenhetsområdena har varit väsentligt. 

 

Kunskapsbristerna sågs ur ett nationellt perspektiv. Man hade inom projek-

tet HumanTeknik insett att man behövde bli medvetna om och få kunskap 

om psykiska funktionshinder och kognitiva hjälpmedel inom många olika 

verksamheter i hela landet och projektet var förbundet med visionen att 

kognitiva hjälpmedel ska bli lika självklara och tillgängliga som somatiska 

hjälpmedel. Projektet skapades med utgångspunkt i denna vision för att 

utgöra en nationell resurs för utbildning, information, råd och stöd för 

förskrivning av hjälpmedel för att på så sätt befästa och konkretisera den 

kunskap och de arbetsmetoder som tagits fram i projektet HumanTeknik. 
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Det fanns således generella nationella handikappolitiska mål förknippade 

med projektet. Man avsåg även att under första året arbeta fram ett norm-

givande policy-dokument för landet i sin helhet med riktlinjer för förskriv-

ning av hjälpmedel till personer med psykiska funktionshinder. 

 

Nätverksbegreppet är centralt, vilket framgår av benämningen av det; Na-

tionellt Kunskapsnätverk. Det framgår även tydligt av den nationella psy-

kiatrisamordningens särskilda villkor avseende strategier för att bilda nät-

verk och mobilisera intresserade. Att bli och komma att vara ett aktivt nät-

verk på nationell nivå av handläggande befattningshavare, ansvariga be-

slutsfattare och andra intressenter var en central aspekt eller funktion som 

nationell resurs. 

 

En generellt ökad förskrivning av kognitiva hjälpmedel till personer med 

psykiska funktionshinder så att den kom att stå i paritet med behoven på 

nationell nivå var det givna och konkreta men outtalade målet för projek-

tet. Medlet för att nå detta implicita mål var Utbildning för utbildare som 

vände sig till projektets särskilda målgrupp. 

 

Projektets målgrupp har varit arbetsterapeuter, boendestödjare, sjuksköters-

kor, skötare, handläggare och andra som i sitt dagliga arbete kommer i 

kontakt med personer med psykiska funktionshinder. 

 

Viktiga inledande delmål i projektet blev att utarbeta goda organisatoriska 

förutsättningar och strategiska metoder för kunskapsförmedling på bred 

front till projektets målgrupper. 

 



 50 

En sammanfattning av projektets mål och målstruktur: 

1. Nationell spridning av ny kunskapen om; 
a) psykiska funktionshinder i allmänhet, 
b) kognitiva hjälpmedel för personer med psykiska funktions-

hinder i synnerhet, 
c) bemötande av personer med psykiska funktionshinder och 
d) goda arbetsmetoder för utprovning av kognitiva hjälpmedel 

till personer med psykiska funktionshinder. 
2. Utarbeta ett informationsmaterial lätt tillgängligt för alla intresse-

rade. 
3. Skapa en nationell mötesplats eller ett forum för information, 

rådgivning, diskussion, erfarenhetsutbyte och stöd i förskrivning-
en av hjälpmedel för de yrkesgrupper, befattningshavare och in-
tresserade i olika verksamheter som arbetade med psykiska funk-
tionshinder. 

4. Bilda nätverk mellan olika kategorier av aktörer inom området. 
5. Mobilisera intresserade. 
6. Utveckla samverkansmetoder och verka för en god samverkan 

mellan alla parter som samarbetar med personer med psykiska 
funktionshinder. 

7. Implementera projektet som en integrerad resurs i Karlstads 
kommun, till nytta för landet som helhet. 

8. Säkra medverkan av brukar- och intresseorganisationer. 
9. Arbeta fram ett normgivande policydokument för landet i sin 

helhet med riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel till personer 
med psykiska funktionshinder. 

10. Bli en resurs på nationell nivå för att kunna bidra till de mål som 
nämns ovan och nedan. 

11. Bidra till möjligheterna för personer med psykiska funktionshin-
der att få en ökad trygghet, en högre grad av självständighet och 
kunna leva ett mer aktivt liv. 

 

 

2.3 Projektets metoder 

Ibland kan det vara svårt att avgöra vad som är mål och vad som är meto-

der inom ett projekt. Man kan se mål och metoder som olika sidor av 

samma sak, ett projekt. Utbildning för utbildare var en metod att skapa nät-

verk (mål) och öka kunskaper (mål) samtidigt som det inledande arbetet 
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med att utforma och starta Utbildning för utbildare var ett mål i sig för att 

kunna tillämpa denna metod för att nå andra mål man formulerat för pro-

jektet. Målen och metoderna är inflätade i varandra på ett sätt som gör att 

det kan vara svårt att skilja det ena från det andra. Det nätverk man sträva-

de efter att skapa och vara på nationell nivå (mål) var en bärande metodre-

laterad strategi eller organisationsform. Målet var att etablera nätverket 

som forum för information, rådgivning, diskussion, erfarenhetsutbyte och 

stöd i förskrivningen av hjälpmedel och för förmedling av kunskap och 

organisering av yrkesgrupper, befattningshavare och intresserade (metod).  

 

I och med att projektet Nationellt Kunskapsnätverk beviljades projektme-

del utvidgades också HumanTekniks hemsida till att omfatta även Natio-

nellt Kunskapsnätverk. Hemsidan har rubriken HumanTeknik i Karl-

stad/Nationellt Kunskapsnätverk med inriktning på psykiska funktions-

hinder och hjälpmedel, www.humanteknik.se. 

 

Hemsidan var och är en viktig källa för att få kunskap om psykiska funk-

tionshinder i allmänhet och kognitiva hjälpmedel i synnerhet och är på så 

sätt nära relaterad till projektets kunskapsmål. Via projektets hemsida kan 

vem som helst med tillgång till Internet ladda ner hela kursmaterialet för 

Utbildning för utbildare19. 

 

Inom ramen för HumanTeknik inreddes en visningslägenhet där man 

kunde få ta del av de kognitiva hjälpmedlens sätt att fungera i en vardaglig 

hemmiljö. Denna lägenhet kom också att användas inom projektet Natio-

nellt Kunskapsnätverk.  

 

                                            
19 www.humanteknik.se/natverk_fakta.htm 
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En viktig del i projektet har varit att informera om hjälpmedel 
och psykiska funktionshinder. Där har HumanTekniks visnings-
lägenhet fyllt en stor uppgift. Där finns möjlighet både för olika 
verksamheter och enskilda personer att i lugn och ro få informa-
tion om hur kognitiva funktionsnedsättningar påverkar varda-
gen och tillfälle att se hur olika hjälpmedel, uppmärkningar och 
anpassningar skulle kunna vara till stöd i vardagen. (Barse 
Persson & Olsson, 2007) 

 

Det Nationella Kunskapsnätverkets projektledning, dess hemsida, dess be-

sökslägenhet och det material som utarbetats och den nationella satsning-

en Utbildning för utbildare var i samverkan med de regionala och lokala 

nätverk som uppstod under projekttiden de strategiska metoder och orga-

nisationsformer man tillämpade för att förmedla sin kunskap nationellt 

och på bred front till viktiga målgrupper. 

 

 

Utbildning för utbildare 

Utbildning för utbildare har varit den stora satsningen20 inom projektet 

Nationell Kunskapsnätverk. Som begreppet antyder har man haft som syf-

te att utbilda nyckelpersoner i olika befattningar som i sin tur genom egna 

utbildningar om psykiska funktionshinder, kognitiva hjälpmedel och än-

damålsenligt bemötande på respektive ”hemmaplan” ska kunna utbilda 

ytterligare personer inom kommuner, landsting, handikappföreningar och 

så vidare. Syftet var också att dessa utbildade utbildare skulle komma att 

utgöra navet i det nationella kunskapsnätverk man avsåg att bilda inom 

projektets ram. 

 

                                            
20 Som redovisats ovan på sidorna 46-47 så har även andra former av utbildningsinsatser 
genomförts. 
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I december 2006 bjöd Nationellt Kunskapsnätverk in till Utbildning för 

utbildare. Inbjudan vände sig framförallt till kommunernas socialpsykiatri 

och landstingens psykiatriska verksamhet och yrkesgrupper som arbetste-

rapeuter, boendestödjare, psykiatrisjuksköterskor, skötare och handläggare 

som i sitt dagliga arbete kom i kontakt med personer med psykiska funk-

tionshinder. Under våren 2007 deltog 148 personer i utbildningsprogram-

met som genomfördes i sju olika omgångar, fem ordinarie och två extra-

kurser eftersom intresset visade sig var så stort21. Var och en av de sju ut-

bildningsomgångarna riktade sig till skilda regioner och täckte sammanta-

get hela landet. Varje utbildningstillfälle omfattade 3 dagar förlagda till 

Karlstad vilket bland annat gav möjligheter att använda visningslägenhe-

ten. En för samtliga deltagare gemensam avslutningskonferens i april 2007 

avslutade utbildningen. Mellan respektive utbildningstillfälle och den av-

slutande konferensen genomförde deltagarna ett projektarbete i vilket de 

praktiserade kunskapen från utbildningen och påbörjade uppbyggnaden av 

lokala nätverk. 

 

Utbildningen i sin helhet omfattade följande områden: 

1) Kunskap om psykiska funktionshinder.  

2) Kunskap om olika kognitiva hjälpmedel och deras  

användningsområde.  

3) Förskrivning.  

4) Bemötande.  

5) Retorik samt en hemuppgift i form av ett projektarbete. 

(www.humanteknik.se) 

 

 

                                            
21 Dessutom genomfördes de i inledningen nämnda två kurserna för RSMH och Schizofre-
niförbundet. 
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Deltagarnas bakgrund 

I december 2007 sändes inom ramen för den utvärdering av projektet som 

redovisas i denna rapport en enkät ut till samtliga 148 personer som delta-

git i Utbildning för Utbildare. Eftersom den endast besvarades av 63 per-

soner (42,5%) sändes en påminnelse ut till samtliga personer i februari 

2008 vilket innebar att den till sist kom att besvaras av exakt 100 personer 

(68,0%). Sammanställningen av uppgifter om deltagarnas bakgrund under 

denna rubrik baseras dels på intern deltagarstatistik inom projektet Natio-

nellt Kunskapsnätverk dels på vissa frågor i denna enkät. 

 

Tabell 122: Antal deltagare (N), antal svar på enkäten (n) och svarsprocent för var 
och en av de sju kursomgångarna av Utbildning för utbildare. Internt bortfall 7 per-
soner. 
 

Kurs Region N n % 
Kurs 1: Skåne, Kronoberg, Halland och Blekinge. 16 13 81,3 
Kurs 2: Västra Götaland. 26 20 76,9 
Kurs 3: Jönköping, Östergötland, Kalmar, Stockholm och Gotland. 22 11 50 
Kurs 4: Uppsala, Södermanland, Värmland, Västmanland, Dalarna, 

Örebro och Gävleborg. 
21 16 76,2 

Kurs 5: Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. 19 15 78,9 
Kurs 6: Södra Sverige, extrakurs. 23 10 43,5 
Kurs 7: Norra Sverige, extrakurs. 20 8 40 

 Summa 147 93 63,3 
 Internt bortfall  7  
 Totalt 14723 100 68,0 
 

73 personer och lika många % hade en anställning i en kommun24. 74,2% 

av dessa 73 hade hela kommunen som sitt ansvarsområde medan 25,8% 

således ansvarade för en kommundel eller motsvarande. 30 personer och 

lika många % hade en anställning i ett landsting eller en region. 13,3% av 

dessa 30 personer hade ansvar för hela landstinget eller regionen medan 

                                            
22 Baserad på fråga 1 i enkäten. 
23 När enkäten skickades ut, först i december 2007 och i en påminnelse i februari 2008 
fanns endast uppgift om 147deltagare i Utbildning för utbildare. Senare har denna uppgift 
korrigerats till 148. 
24 Baserad på fråga 6 i enkäten. 



 55 

86,7% hade ansvar för ett distrikt, en sektor eller motsvarande. 7 personer 

(7,1 %) hade en anställning i andra former av organisationer. Ingen av des-

sa 7 var anställd i något tjänsteföretag medan 3 var anställda av en brukar-

organisation och 4 av någon annan form av organisation. 

 

Kommunala anställningar dominerar således påtagligt bland dem som del-

tagit i Utbildning för utbildare medan de som är anställda inom landsting-

et är betydligt färre och de som arbetar i andra organisationer är få. Efter-

som 73+30+7=110 så betyder det att 10 personer (9,2 %) har fler än en 

arbetsgivare.  

 

Av de 100 deltagare i Utbildning för utbildare som besvarat enkäten var 

94,8% kvinnor och 5,2% män. Åldern för dem som svarat fördelar sig en-

ligt följande; M=44,8år, Md=45år, Sd=9,4år och Vv=41(23-64)år25. Yrkes-

utbildningen fördelar sig enligt tabell 2. 

 

Tabell 226: Yrkesutbildning hos de 100 personer som besvarat enkäten. Internt 
bortfall 2 personer.  

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsterapeuter är således den klart dominerande yrkesgruppen. Av de 17 

personer som haft annan utbildning än de som representerats av de färdiga 

                                            
25 M=medelvärde, Md=median, Sd=Standardavvikelse, Vv=Variationsvidd. 
26 Baserad på fråga 4 i enkäten. 

 Antal % 
Arbetsterapeut 51 52,6 
Undersköterska/skötare 18 18,6 
Sjuksköterska 8 8,2 
Socionom 2 2,1 
Fritidspedagog 1 1 
Annan yrkesutbildning 17 17,5 
Summa 97 100,0 
Internt bortfall 3  
Totalt 100  
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svarsalternativen i enkäten förekommer aktiveringspedagog, boendehand-

ledare, personligt ombud, psykiatrihandledare, sjukgymnast med flera. 

 

Den tid man hade arbetat i sitt yrke27 vid enkätens ifyllande fördelar sig 

enligt följande; M=13,9år, Md=15år, Tv=5år, Vv=31,5(0,5 – 32)år, 

Sd=9,0år. Det är totalt sett således mycket yrkeserfarna personer som del-

tagit i utbildningen och man var vid enkätens ifyllande anställda i följande 

befattningar: 

 

Tabell 328: Den befattning de 100 personer som besvarat enkäten hade i sin or-
ganisation. Internt bortfall 2 personer.  
 

 Antal % 
Arbetsterapeut 49 50 
Boendestödjare 12 12,2 
Undersköterska/skötare 6 6,1 
Sjuksköterska 8 8,2 
Rehabiliteringskonsulent 2 2 
Biståndshandläggare 1 1 
LSS-handläggare 1 1 
Kurator 1 1 
Fritidspedagog 1 1 
Annan befattning 17 17,3 
Summa 98 100,0 
Internt bortfall 2  
Totalt 100  

 

Arbetsterapeut är den dominerande befattningen bland dem som deltagit i 

Utbildning för utbildare. Antalet år man arbetat i sin befattning fördelar 

sig enligt följande; M=6,1år, Md=5år, Tv=1år, Vv=21,5(0,5–22)år och 

Sd=5,3 år. Även om man har lång erfarenhet av yrket så är många relativt 

nya i sin befattning i den organisation där man hade sin anställning efter-

som typvärdet = 1 år. 

 

                                            
27 Baserad på fråga 5 i enkäten. 
28 Baserad på fråga 7 i enkäten. 
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Inköp av och tillgång till kognitiva hjälpmedel för personer med psykiska 

funktionshinder är givetvis en förutsättning för att en förskrivning ska 

kunna ske. Förekomst och fördelning av sådana uppgifter fördelar sig olika 

bland dem som deltagit i Utbildning för utbildare. 43,8 % av deltagarna 

har förskrivningsrätt för kognitiva hjälpmedel, 18,9% fattar beslut om in-

köp och 4,2% ansvarar för budgeten till personer med psykiska funktions-

hinder. Om man svarat ”nej” på dessa frågor om förskrivningsrätt, beslut 

om inköp eller ansvar för ekonomi för kognitiva hjälpmedel så är det inte 

närmsta chef eller kollega som utgör de viktigaste alternativen, utan ”an-

nan person” eller ”vet ej”. Det är alltså uppenbart att de personer som del-

tagit i satsningen Utbildning för utbildare, även om de i sitt vardagsarbete 

står nära de brukare som är i behov av kognitiva hjälpmedel, befinner sig i 

periferin när det gäller rätt till förskrivning, inköp och ekonomi. 

 

Detta är en bakgrundbeskrivning av de kategorier av personer som deltagit 

i Utbildning för utbildare, eller snarare en skattning av bakgrunden efter-

som svarsprocenten på enkäten endast är 68%. 
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3 Metoder för utvärdering av projektet 

I detta kapitel redovisas de metoder som kommit till användning i arbetet 

med att utvärdera projektet Nationellt Kunskapsnätverk med inriktning på 

psykiska funktionshinder och hjälpmedel. Redovisningen följer den gene-

rella strukturen och tankemodellerna i Eriksson & Karlsson (2008) Att ut-

värdera välfärdsarbete. 

 

Inledningsvis skriver Eriksson & Karlsson (2008) att utvecklingen under en 

längre tid gått mot allt högre krav på kunskaps- eller evidensbaserat väl-

färdsarbete och ”ökande krav på uppföljning och utvärdering29”. Det bety-

der att de effekter eller konsekvenser olika former av välfärdsinsatser får 

eller fått för brukarna av dessa insatser hamnat alltmer i fokus. Synen på 

brukarna har också förändrats från passiva föremål eller objekt för olika 

insatser till aktiva subjekt och medproducenter av välfärdsarbete. 

 

Begreppet evidens har under denna tid genom evidensrörelsen (APA 2005 

Presidential TF, 2006; Eriksson & Karlsson, 2008) kommit att bli centralt 

och generellt normativt i tanke, tal, beslut och värdering av välfärdsinsat-

ser, psykosociala åtgärder och behandlingsmetoder. För att interventioner 

inom välfärdsområdet ska kunna anses ha evidens krävs dock särskilda vill-

kor som är svåra att uppfylla eftersom välfärdsarbetets vardagspraktik är 

synnerligen komplex. Evidens i sin essens är kunskap som erhållits genom 

att tillämpa en experimentell design med randomiserade försöks- och kon-

trollgrupper (APA 2005 Presidential TF, 2006; Eriksson & Karlsson, 2008). 

Den vardagsnära verkligheten i de sammanhang där man bedriver ett kon-

kret välfärdsarbete består av en närmast oräknelig mängd aktörer, paramet-

rar och mekanismer som sam- och motverkar varandra (Danermark, 

                                            
29 Sidan 9. 
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Ekström, Jakobsen, & Karlsson, 1997) på ett så svåröverskådligt sätt att de 

svårligen låter sig inordnas i en experimentell konfiguration som leder till 

kunskap med evidens i sin essentiella mening. Av detta skäl, välfärdsarbe-

tets komplexitet, är man vanligtvis tvungen att producera kunskap om 

psykosociala insatser och deras inverkan på andra sätt än genom metoder 

som leder till evidens. Det betyder dock inte att evidensbegreppet och de 

metoder man tillämpar som ”golden standard” för att erhålla evidens är 

oväsentligt, tvärtom. Begreppet evidens och metoderna är viktiga som refe-

renser och normer för jämförelse och värdering, så att den kunskap som 

produceras, de beslut som fattas och de insatser som genomförs drivs till 

att bli de ”bästa möjliga”, relateras till, jämförs med och baseras på kun-

skap med evidens. 

 

Välfärdsarbetets mångfacetterade och komplicerade verklighet har också i 

många avseenden lett till att talet om och tillämpningen av begreppet evi-

dens förskjutits från ideal och essens med fokus på intern validitet till 

pragmatik och vad som är möjligt och lämpligt i vardagligt välfärdsarbete 

och extern eller ekologisk validitet (APA 2005 Presidential TF, 2006; Roth 

& Fonagy, 2005). Förskjutningen går från evidens i ren form till evidensba-

serad praktik som till exempel evidens-baserad praktik i psykologi, EBPP 

(APA 2005 Presidential TF, 2006): 

 

Evidence-based practice in psychology (EBPP) is the integration of 
the best available research with clinical expertise in the context 
of patient characteristics, culture, and preferences. (APA 2005 
Presidential TF, 2006:273) 

 

Evidens-baserad praktik innebär en anpassning av det rena idealtypiska 

evidensbegreppet till en komplicerad välfärdsverklighet. Det hör också till 

saken att det inte finns särskilt stor evidens för tillämpningen av metoder 

med evidens i klinisk praktik eller psykosocialt behandlingsarbete. 
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The goals of evidence-based practice initiatives to improve qual-
ity and cost-effectiveness and to enhance accountability are 
laudable and broadly supported within psychology, although 
empirical evidence of systemwide improvements following their 
implementations is still limited. (APA 2005 Presidentail TF, 
2006:273) 

 

Eriksson & Karlsson (1998) redovisar en mängd olika traditioner, perspek-

tiv, kategoriseringar, ansatser och metoder för hur man kan genomföra ut-

värderingar under olika förutsättningar. Evidensbasering är en form, eller 

snarare norm, för hur utvärdering kan genomföras. Den överväldigande 

majoriteten av utvärderingsformer som presenteras är av annat slag även 

om evidensbegreppet går som en röd tråd eller referens genom texten. För-

fattarna skriver på sidan 19: 

 

En dialektik mellan evidensbaserad kunskap och systematisk, 
kontinuerlig utvärdering kan uppstå, där de ömsesidigt stärker 
varandra. Det finns också en strukturlikhet mellan strävan mot 
evidens och systematisk utvärdering; de bygger båda på empirisk 
kunskap, systematik och metodmedvetenhet samt en ambition 
att bortse från faktorer som är av tillfällig eller irrationell natur.  

 

Min slutsats är att Eriksson & Karlsson (2008) på ett generellt plan placerar 

in utvärdering av välfärdsarbete i följande sammanhang och följande prio-

riteringsordning: 

 

- Välfärdsarbete ska bidra till ett bättre liv för brukarna av detsamma. 

- De insatser som ges inom ramen för det vi benämner välfärdsarbete 

ska vara de som bäst bidrar till ett bättre liv för brukarna.  

- Utvärdering ska bidra till att avgöra vilka insatser som på bästa sätt 

bidrar till ett bättre liv för brukarna av välfärdsarbete. 
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- Utvärdering ska bidra till att göra brukare till aktiva medproducen-

ter i görandet av det välfärdsarbete som pågår i vårt samhälle. 

 

Det finns olika sätt att bidra till ett bättre liv för brukarna genom utvärde-

ring. Evidensbaserad kunskap är ett sätt, bland andra. De utvärderingsre-

sultat som redovisas i denna rapport ger dock ingen evidensbaserad kun-

skap. Att jag ändå presenterat evidensbegreppet så pass ingående beror på 

att det i den rådande forsknings- och utvärderingsdiskursen utgör en 

mycket inflytelserik normativ referens. Begreppet evidens styr tanke, tal, 

argumentation, handling, värdering och beslut i många sammanhang. Så 

även arbetet med denna utvärdering. 

 

Däremot kan resultaten bidra till att brukarna30 blir alltmer aktiva med-

producenter i görandet av det välfärdsarbete som påverkar dem direkt och 

personligen, om rapporten kommer att komma till användning på det sät-

tet, om den får bli en del av den rådande diskursen.  

 

 

3.1 Definitioner och kriterier 

Utvärdering handlar om att fastställa värdet av något. Oftast insatser av 

något slag som redan ägt rum inom ramen för en verksamhet, ett program 

eller projekt som genomförts med ett visst syfte. Utvärdering i sin tur har 

ofta syftet att avgöra om man uppnått dessa syften eller inte, med hjälp av 

de insatser som genomförts. När man gör en utvärdering ser man således 

oftast bakåt för att fastställa värdet av åtgärder som genomförts i ett tidiga-

re skede.  

                                            
30 I detta fall personer med psykiska funktionshinder i behov av kognitiva hjälpmedel som 
tillsammans med tjänstemän av olika kategorier kan producera välfärd på ett sådant sätt 
att det bidrar till ett bättre liv för dem själva. 
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För att kunna värdera något krävs en måttstock eller referenspunkter för 

jämförelse. Man jämför ett visst tillstånd eller objekt med ett eller flera kri-

terier, så det blir möjligt att påstå om resultatet av genomförda insatser bli-

vit bra eller inte, och eventuellt i vilken grad längs en skala. 

 

Till utvärderingsläran hör också, att även om en utvärdering är bakåtblick-

ande, ska den samtidigt vara framåtsyftande. En rationellt syftande utvär-

dering (Eriksson & Karlsson, 2008) ingår i ett nytto- och tillämpningssam-

manhang och ska kunna ge goda underlag för beslut.  

 

Eriksson & Karlsson (2008) menar att en utvärdering alltid bör innehålla;  

- en beskrivning av utvärderingsobjektet, det som utvärderas och 

- en värdering av det i relation till en bestämd måttstock eller refe-

rensram. 

 

Frågan om utvärderingsobjektet är viktig, rentav avgörande. Utvärderings-

objektet motsvarar vetenskapens studie- eller forskningsobjekt och utgörs 

av den enhet, det objekt, det tillstånd, den process eller det fenomen som 

utvärderas. Det vill säga det man beskriver och värderar i relation till en 

viss bestämd måttstock. Definitionen av utvärderingsobjektet är i förläng-

ningen kopplat till de centrala vetenskapliga begreppen validitet, reliabili-

tet och generaliserbarhet. 

 

En väl genomförd utvärdering kräver ett metodmedvetet tillvägagångssätt. 

Det innebär att man väljer metoder för insamling och bearbetning av in-

formation och värdering av resultatet, som följt av en tydlig definition av 

utvärderingsobjektet. Det krävs också noggrannhet och systematik i ”hant-

verket” (Hughes & Månsson, 1988).  
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Med bakgrund i ovan nämnda definitioner, kriterier och ståndpunkter och 

den logik de leder till, blir det ofta centralt i utvärderingsarbete att faststäl-

la relationerna mellan mål, insats och resultat för en verksamhet, ett pro-

jekt eller ett program. När man beskriver och värderar dessa relationer kan 

man sätta fokus på endera av de tre parametrarna i förhållande till de båda 

andra. När målen fokuseras för att fastställa relationen till insatser och re-

sultat värderar man måluppfyllelsen. När insatserna ställs i fokus värderar 

man implementeringen av de åtgärder som genomförts. När resultatet står 

i fokus värderar man effekterna av genomförda åtgärder. Eriksson & Karls-

son (2008) 

 

 

3.2 Objektet, modellerna och metoderna 

I denna utvärdering är det projektet Nationellt Kunskapsnätverk som hel-

het som är utvärderingsobjekt. Syftet har varit att fastställa värdet av den 

samlade och tidsbegränsade insats som haft denna benämning. Det vill 

säga beskriva och värdera hela det program som utformades för nationell 

spridning av den nya kunskap om kognitiva hjälpmedel till personer med 

psykiska funktionshinder som utvecklades inom ramen för det tidigare 

projektet HumanTeknik, och genomfördes med finansiering från Nationell 

psykiatrisamordning (SOU 2006:100) mellan oktober 2005 och januari 

2008. Hela programmet inkluderande alla de konkreta moment och insat-

ser som genomfördes utgör det objekt som beskrivits och värderats. Utvär-

deringen är därmed i sin generella form att betrakta som en programutvär-

dering (Eriksson & Karlsson, 2008).  
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I en programutvärdering fokuserar man inte omedelbart de enskilda bru-

karna och den nytta de har av vissa bestämda insatser. Det är programmet 

och dess verkningar som utgör det objekt som beskrivs och värderas. I pro-

jektet Nationellt Kunskapsnätverk befinner sig brukarna, även om de i nå-

gon mening står i fokus, ändå på ett visst abstraherat och anonymt avstånd 

och intar en indirekt andrahandsposition31. De som utgjort de primära 

måltavlorna för projektets insatser och stått i fokus för spridningen av den 

nya kunskapen är personer i nyckelställning i olika sammanhang som dels 

förväntades men också anmälde intresse för att sprida denna nya kunskap 

vidare inom sina organisationer och nätverk, genom att utbilda sig till ut-

bildare inom området kognitiva hjälpmedel för personer med psykiska 

funktionshinder.  

 

Eriksson & Karlsson (2008) skriver följande på sidan 54: 

 

Även om termen programutvärdering inte känns helt bekväm i 
svensk och nordisk kontext, pekar den på en viktig – och ibland 
kanske försummad – aspekt, nämligen vikten av den bakomlig-
gande teorin, tankemodellen som bär upp den konkreta verk-
samheten/programmet ifråga. 

 

I denna utvärdering som gjorts av Nationellt Kunskapsnätverk, har en 

medveten avsikt varit att inte försumma programteorin, den bakomliggan-

de tankemodellen. Det har varit en del av utvärderingsarbetet att formulera 

det tänkande som underförstått och implicit burit upp Nationellt Kun-

skapsnätverk och i förlängningen bakåt projektet HumanTeknik och dess 

bakgrund. Denna programteori finns presenterad i inledningskapitlet un-

der rubriken ”En ny diskurs”, sidorna 16-43. 

                                            
31 Till skillnad från projektet HumanTeknik där brukarna ständigt och konsekvent befann 
sig i fokus genom hela projektet. 
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Arbetet med att kunna redovisa denna programteori har baserats på en 

diskursanalytisk metodologi (Börjesson & Palmblad, 2007). Skälet till detta 

är att fenomenet kognitiva hjälpmedel för personer med psykiska funk-

tionshinder är en ny företeelse i välfärdsarbetet, en företeelse som brutit 

fram genom etablerade mönster, rutiner, tankeformer, förklaringar och 

samtalsordningar. Jag menar att följande citat väl beskriver mitt tänkande 

och mina argument för ett diskursanalytiskt inspirerat arbete i kartlägg-

ningen av programteorin för projektet Nationellt Kunskapsnätverk: 

 

Michel Foucault talade om diskursernas sanningseffekter. Med 
det menas att diskursiva formeringar hjälper oss att se vad som 
görs sant och därmed, i samma rörelse, sätter gränserna för vad 
som är tänkbart. Han talar om utestängningsprocedurer och 
auktorisering genom ritualer och socialiserande institutioner: 
Vem får tala och varpå vilar denna legitimitet? I den begrepps-
apparat som Foucault använde ingår till exempel uttrycket san-
ningsregimer. Ett allmänt sätt att göra diskursanalys begriplig är 
just att säga att det finns gränser för det tänkbara. Var sitter 
bopålarna och varför just där? Diskurser är då inte bara vad som 
sägs i olika sammanhang, utan också vad som gör det möjligt att säga 
det. Men diskurserna är alltså också inspiratörer och meningsgi-
vare, inte bara tankepoliser som skymmer utsikten. Diskurser 
skapar nytt, i form av associationer, logiker och sammanhang. 
Tanken är att diskurser därigenom orienterar människors hand-
lande. De kan begränsa handlingsutrymmet men även öppna för 
nya handlingsvägar – på gott och ont. (Börjesson & Palmblad, 
2007, sidan 12) 

 

Att formulera programteorin handlade om att kartlägga vilka som tagit till 

orda, vilka ord man använde, hur man tänkte, vad man gjorde, vilka be-

tingelserna var för att kunna tala, tänka och handla och vilka konsekvenser 

det fick, baserat på följande frågeställning (se även sidorna 14, 15 och 17): 

Hur kan det komma sig att begreppet hjälpmedel i bemärkelsen kognitiva 

hjälpmedel för personer med psykiska funktionshinder omnämns 56 gång-
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er i nationella psykiatriutredningens slutbetänkande (SOU 2006:100), när 

det tidigare varit helt frånvarande i det offentliga samtalet om välfärd?  

 

På ”taxonominivå” (Eriksson & Karlsson, 2008: 76) kan man säga att denna 

utvärdering är en programutvärdering av modell målbaserad studie, fall-

studieutvärdering och programteoriutvärdering, i blandad form. Utvärde-

ringen kan också sägas vara summativ32 med syfte att summera och avlägga 

en slutlig värdering av utvärderingsobjektet. 

 

Välfärdsarbetets olika praktiker har ett gemensamt – de syftar till 
att ge mottagarna ökad livskvalitet eller bromsa negativa försäm-
ringar i olika avseenden. Ofta formuleras dessa konkreta syften i 
termer av mål. Målen uttrycker önskvärda processer och framti-
da tillstånd. (Eriksson & Karlsson, 2008: 59) 

 

En målbaserad studie, eller målrelaterad utvärdering som är Eriksson & 

Karlssons (2008) benämning, kännetecknas av att man använder mål som 

värderingskriterier i värderingsmomentet av utvärderingsobjektet. När man 

använder mål som värderingskriterier måste dessa vara formulerade så att 

de är utvärderingsbara. De måste vara tydliga, nivårelaterade, kända och 

accepterade, realistiska och bedömningsbara och meningsfullt mätbara, så 

man kan bedöma om och eventuellt i vilken grad målen är uppfyllda. 

 

I en målrelaterad utvärdering fokuserar man relationen mellan effekterna 

av de insatser som genomförts och de mål man formulerat för dessa insat-

ser. Man jämför en situation ”efter” med de mål som formulerats ”före”. 

Man måste då också förhålla sig till två andrahandsfrågor (Vedung, 1998):  

                                            
32 Till skillnad från formativa utvärderingar som har syftet att internt och under projekttiden 
kunna påverka processer under en genomförandefas genom kontinuerliga utvärderingar, 
eller snarare uppföljningar, riktade till dem som producerar den eller de processer som står 
i fokus som medel för att uppnå vissa mål. 
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1) Är de resultat som kan påvisas verkligen en effekt av insatsen eller 

har de orsakats av andra faktorer?  

2) Har insatsen gett upphov till andra effekter än dem man strävade ef-

ter? 

 

Den första frågan som kräver en analys av orsakerna till påvisbara tillstånd, 

effekter och grad av måluppfyllelse anknyter till evidensmetodologins kau-

salitetsbegrepp. Att med säkerhet (evidens) påstå att en påvisad skillnad är 

en effekt av de målmedvetna insatser som genomförts kräver den experi-

mentella designens stränga betingelser av randomisering och kontroll. Det 

är således en bevärlig fråga Vedung (1998) ställer i detta sammanhang och 

inom ramen för denna utvärdering har inte givits några möjligheter att 

med säkerhet påstå något om insatsernas kausala inverkan på utfallet. 

Tvärtom är det en hel del som talar för att projektexterna faktorer och pro-

cesser som exempelvis den allmänna diskussionen om psykiatri och psy-

kiska funktionshinder interagerat med de utbildningsinsatser som genom-

förts. Att då med bestämdhet påstå vad som orsakat vad ter sig omöjligt. 

En följdfråga till detta är hur väsentligt det är att känna till de faktiska or-

sakerna i detta fall. Man kan inta ståndpunkten att det är viktigare att kun-

na konstatera att det föreligger en positiv skillnad, nu mot då, när det gäll-

er kunskapen om kognitiva hjälpmedel för personer med psykiska funk-

tionshinder, än att med evidens kunna säga vad som orsakat denna skill-

nad. Detta är dock snarare en välfärdspolitisk än en vetenskaplig stånd-

punkt. 

 

Den andra frågan kräver att målanalysen kompletteras med en analys av 

sido- eller bieffekter. För att kunna undersöka sådana måste man särskilja 

olika former av effekter vilket också Vedung (1998) gör i en diskussion av 

dessa fenomen. Inledningsvis mellan effekter som befinner sig a) inom en 
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insats målområde och sådana som b) faller utanför detsamma genom att 

inte vara avsedda. Kategorin effekter inom målområdet (a) delas av Vedung 

(ibid) i sin tur in i;  

- huvudeffekt som är positiv,  

- pervers effekt som är negativ och  

- nolleffekt33 som är varken eller.  

 

Huvudeffekt definieras som de centrala effekter ”man medvetet önskar 

uppnå med insatsen”34. Den är knuten till insatsens mål och är därmed 

både förutsedd och eftersträvad. Perversa effekter är sådana som blir rakt 

motsatta de som avsågs. Kategorin effekter utanför målområdet (b) indelar 

han i bieffekter som är antingen positiva eller negativa och nolleffekter. 

Vedung (ibid) menar att en analys av bieffekter är given i en helhetsbe-

dömning av genomförda målrelaterade insatser. I en helhetsbedömning 

undersöker man samtliga effekter vare sig de är avsedda eller inte, positiva 

eller negativa.  

 

En bieffektsanalys är målrelaterad på så sätt att man utgår från skillnaden 

mellan avsedda och oavsedda effekter. Bieffekter är oavsedda effekter vare 

sig de är förutsedda eller inte och därmed får de sin definition och betydel-

se i relation till de mål som formulerats. De mål som ställts upp på för-

hand blir organiserande princip även för bieffektsanalysen (Vedung, 1998).  

 

För att få information om bieffekter krävs ett kreativt tankearbete, särskilt 

när det gäller dem som är oförutsedda. Idéer till ej avsedda oförutsedda 

fenomen som kan uppstå med anledning av de insatser som genomförts 

kan man få från flera håll; från samhälls- och beteendevetenskaplig och 

                                            
33 Sedan kan man kanske diskutera huruvida en nolleffekt verkligen är en effekt eller inte. 
34 Sidan 60. 
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annan teoribildning, från diskussioner och debatter inom området och 

erfarenheter från dem som arbetat med insatsernas genomförande eller 

dem som varit föremål för eller kommit i kontakt med den.  

 

Syftet med denna programutvärdering av den nationella utbildningssats-

ning som genomförts som projektet Nationellt Kunskapsnätverk har for-

mulerats på följande sätt: 

- Att kartlägga och redovisa projektets programteori. 

- Att genomföra en måluppfyllelseanalys för att utvärdera projektets 

utfall och slutprestationer i relation till dess mål. 

- Att genomföra en bieffektsanalys för att utvärdera eventuella bief-

fekter. 

 

 

3.3 Insamling och bearbetning av data 

För att kunna beskriva och värdera genomförda insatser, krävs data som 

ger möjligheter till detta. Inom ramen för denna utvärdering har såväl kva-

litativa som kvantitativa data samlats in, dels genom intervjuer med särskilt 

utvalda personer och sammanställning av särskilda texter av olika slag, dels 

genom en enkät (se bilaga 1) till alla som deltagit i Utbildning för utbildare. 

Enkäten innehöll frågor som utgick från syfte och mål med projektet Na-

tionellt Kunskapsnätverk; frågor om kunskap, information, råd, stöd, sam-

verkan, nätverk, tillgång och förskrivning av kognitiva hjälpmedel till per-

soner med psykiska funktionshinder. 

 

Kartläggningen av projektets programteori baseras på sex djupintervjuer 

med sju personer som alla haft avgörande betydelse för konstruktionen av 

fenomenet kognitiva hjälpmedel som faktisk realitet, genom att tänka, ta 
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till orda och handla vid olika tidpunkter och faser och på så sätt bidragit 

till medvetandets, handlingarnas, diskursens, och produkternas utveckling. 

Dessa sju personer var inte alla kända för varandra innan kartläggningen. 

En person, anställd på Hjälpmedelsinstitutet, har svarat för kontinuiteten 

genom alla år, och är den enda som känt till alla andra. Arbetet med att 

kartlägga dessa talande och handlande subjekt inleddes med att intervjua 

projektledarna för projektet Nationellt Kunskapsnätverk. Bland all infor-

mation som samlades in fanns även information om andra personer som i 

olika sammanhang, vid olika tidpunkter och på olika sätt bidragit till att 

forma människors medvetande, kunskap och praktik. Vissa texter fram-

trädde också, som producerats under hand och som varit av betydelse för 

den nya diskursens utveckling. Resultatet av denna del av utvärderingsar-

betet redovisa som nämnts ovan i inledningskapitlet under rubriken ”En 

ny diskurs”, sidorna 16–43 ovan. 

 

Måluppfyllelseanalysen baseras på;  

- De mål och den målstruktur som formulerades för projektet Natio-

nellt Kunskapsnätverk och finns redovisad på sidan 50 ovan, 

- en beskrivning av de insatser som genomfördes, de processer som 

ägde rum och de aktörer som deltog så som det visat sig genom tex-

ter, intervjuer och enkäten, 

- en värderande jämförelse mellan - utfallet av insatser, processer och 

aktörer så som det visade sig genom texter, intervjuer och enkäten - 

och projektets mål. 

 

Bieffektsanalysen baseras på resultaten av vissa frågor i enkäten och inter-

vjuerna. Dessa frågor formulerades med avseende på förutsedda och inte 

förutsedda oavsedda effekter, vilka relaterats till projektets mål för jämfö-

relse och värdering. 
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Kvalitativa data 

Steinar Kvale (1997) menar att intervjuer är en överlägsen metod för in-

samling av information om människors upplevelser, tankar och perspektiv 

på sin egen personliga livsvärld. Kvales tankegångar har varit allmänt sty-

rande för arbetet med intervjuer och kvalitativa data som samlats in liksom 

William H Banakas (1981) klassiska bok om djupintervjuer.  

 

Samtliga sex intervjuer spelades in på mini-disc-kassetter och varierade i tid 

mellan 60 och 90 minuter. Intervjuerna har transkriberats. Transkriptionen 

har genomförts med återgivande av innehållet som syfte och följt regeln 

att alla utsagor återges ordagrant. Formaspekter som betoningar, pauser 

och känslokvalitéer har varit av underordnad betydelse i utvärderingen och 

endast kodifierats i mycket begränsad omfattning. De kvalitativa data som 

samlats in och sammanställts från dokument, intervjuer och enkäten har 

huvudsakligen bearbetats genom så kallad tematisk analys35 (Hayes, 2000). 

Det är en databearbetningsmetod som resulterar i en tematisk struktur och 

översikt av den information som samlats in36. 

 

En forskares hantverksskicklighet är en viktig grund för att erhålla tillförlit-

lig kunskap. Man kan inte genomföra vetenskapliga undersökningar hur 

som helst. De viktigaste inslagen i hantverksskicklighet är enligt Kvale 

(1997) kontroll, ifrågasättande och teoretisering. Kontroll innebär att fors-

karen intar ett kritiskt granskande förhållningssätt till sig själv och sin ana-

lys och tydligt anger de perspektiv som anläggs på det område och de fe-

nomen som undersöks. Frågor som ”vad”, ”varför” och ”hur” är viktiga 

instrument i en ifrågasättande hållning till det arbete man utför. Arbetet 

                                            
35 Dataprogrammet QSR-NVivo7 har till viss del använts för bearbetning, analys och tema-
tisering. 
36 Även enkäten har genom öppna frågor genererat kvalitativa data som bearbetats med 
tematisk analys enligt Hayes (2000). 
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med att verifiera och förankra sina egna tolkningar, analytiska kategorier 

och teoretiska påståenden i det empiriska materialet är avgörande. Forska-

ren har att arbeta med noggrannhet, vara hederlig, kreativ, flexibel och 

förmögen att ompröva sina egna tankekonstruktioner (Hughes & Månsson, 

1988). Forskaren måste också följa vissa konventioner vad avser argumen-

tationsregler, trovärdighet i redovisning av fakta och logisk konsistens och 

leva upp till vetenskapliga kriterier avseende reliabilitet, validitet och gene-

raliserbarhet. 

 

 

Kvantitativa data 

Genom enkäten har en mängd kvantitativa data erhållits på alla mätnivåer 

framförallt med avseende på deltagare, deltagande i och effekter av delta-

gande i Utbildning för utbildare. All kvantifierbar information har förts 

över till en datamatris i statistiskprogrammet SPSS för statistisk bearbet-

ning (Field, 2005). De bearbetningar som gjorts av dessa kvantitativa data 

utgörs enbart av frekvensstatistik på deskriptiv nivå. 

 

 

3.2 Etiska principer 

Ett omfattande informationsunderlag har således samlats in, sammanställts 

och bearbetats för att ge möjligheter till de beskrivningar, jämförelser, be-

dömningar, värderingar och slutsatser som redovisas. De forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning som antogs av 

Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet i mars 1990 och 

tillsvidare gäller även för Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och 

samhällsvetenskap (www.vr.se), har varit utgångspunkt för arbetet med ut-

värderingen. I dessa riktlinjer ställs det så kallade forskningskravet mot in-
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dividskyddskravet. Å ena sidan påpekas att samhället och samhällets med-

lemmar har ett berättigat krav på att forskning bedrivs. Å andra sidan häv-

das principen om människors skydd mot otillbörlig insyn i sina livsförhål-

landen och att man inte får utsättas för psykisk eller fysisk skada, föröd-

mjukelse eller kränkning i samband med vetenskapliga undersökningar. De 

forskningsetiska principerna rymmer fyra huvudkrav som konkretiserar det 

grundläggande individskyddskravet; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om 

projektets syfte, deras uppgift i projektet, vilka villkor som gäller för deras 

deltagande, att deltagandet är frivilligt och att man har rätt att avbryta sin 

medverkan när man så önskar. Forskaren skall se till att uppgiftslämnare 

och undersökningsdeltagare samtycker till deltagande. Alla personer som 

ingår i en undersökning som uppgiftslämnare skall ges största möjliga kon-

fidentialitet. Personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem. All personal i forskningsprojekt som tar del av 

etiskt känsliga uppgifter om enskilda identifierbara personer bör under-

teckna en sekretessförbindelse. Uppgifter om enskilda, insamlade för 

forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk 

eller andra icke-vetenskapliga syften. 

 

I alla delar av denna utvärdering är dessa krav tillgodosedda. 
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4 Resultatet av utvärderingen 

Resultatet av bearbetningen av de data som samlats in genom intervjuerna 

och enkäten för att utvärdera projektet Nationellt Kunskapsnätverk redovi-

sas dels, som tidigare framgått, i form av projektets programteori i inled-

ningskapitlet sidorna 16-43, dels i detta kapitel. I detta kapitel redovisas 

resultaten under de båda huvudrubrikerna Måluppfyllelse och Bieffekter. 

 

 

4.1 Måluppfyllelse 

En målrelaterad utvärdering baseras på en måluppfyllelseanalys. Det inne-

bär att man jämför tillståndet eller utfallet efter genomförandet av projek-

tets insatser i relation till de mål som formulerats före. Det är projektets 

mål som utgör kriterier för jämförelse och värdering. De 11 mål eller mål-

områden som redovisas och värderas inom ramen för utvärderingens mål-

uppfyllelseanalys är följande37: 

 

1. Sprida ny kunskap om; 

a) psykiska funktionshinder, 

b) kognitiva hjälpmedel, 

c) bemötande och 

d) arbetsmetoder. 

2. Producera informationsmaterial. 

3. Skapa en nationell mötesplats. 

4. Bilda nätverk. 

5. Mobilisera intresserade. 

6. Bidra till samverkan. 

                                            
37 Se även sidan 50. 
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7. Implementera projektet. 

8. Säkra brukarmedverkan. 

9. Utarbeta ett policydokument. 

10. Utgöra en nationell resurs. 

11. Bidra till trygghet, självständighet och ett aktivt liv. 

 

Fråga 16 i enkäten byggs upp av 14 delfrågor. Var och en av dessa delfrågor 

utgörs av en så kallad VAS38-skala som ger information om centrala mål 

om kunskap, nätverksbildning och samverkan. En VAS-skala utgörs av en 

linje av en längd om 100 mm mellan alternativen Stämmer inte alls (0) – 

Stämmer precis (100) där deltagaren sätter ett kryss på den plats som mot-

svarar hennes eller hans uppfattning. Eftersom det skaltekniskt är en skala 

på ordinalnivå är medianen det relevanta centralmåttet, ett mått som anger 

att hälften av deltagarnas svar fördelat sig till vänster om detta värde och 

hälften till höger.  

 

Som en allmän fingervisning och referensram för värdering med hjälp av 

denna skala är bedömningsgrunden i denna utvärdering att Md>75 bety-

der mycket bra, 50<Md<75 betyder bra, värden runt 50 betyder varken 

eller medan Md<50 kan anses som mindre bra och Md<25 betyder ett 

dåligt resultat. Indexet för fråga 16 som utgörs av summan av mätvärdena 

för alla 14 delfrågor varierar mellan 0-1400. MdIndex>700 betyder bra.  

 

Inlednings- och sammanfattningsvis kan man konstatera att deltagarna 

uppfattar Utbildning för utbildare som en extremt bra utbildning då 

Md=9339. Standardavvikelsen är också relativt låg, Sd=17,1, vilket anger att 

det är ett entydigt positivt resultat. 

                                            
38 Visual Analog Scale. 
39 Eftersom svaren på fråga 16 delfråga 14 fördelat sig så. 
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På generell nivå kan man också säga att projektet fallit väl ut eftersom 

MdIndex=79740, ett värde som befinner sig distinkt på den positiva halvan 

trots att det dras ner av värdena på frågorna 7, 8, 11, 12 och 13. 

 

Tabell 4: Resultatet av bearbetningen av svaren på fråga 16 i enkäten. 
Md=median, M=medelvärde, Sd=standardavvikelse, n=antalet svar och Bf=det 
interna bortfallet för varje fråga. 
 

 

                                            
40 För skalans index. 

Delfråga Utbildning för utbildare har … Md M Sd n Bf 
1 … ökat mina kunskaper om psykiska funktions-

hinder. 
72,0 64,6 27,4 97 3 

2 … ökat mina kunskaper om hjälpmedel till per-
soner med psykiska funktionshinder. 

82,0 80,0 17,0 99 1 

3 … ökat mina kunskaper om bemötande av per-
soner med psykiska funktionshinder. 

60,5 56,5 27,3 98 2 

4 … ökat mina kunskaper om metoder för utprov-
ning av hjälpmedel till personer med psy-
kiska funktionshinder. 

66,0 63,2 23,7 99 1 

5 … bidragit till att jag ingår i ett aktivt nätverk 
inom området. 

50,5                                     50,0 29,6 98 2 

6 … bidragit till goda möjligheter att sprida mina 
kunskaper som ”utbildad utbildare” till 
andra. 

64,5 63,6 25,1 98 2 

7 … bidragit till en ökad samverkan inom min 
organisation. 

45,0 44,9 27,8 98 2 

8 … bidragit till en ökad samverkan mellan olika 
huvudmän. 

30,0 35,0 24,7 97 3 

9 … bidragit till en ökad kunskap om hjälpmedel 
till personer med psykiska funktionshin-
der inom min organisation. 

67,5 64,1 24,2 98 2 

10 … bidragit till förändrade attityder till hjälpmedel 
till personer med psykiska funktionshin-
der inom min organisation. 

66,0 61,1 24,0 97 3 

11 … bidragit till mera pengar till hjälpmedel till 
personer med psykiska funktionshinder. 

13,0 21,8 22,1 89 11 

12 … bidragit till en större tillgänglighet till hjälp-
medel till personer med psykiska funk-
tionshinder. 

45,0 42,4 27,2 98 2 

13 … bidragit till en ökad förskrivning av hjälpme-
del till personer med psykiska funktions-
hinder. 

41,0 42,9 30,0 95 5 

14 … varit en bra utbildning.  93,0 86,2 17,1 98 2 
Index Summering av fråga 1-14 797,0 778,2 192,7 85 15 
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Sprida ny kunskap 

När det gäller de specifika målen att sprida ny kunskapen om psykiska 

funktionshinder i allmänhet, Md=7241, kognitiva hjälpmedel för personer 

med psykiska funktionshinder i synnerhet, Md=8242, bemötande, 

Md=60,543, och ändamålsenliga arbetsmetoder, Md=6644, visar sig ett posi-

tivt utfall för samtliga aspekter, särskilt då kunskapen om kognitiva hjälp-

medel som har högst median och lägst spridning i svaren. Det är således 

ett entydigt gott utfall när det gäller spridning av ny kunskap i första ledet 

till de personer som anmält sig till deltagande i Utbildning för utbildare. 

En följdfråga inför detta goda resultat är i vilken mån de personer som ut-

bildat sig till utbildare kunnat sprida sin nya kunskap vidare i nästa led. 

Det vill säga leva upp till och motsvara det som varit grundlogiken i pro-

jektet och även kommer till uttryck i benämningen på utbildningsinsatsen: 

Utbildning för utbildare. I vilken mån har de fått möjlighet att vara de utbil-

dare de utbildats till? 

 

Man kan konstatera att deltagarna anser att Utbildning för utbildare bidra-

git till goda möjligheter att sprida sina nya kunskaper vidare till andra, 

Md=64,545. Under det ungefärliga år som gick mellan att en deltagare del-

tagit i utbildning för utbildare och fyllt i enkäten har 96% genomfört in-

formationsinsatser46 som utbildad utbildare som i genomsnitt nått 41,5 

personer och 36% har genomfört utbildningsinsatser47 som i genomsnitt 

nått 36,7 personer. Om man använder dessa procentsiffror och medelvär-

den som skattningar av motsvarande parametrar i populationen av deltaga-

re omfattande totalt 148 utbildade utbildare så betyder det att 5856 perso-
                                            
41 Fråga 16 delfråga 1. 
42 Fråga 16 delfråga 2. 
43 Fråga 16 delfråga 3. 
44 Fråga 16 delfråga 4. 
45 Fråga 16 delfråga 6. 
46 Fråga 17. 
47 Fråga 18. 
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ner48 nåtts av information och 1942 personer49 deltagit i utbildningar 

genomförda av personer som utbildats till utbildare inom ramen för Ut-

bildning för utbildare. 

 

Det är således ett ansenligt antal personer som blivit indragna i en kun-

skapskedjereaktion initierad genom HumanTeknik, Nationellt Kunskaps-

nätverk och Utbildning för utbildare. De som deltagit i dessa informa-

tions- och utbildningskampanjer fördelar sig enligt tabell 5. 

 

Tabell 5: Kategori av deltagare som deltagit i de informations- och utbildningsin-
satser som genomförts av utbildade utbildare. %. 

 

 

 

 

 

 

 

Informations- och utbildningsinsatserna har således främst kommit an-

ställda, chefer och politiker i de egna organisationerna till del, men även 

till vissa andra som anhöriga, brukare och personliga ombud. De intresse-

organisationer som fått del av information och utbildning av utbildade 

utbildare är främst RSMH och Schizofreniförbundet. Dessa informations- 

och utbildningsinsatser har således främst varit riktade till samhällets of-

fentliga organisationer och myndigheter. Innehållet har huvudsakligen rört 

kognitiva hjälpmedel, 97,9% respektive 91,2%, och i mindre omfattning 

psykiska funktionshinder i allmänhet, 55,8% respektive 61,8%, bemötan-

de, 43,2% respektive 50,0%, metoder för utprovning av hjälpmedel, 42,1% 
                                            
48 0,96x147x41,5=5856,48. Rätteligen skall detta anges som ett konfidensintervall på en 
viss konfidensnivå, men får i detta sammanhang ses som en allmän fingervisning. 
49 0,36x147x36,7=1942,164. 

 Information Utbildning 
Anställda i min egen organisation 92,7 93,9 
Anställda i andra organisationer 34,4 39,4 
Chefer i min egen organisation 74 45,5 
Chefer i andra organisationer 25 15,2 
Politiker i min egen organisation 11,5 9,1 
Politiker i andra organisationer 2,1 0 
Representanter för intresseorganisationer 17,7 3 
Andra 28,1 15,2 
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respektive 52,9%, och förskrivning, 52,6% respektive 52,9%. Dessa insatser 

anses ha bidragit till en ökad kunskap, Md=67,550, och förändrade attity-

der, Md=66,051, inom den egna organisationen. 

 

En värdering av utfallet av projektet Nationellt Kunskapsnätverk i relation 

till målet att sprida ny kunskap om kognitiva hjälpmedel för personer med 

psykiska funktionshinder, blir att detta mål har uppfyllts bra. Mycket bra 

när det gäller kunskapen om kognitiva hjälpmedel i synnerhet, bra när det 

gäller psykiska funktionshinder i allmänhet och ganska bra när det gäller 

bemötande och metoder för utprovning av hjälpmedel. 

 

Även intervjumaterialet ger perspektiv på detta: 

 

”Man kom dit som frågetecken och gick därifrån som utrops-
tecken. Så var det. Det var väl fjorton personer som deltog. Det 
var en avgörande kurs för att vi skulle kunna gå vidare.” 

 

 

Producera informationsmaterial 

Nationell psykiatrisamordning ställde vissa särskilda villkor för att bevilja 

medel till projektet. Bland annat att det material som producerades inom 

projektets ram skulle tillhandahållas till självkostnadspris. 

 

Det ”material” som producerats inom projektets ram är följande: 

- Ett kursmaterial till Utbildning för utbildare. 

- Ett informationsmaterial om psykiska funktionshinder  

- Ett informationsmaterial om kognitiva hjälpmedel inklusive en bi-

laga över specifika hjälpmedel med tillhörande ”varudeklaration”. 

                                            
50 Fråga 16 delfråga 9 
51 Fråga 16 delfråga 10. 
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- En visningslägenhet dit det är möjligt för till exempel personal, 

brukare, närstående, brukarorganisationer att komma på besök och 

se vilka kognitiva hjälpmedel som kan användas som stöd i varda-

gen. 

 

Detta material är kostnadsfritt tillgängligt och nerladdningsbart som pdf- 

eller powerpoint-filer via HumanTekniks hemsida52 eller genom att man 

med hjälp av den kontaktinformation som finns direkt tillgänglig på hem-

sidan kontaktar de båda personer som varit projektledare för såväl Hu-

manTeknik som Nationellt Kunskapsnätverk. Det finns dock inte utlagt på 

någon nationellt central hemsida som info-enhet länkad till Nationell psy-

kiatrisamordning eller Socialstyrelsen, så som var tänkt från början. 

 

99%53 av dem som deltagit i Utbildning för utbildare har under sin utbild-

ning besökt HumanTekniks visningslägenhet i Karlstad. Detta besök bi-

drog till två typer av erfarenheter: 

 

Insikt Konkret utvärdering 
”Att det finns hjälpmedel för alla.” 
 
”Att en fungerande lägenhet är ett bra 
hjälpmedel.” 

”Det är bra att se och konkret pröva 
olika hjälpmedel på plats, i sitt rätta 
sammanhang. 

 
 

Måluppfyllelsen för detta mål värderas som närmast 100%-ig. 

 

 

Skapa en nationell mötesplats 

Att skapa ett nationellt forum, en mötesplats för olika aktörer, intressenter 

och verksamma personer inom området psykisk ohälsa, psykiska funk-

                                            
52 www.humanteknik.se 
53 Fråga 20 i enkäten. 
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tionshinder och kognitiva hjälpmedel där man kan mötas för information, 

rådgivning, diskussion, erfarenhetsutbyte och stöd i frågor som rör kogni-

tiva hjälpmedel till personer med psykiska funktionshinder, har varit ett 

uttalat mål, men också ett medel för spridning av ny kunskap. 

 

Utbildning för utbildare som kurs kan ses som en visserligen tillfällig men 

dock mötesplats och ett forum i sig, inte på nationell men på regional 

nivå, eftersom utbildningsomgångarna haft en regional struktur snarare än 

en nationell. Dessa utbildningsomgångar har också varit av viss betydelse 

för de nätverk som utvecklats mellan deltagare. 

 

Hemsidan har fyllt funktionen av mötesplats och diskussionsforum för 

deltagarna i Utbildning för utbildare. Via hemsidan har deltagarna kunnat 

logga in på en plattform där det varit fritt fram för utbyte av alla tänkbara 

frågor. I samband med genomförandet av Utbildning för utbildare var ock-

så aktiviteten hög på denna mötesplats men har i dag avtagit och får anses 

vara av perifer betydelse. 

 

40%54 av de utbildade utbildarna använde sig vid enkätens ifyllande av 

forumet på hemsidan www.humanteknik.se/forum. Aktivitetsnivån bland 

de personer som använder sig av denna möjlighet är låg då det är ”det se-

naste kvartalet” som utgör såväl typvärde som median för svaren på den 

fråga som ger information om detta. De som använder sig av möjligheten 

gör det för att ”läsa vad andra skrivit”, ”för att hålla sig uppdaterad” eller 

”kolla läget”. 

 

För de 60% som inte använder sig av forumet på HumanTekniks hemsida 

anges följande skäl för detta i betydelseordning: Tidsbrist, fått andra ar-

                                            
54 Fråga 21. 
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betsuppgifter, har inte varit aktuellt, vet inte, har bra stöd i mitt befintliga 

nätverk, är ledig just nu, kan inte logga in. 

 

När det gäller svaren på fråga 22 i enkäten om användningen av hemsidan 

www.humanteknik.se för övrigt, så fördelar sig de på ungefär samma sätt. 

 

Slutsatsen och värderingen blir att projektet Nationellt Kunskapsnätverk 

genom och under Utbildning för utbildare lyckades väl med uppgiften att 

skapa en nationell mötesplats. Den nationella mötesplats som fanns då har 

dock kommit att förlora den betydelse den hade under projekttiden. De 

möten som numera äger rum gör så huvudsakligen i andra former och på 

andra platser. 

 

 

Bilda nätverk 

64% av deltagarna, ungefär två av tre, anser ungefär ett år efter kursdelta-

gandet att de ingår i ett eller flera aktiva nätverk55 när det gäller kognitiva 

hjälpmedel till personer med psykiska funktionshinder, medan 36%, unge-

fär en av tre, således inte gör det. Projektet kan dock generellt sett inte sä-

gas ha bidragit till någon nätverksbildning eftersom Md=50,556. Men efter-

som variationsvidden på delfråga 5, Vv=0-99, och 22 personer har avgett 

värden>75 så finns det påtagliga individuella undantag från detta. För des-

sa 22 personer har utbildningen bidragit till delaktighet i ett aktivt nätverk 

i mycket hög utsträckning. Men det är uppenbarligen också så att nätverk 

är något som finns och funnits även från andra utgångspunkter, än delta-

gande i Utbildning för utbildare. 

 

                                            
55 Fråga 19. 
56 På delfråga 5 i enkätfråga 16. 
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De som ingår i ett nätverk bildar nätverk med personer enligt tabell 6. 

 

Tabell 6: Kategorier av personer som ingår i en utbildad utbildades aktiva nätverk. 
%. 

 

Det är den egna organisationen som är basen för de nätverk man ingår i. 

Utbildning för utbildare har för vissa bidragit till skapande av nätverk men 

inte på något avgörande vis, generellt sett. Detta kan ju bero på att dessa 

nätverk fanns redan tidigare och att det är personligt intresse för psykiska 

funktionshinder i allmänhet som orsakar såväl att man ingår i ett nätverk 

som att man kom att delta i Utbildning för utbildare.  

 

”Andra” personer som kan ingå i ett nätverk är framförallt hjälpmedels-

konsulenter och de intresseorganisationer som ingår är RSMH, Schizofre-

niförbundet och Attention. 

 

Antalet personer som ingår i ett aktivt nätverk varierar stort, Vv=2–175. I 

genomsnitt ingår M=22,9 personer. En mycket grov och osäker skattning57 

av antalet personer som ingår i nätverk baserad på de data som finns säger 

att 2154 personer ingår i nätverk inom området. Många av dessa nätverk är 

säkerligen länkade till varandra på ett okänt sätt. Man kan dock konstatera 

                                            
57 0,64x147x22,9=2154,432. 

 
Personer ingående  

i nätverket 
 Ingår Ingår ej 

Anställda i min egen organisation 85,7 14,3 
Anställda i andra organisationer 41,9 58,1 
Chefer i min egen organisation 22,6 77,4 
Chefer i andra organisationer 9,7 90,3 
Personer verksamma i intresseorganisationer 8,1 91,9 
Kurskamrater i min kursomgång av Utbildning för utbildare 43,5 56,5 
Andra personer som deltagit i Utbildning för utbildare 29,0 71,0 
G och I på HumanTeknik 33,9 66,1 
Andra 24,2 75,8 
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att det är relativt omfattande kontakter dessa personer har med varandra. 

Frekvensen i kontakterna fördelar sig enligt tabell 7.  

 

Tabell 7: Deltagarnas aktivitet i sina nätverk. %. 

 

Att ingå i ett aktivt nätverk innebär58 att man deltar i ett utbyte av kun-

skap, information, erfarenheter, tips, råd, tankar och idéer om kognitiva 

hjälpmedel för personer med psykiska funktionshinder. ”Vi utbyter erfa-

renheter” är det vanligaste enskilda svaret. 

 

Utbytet handlar å ena sidan om att söka information, inhämta kunskap, 

kontakta någon med erfarenhet, be om tips och råd, formulera tankar och 

idéer och å den andra att ge och dela med sig av samma saker när någon 

annan frågar efter det. Utbytet går åt två håll. 

 

”Vad finns det för hjälpmedel, vilka erfarenheter har man av 
dem, för vem är vad lämpligt?” 
 
”Man får frågor om hjälpmedel tex ”Har du provat …”   ”Hur 
skulle man kunna kompensera för svårigheter med …”” 

 

Nätverken tycks också spela en viss roll för att inspirera och upprätthålla 

ett engagemang. Man ”peppar varandra” för att kunna ”lobba för att per-

soner med psykiska funktionshinder ska få tillgång till kognitiva hjälpme-

del”.  

 

                                            
58 Enligt svaren på fråga 19 i enkäten. 

 Kontaktar andra Blir kontaktad av andra 
En gång i:   

veckan 14,5 16,3 
var fjortonde dag 9,1 14,3 
månaden 40,0 40,8 
kvartalet 36,4 28,6 
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Man kan urskilja59 tre relativt vanliga typer av nätverk, 1-3, och en ovanlig, 

4.  

 

1. Programnätverk där man ”strategiskt” utbyter information, kunskaper, 

erfarenheter, tips och råd för att kunna implementera tankemodeller, reg-

ler, roller och praktiker på organisatoriska nivåer. Denna typ av nätverk 

framträder som den vanligaste formen. 

 

”Få till ett beslut inom organisation landsting+kommun vilka 
förskrivarna är för att sedan sprida ytterligare info samt utbilda.” 
 
”Påverkansgrupp för att öka förskrivning och användning av 
hjälpmedel till personer med psykiska funktionshinder.” 
 
”Arbeta fram förslag på hur det ska fungera i vår kommun.” 
 
 

2. Nätverk på enskilda lokala arbetsplatser där man utbyter information, 

kunskaper, erfarenheter, tips och råd i arbetet med klienter för att finna 

goda lösningar på konkreta problem i vardagen. 

 

”Eftersom jag inte kan ordinera hjälpmedel själv måste jag ha 
kontakt med de andra. Vi bollar mycket med varann om vad 
som skulle kunna hjälpa en person mest (bäst).” 

 

3. Nätverk huvudsakligen med dem som man gick utbildningen tillsam-

mans med. 

 

”Har kontakt med personer från utbildningen och har på så sätt 
ett nätverk. Men jag är ensam som arbetar i psykiatrin i min 
kommun, vilket kan vara en nackdel.” 

 

 

                                            
59 Med hjälp av de öppna svarsalternativen i fråga 19. 
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4. Nätverk av anhöriga. En ovanlig typ av nätverk bland dem som deltagit 

i Utbildning för utbildare. 

 

”Vi är ett nätverk med föräldrar med barn inom autismområdet. 
Vi pratar om hur vi ska bemöta våra barn. Om man kan ta hjälp 
av något hjälpmedel för att det ska bli lättare.” 

 

Om drygt tvåtusen60 personer ingår i aktiva nätverk med medianutbytesak-

tiviteten ”en gång i månaden” blir värderingen av måluppfyllelsen när det 

gäller att bilda aktiva nätverk; mycket god. 

 

 

Mobilisera intresserade 

Man kan tillämpa ungefär samma tankegång när det gäller målet att mobi-

lisera intresserade som målet att bilda aktiva nätverk. Eftersom 148 (+2361) 

personer deltagit i 7 (+2) kursomgångar av Utbildning för utbildare och en 

väsentlig andel av dessa genomfört informations- och utbildningsinsatser 

som nått tusentals personer, är det uppenbart att man lyckats mobilisera 

intresserade personer på bred front. Beständigheten i denna mobilisering 

är dock oklar. 

 

De som mobiliserats har främst varit personer i offentlig förvaltning. Bru-

karnas deltagande i projektet har visserligen säkrats genom att brukarorga-

nisationerna RSMH och Schizofreniförbundet varit representerade i dess 

styrgrupp och genom att medlemmar i dessa båda organisationer deltagit i 

var sin särskilda kursomgång av Utbildning för utbildare. Brukare med per-

sonliga erfarenheter av psykiska funktionshinder och kognitiva hjälpmedel 

                                            
60 En relativt grov och osäker skattning, dock. 
61 Två särskilda kursomgångar med 15 deltagare från RSMH och 8 från Schizofreniförbun-
det. 
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har också deltagit som föreläsare i det olika utbildningsinsatser som gjorts. 

Trots detta måste man säga att brukarna haft en relativt perifer roll i detta 

projekt, till skillnad mot projektet HumanTeknik. Mobiliseringen har varit 

selektiv och i en mening begränsad, möjligen av nödvändighet eller som 

ett led i en medveten strategi, men det är också så att det i dag62 är brukar-

organisationerna tillsammans med Hjälpmedelsinstitutet som har att bära 

denna nya kunskap vidare, på andra sätt och i andra former, eftersom inga 

andra med säkerhet gör det på ett tydligt urskiljbart sätt. Projektets hemsi-

da finns kvar och det är implementerat och integrerat i Karlstads kommuns 

Arbetsmarknads- och socialförvaltning. Kunskapen om kognitiva hjälpme-

del sprider sig också i Norden och Baltikum men längs vilka vägar, i vilka 

former och med vilken kraft den mobilisering som ägde rum inom ramen 

för projektet Nationellt Kunskapsnätverk tar sig vidare är mycket svårt att 

säga. 

 

 

Bidra till samverkan 

När det gäller målet att bidra till samverkan är slutsatsen att det inte går att 

urskilja några omedelbara effekter i detta avseende, vare sig inom kursdel-

tagarnas egna organisationer eller när det gäller samverkan mellan olika 

huvudmän eftersom Md=4563 respektive Md=3064. Det finns dock 19 

mätvärden >75 när det gäller frågan om samverkan inom organisationen 

och 8 när det gäller samverkan mellan. Så i vissa fall anser deltagarna be-

stämt att projektet varit av betydelse för detta även om det generella resul-

tatet är att det bidragit till detta i mycket begränsad omfattning eller inte 

alls. 

                                            
62 Till en del troligen beroende på att man inte gavs möjligheten att bilda ett nationellt kun-
skapscentrum i dessa frågor utan endast ett nätverksprojekt för viss begränsad tid. 
63 Fråga 16 delfråga 7. 
64 Fråga 16, delfråga 8. 
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Detta resultat bör dock ställas i relation till den mobilisering av intressera-

de som ägde rum under projekttiden och de nätverksprocesser som pågår. 

Det har kanske inte hänt så mycket än när det gäller former för samverkan, 

men det är uppenbart att det pågår lokala eftereffekter till projektet för att 

få sådana till stånd. Det är antagligen för tidigt att kunna se effekter av pro-

jektet på strukturell nivå så snart efter utbildningsinsatsernas genomföran-

de, trots all mobilisering som ägde rum och de nätverksaktiviteter som på-

går. 

 

Samverkan mellan huvudmän är processer på en helt annan nivå och av en 

helt annan karaktär än kunskapsspridning i första och andra ledet till in-

tresserade och engagerade personer och befattningshavare. Implemente-

ringen av projektets programteori, det vill säga dess grundläggande tanke 

och utsagor, på strukturell nivå kräver med största säkerhet ett omfattande 

och tålmodigt arbete på lång sikt. Det är en typ av processer som nära an-

sluter till dem som pågått under snart tjugo år för att etablera den nya 

diskurs, det nya sätt att tänka, tala och handla som projektet Nationellt 

Kunskapsnätverk är ett uttryck för. 

 

Endast i mycket begränsad omfattning, om alls, har projektet Nationellt 

Kunskapsnätverk, än så länge, bidragit urskiljbart till samverkan mellan 

olika huvudmän. Däremot har det gjort det i viss liten mån inom deltagar-

nas egna verksamheter. 
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Implementera projektet, utarbeta ett policydokument och utgöra en nationell 

resurs 

Målet att implementera projektet som en integrerad resurs i Karlstads 

kommun, till nytta för landet som helhet, är helt uppfyllt när det gäller det 

första ledet. Det ingår numera som en kommunalfinansierad del i den 

kommunala verksamhet som bedrivs av Arbetsmarknads- och socialför-

valtningen i Karlstad. Genom hemsidan är det möjligt för alla att ta del av 

den information som finns där och är på så sätt till nytta för landet som 

helhet. Detta är dock en passiv nytta, den bygger på andras initiativ. Det 

går inte att se några aktiva initiativ på nationell nivå som utgår längre från 

HumanTeknik och Nationellt Kunskapsnätverk. 

 

På denna punkt i utvärderingen är det värt att påpeka att initiativtagarna 

till projektet från början avsåg att bilda ett nationellt kunskapscentrum 

med nationell finansiering över längre tid för att befästa, sprida och ut-

veckla kunskapen om kognitiva hjälpmedel till personer med psykiska 

funktionshinder. Man fick inte möjligheten att ”institutionalisera” detta 

nya kunskapsområde på detta sätt utan endast den begränsade möjligheten 

att under två år sprida kunskap, mobilisera intresserade och bilda nätverk, 

vilket man generellt sett lyckats mycket väl med.  

 

Till de ursprungliga ambitionerna att bilda ett nationellt kunskapscentrum 

hörde målet att arbeta fram ett normgivande policydokument för landet i 

sin helhet med riktlinjer för förskrivning av kognitiva hjälpmedel till per-

soner med psykiska funktionshinder. Detta mål kvarstod även en bit in i 

projektet Nationellt Kunskapsnätverk men valdes bort av styrgruppen och 

projektledningen eftersom det blev tydligt att hanteringen av denna fråga 

befann sig på en annan strukturell nivå än projektets centrala verksamhet. 

Därmed blev detta mål inte uppfyllt. 



 91 

 

Den sammanfattande värderingen av projektet Nationellt Kunskapsnätverk 

när det gäller uppfyllelsen av målen på nationell nivå är att det i högsta 

grad utgjorde en nationell resurs, under projekttiden. Men det är lika klart 

att den perioden är förbi och att projektet inte utgör en resurs på detta sätt 

längre, annat än i passiv bemärkelse, trots implementeringen i Karlstads 

kommuns ordinarie verksamhet. Kunskapen finns att få och hämta, för 

den som så önskar, men aktivitetsnivån är numera mycket låg, på nationell 

nivå. 

 

I dag tycks det vara brukarorganisationerna RSMH och Schizofreniför-

bundet som tillsammans med Hjälpmedelsinstitutet får utgöra nationell 

resurs och bära utvecklingen inom detta nya kunskapsområde vidare i sina 

mer eller mindre ”frivilliga händer”. 

 

 

Säkra brukarmedverkan, bidra till trygghet, självständighet och ett aktivt liv 

Det föreligger en enorm spännvidd i de målområden i projektet som berör 

brukarna. Med projektmedlen följde målet, eller snarare kravet, att säkra 

brukarmedverkan i projektet. Representanter för RSMH och Schizofreni-

förbundet har ingått i projektets styrgrupp och dessutom har medlemmar i 

båda organisationerna deltagit i var sin särskilda kursomgång av Utbildning 

för utbildare. Dessutom har personer, deltagare i projektet HumanTeknik, 

med egna erfarenheter av psykiska funktionshinder och kognitiva hjälp-

medel, medverkat som föreläsare i de utbildningssatsningar som genom-

förts. Målet att säkra brukarmedverkan kan i och med detta sägas vara upp-

fyllt.  

 



 92 

Det finns dock andra och betydligt mer svårfångade eller svåroperationali-

serade brukarrelaterade måldimensioner i detta projekt. Ett generellt men i 

stort sett implicit mål har varit att projektet ska ”bidra till möjligheterna 

för personer med psykiska funktionshinder att få en ökad trygghet, en hög-

re grad av självständighet och kunna leva ett mer aktivt liv”. Inom ramen 

för detta projekt handlar det framför allt om att ”kognitiva hjälpmedel ska 

vara lika självklara och tillgängliga som somatiska hjälpmedel”. Psykiskt 

funktionshindrade ska lika väl som fysiskt funktionshindrade få tillgång till 

de hjälpmedel man kan behöva. Möjligheterna till detta faller, förutom på 

medvetande och kunskap, tillbaka på tilldelning av ekonomiska medel, 

tillgänglighet och faktisk förskrivning. När det gäller dessa fenomen och 

förhållanden kommer man till minussidan, den som befinner sig klart till 

vänster om medianen i omdömena om vad Utbildning för utbildare bidra-

git till; större tillgänglighet Md=45, ökad förskrivning Md= 41 och mera 

pengar till kognitiva hjälpmedel Md=13.  

 

Den uppskattade %-andelen ”av de personer som behöver hjälpmedel för 

sina psykiska funktionshinder” och som ”får detta i dag inom den organi-

satoriska enhet där” man är verksam65 är Md=10%, M= 28,8%, Sd= 31,9% 

och Vv=0-100%. Det är således en extrem variation i svaren men en myck-

et uttalad tyngdpunkt vid 10%. Den generella slutsatsen är således att en 

person av tio med psykiska funktionshinder får de kognitiva hjälpmedel 

man anses behöva. 

 

Bra precis hälften 49,3%66 av deltagarna anser att det saknas vissa typer av 

hjälpmedel inom det egna verksamhetsområdet medan 50,7% anser att det 

inte gör det.  

                                            
65 Enligt svaren på fråga 25. 
66 Fråga 23. 
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Tabell 8: De typer av hjälpmedel som saknas 
enligt svaren på fråga 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns dels en generell brist på hjälpmedel, dels specifika brister när det 

gäller vissa särskilda hjälpmedel. De huvudskäl som framförs till att dessa 

saknas är dels att denna typ av hjälpmedel inte finns upptagna på ”hjälp-

medelslistan” och därmed inte är förskrivningsbara på samma sätt som 

andra typer av hjälpmedel för funktionshindrade, dels att det inte finns 

budgeterade medel för kognitiva hjälpmedel för psykiskt funktionshindra-

de. 

 

Projektet har varit ett program för spridning av ny kunskap om kognitiva 

hjälpmedel men då inte primärt och direkt till personer med psykiska 

funktionshinder, utan till en målgrupp av särskilda nyckelpersoner i offent-

lig förvaltning. Brukarna har under projekttiden haft en relativt perifer roll, 

till skillnad mot projektet HumanTeknik där brukarna stod helt i fokus. De 

har huvudsakligen representerats av sina intresseorganisationer67 och sär-

skilt intresserade och engagerade befattningshavare, men brukarnas person-

                                            
67 23 personer, 15 från RSMH och 8 från Schizofreniförbundet, har som nämnts ovan ock-
så deltagit i var sin omgång av Utbildning för utbildare. 

 Antal % 
Alla 4 8,5 
I stort sett alla 3 6,4 
Många olika 2 4,3 
Bolltäcke 15 31,9 
Handdatorer 3 6,4 
Vissa tidshjälpmedel 2 4,3 
Handifon 2 4,3 
Minneshjälpmedel 2 4,3 
Dosetter 2 4,3 
Spisvakt 1 2,1 
Timer 1 2,1 
Vet ej 10 21,3 

Summa 47 100 
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liga medverkan har varit marginell68. Något annat har heller aldrig varit 

syftet med projektet. Trots detta uppfattar 45,2% av deltagarna i Utbild-

ning för utbildare förändringar hos brukarna själva när det gäller kunska-

per, attityder och krav. 

 

I och med att det finns hjälpmedel inom olika verksamheter och man talar 

om dem så börjar brukarna själva tala om dem och bli mer och mer med-

vetna. Hjälpmedlen börjar mer och mer se ut som ”vanliga saker” eller 

rentav ”tuffa saker” vilket har bidragit till att brukarna börjat lyssna, är mer 

positiva, gärna vill prova, själva frågar efter, tar reda på vad som finns, har 

egna förslag eller våga ställa krav på hjälpmedel eftersom de fått kännedom 

om dem av andra brukare, genom Internet eller brukarorganisationer. Det 

pågår diskussioner om hjälpmedel bland brukarna själva och anhöriga har 

fått mindre fördomar mot hjälpmedel vilket bidrar till att brukarna vågar 

använda dem. ”Man börjar inse att man inte behöver skämmas för att man 

har svårt att hålla koll på tider.” 

 

Man kan dock undra längs vilka vägar dessa förändringar har ägt rum och 

om och i så fall hur de kan länkas till projekten Nationellt Kunskapsnät-

verk och HumanTeknik och deras förhistoria. 

 

 

4.2 Bieffekter 

Fråga 26 i enkäten tar fokus på information om eventuella bieffekter av 

projektet. 14,9% av deltagarna i Utbildning för utbildare anser sig känna 

till andra effekter av projektet än de som var avsedda från början. Det visar 

                                            
68 Förutom på en mycket viktig punkt, nämligen som föreläsare inom projektets utbildnings-
insatser, om egna personliga erfarenheter av psykiska funktionshinder och vad kognitiva 
hjälpmedel kan bidra med. 
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sig dock att de flesta av dessa snarare är exemplifieringar eller preciseringar 

av effekter som kan relateras till projektets mål om spridning av informa-

tion och kunskap om kognitiva hjälpmedel för personer med psykiska 

funktionshinder samt nätverksbildning och samverkan, än egentliga bief-

fekter. 

 

Några effekter som redovisats som bieffekter kan dock vara värda att näm-

nas även om det är tveksamt om man ska betrakta dem som sådana: 

 

”Brukarna blir sedda – de tillfrågas vad de tycker och de tycker 
till!” 

 

Möjligen kan man säga att det är en positiv bieffekt av projektet att bruka-

re börjar tillfrågas och ”tycka till” men i så fall en bieffekt som är mycket 

förenlig med projektets implicita och generella mål. 

 

”Det har blivit ett lyft för dem som deltagit i kursen i arbetet.” 
 

Ett sådant arbetsmiljörelaterat fenomen kanske kan betraktas som en posi-

tiv och oavsedd, men möjligen förutsedd, bieffekt, även om det finns ett 

mikroskopiskt underlag i materialet för att dra en generell slutsats om det-

ta. 

 

En distinkt men dock mycket marginell bieffekt av projektet kan konstate-

ras. En av kursdeltagarna tyckte det var så vackert i Karlstad att hon be-

stämda sig för att åka tillbaka och semestra här senare samma år. 

 

Sammanfattningsvis går det således inte att konstatera några påtagliga bief-

fekter av väsentligt slag av projektet Nationellt Kunskapsnätverk. 
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5 Sammanfattande värdering och konklusion 

Jag kan avslutningsvis konstatera att en idé som uppstår i ett visst sam-

manhang under gynnsamma omständigheter kan leda till tankar som leder 

till handlingar som att pröva dessa tankar i praktiken för att se vad som 

händer och till att man sätter ord på de tankar man har och de erfarenhe-

ter man gör i samtal med andra vilket i sin tur kan leda till att fler och fler 

börjar tala om dessa tankar och erfarenheter samtidigt vilket kan leda till 

ett alltmer unisont tänke- och talesätt som i detta specifika fall innehåller 

följande centrala utsaga:  

 

Kognitiva hjälpmedel hjälper och kan kompensera för psykiska 
funktionshinder på så sätt att de kan bidra till att många perso-
ner drabbade av psykisk ohälsa kan få en ökad trygghet, en hög-
re grad av självständighet och leva ett mer aktivt liv. 

 

Det är denna utsaga, eller variationer av den, som förvaltats och förmedlats 

av dem som tagit initiativ till och genomfört projektet Nationellt kunskaps-

nätverk med inriktning på psykiska funktionshinder och hjälpmedel och av dem 

som deltagit i projektets utbildningsinsats Utbildning för utbildare.  

 

Man har förvaltat och förmedlat innebörderna av denna utsaga (eller om 

man föredrar att kalla det tankemodell, programteori, bärande idé eller 

något annat) och de konsekvenser den leder till på ett föredömligt sätt. 

Den slutgiltiga och sammanfattande värderingen av det samlade utfallet av 

projektet blir ”mycket värdefullt”. Vill man få mer detaljerad information 

om variationer i värdet av olika utfall på mer detaljerad nivå så hänvisar jag 

till resultatredovisningen i föregående kapitel. 

 

Viktiga frågor som just nu, i februari 2009, formuleras inför framtiden för-

utom att sprida det grundläggande tänkesättet och den så här långt etable-



 98 

rade kunskapen, är tillgängligheten till kognitiva hjälpmedel för personer 

med psykiska funktionshinder och den faktiska förskrivningen, samt frågan 

om rättigheten till hjälpmedel för denna kategori av funktionshindrade. 

 

”En generell uppstramning av hela hjälpmedelssektorn behövs, 
det tycker hela handikapprörelsen. Den största stötestenen när 
det gäller att personer med psykiska funktionshinder ska få de 
hjälpmedel de behöver är att det inte finns några ordentliga re-
gelverk när det gäller hjälpmedel. Det finns inget över huvud ta-
get. De konstruerar landstingen var och ett för sig och kommu-
nerna. Det skulle finnas ett centraliserat regelverk som angav 
vad som skulle gälla i landsting och kommuner. Sedan tycker ju 
vi att det borde vara en rättighet med en rättighetslagstiftning, 
precis som när det gäller ekonomiskt bistånd. Det är ju en rät-
tighet, det kan man överklaga om man inte får. Det här som lig-
ger väldigt nära för att man ska klara sitt dagliga liv på ett bra 
sätt borde vara en rättighet på samma sätt. Men om man beslu-
tar att ”du får inga hjälpmedel” då är det bara att säga att ”jaha, 
det var väl synd”. Så det skulle ju göra väldigt mycket.” 

 

Från att frågan om kompenserande och möjliggörande hjälpmedel till per-

soner med psykiska funktionshinder ursprungligen formulerades och un-

dersöktes i praktiken av några enskilda engagerade pionjärer i början av 

1990-talet dels i Kristinehamn dels på dåvarande Handikappinstitutet, och 

sedan vidareutvecklades genom olika projekt med finansiering, främst från 

Allmänna Arvsfonden och Nationell psykiatrisamordning, har den i dag 

landat i agendan hos anhörig- och brukarorganisationerna, RSMH och 

Schizofreniförbundet med flera, tillsammans med Hjälpmedelsinstitutet. 

Diskursen har utvecklats från tystnad och okunskap i slutet av 1980-talet 

till ett distinkt tilltal och en etablerad kunskaps- och produktutveckling i 

dag, tjugo år senare. Samtalet, kunskapssökandet och initiativen har under 

detta banbrytande skeende konsekvent legat vid sidan om det etablerade 

myndighetssamhället. Den avgörande frågan i dag är om tankemodellen 

och den etablerade kunskapen kommer att få möjlighet att växa in i det 
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offentliga samhällets institutioner och myndigheter eller om det ska fort-

sätta som ett parallellfenomen förankrat mer i enskilda personers engage-

mang och frivilligorganisationers händer. 

 

Vad krävs för att inte endast hålla tänkesätt och kunskaper vid liv, utan att 

utveckla dem vidare? Vad kommer att ske inom detta samtals- och kun-

skapsområde nu när något Nationellt Kunskapscentrum aldrig blev till? 

 

”Många personer med psykiska funktionshinder har kontakt 
med landstingspsykiatrin. Däremot finns inte hjälpmedel där 
och det finns heller ingen tradition av hjälpmedelstänk och 
hjälpmedelshantering. Området är nytt för målgruppen så det är 
ju väldigt mycket information och kunskap som behövs till ar-
betsterapeuter och annan personal inom psykiatrin. Det är ju de 
som ska upptäcka behov av hjälpmedel hos dem som finns 
inom psykiatrin. En del av deras patienter har kontakt med 
kommunen och kan få hjälpmedel via den traditionella hjälp-
medelsförsörjningen men det fungerar så olika på olika ställen. 
Arbetsterapeuter inom psykiatrin skulle behöva ha förskriv-
ningsrätt så att inte ytterligare personal behöver bli inblandade i 
behandling och rehabilitering.” 

 

Vad kommer att ske? Hur kommer diskursen och praktiken att utvecklas 

framgent? Det grundläggande tänkesättet, det som gäller människors 

egenmakt över sina liv, ett fungerande vardagsliv, delaktighet i samhället 

och kompensation av psykiska funktionshinder som möjliggörande för 

detta, den erövrade kunskapens förvaltning och spridning, den faktiska 

tillgången till kognitiva hjälpmedel och förskrivningen av dem samt ut-

veckling och produktion av särskilda hjälpmedel för personer med psykiska 

funktionshinder! Hur kommer samtalet om dessa existentiella, psykosocia-

la, tekniska och organisatoriska parametrar att föras i framtiden? Det vet vi 

inte i dag, men det finns numera 100-tals medvetna, utbildade och infor-

merade aktörer av olika kategorier och på olika positioner med kunskaps-

mässiga förutsättningar att ta till orda. När, var, hur och vem som kommer 
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att göra detta undandrar sig utvärderarens bedömning. Det kommer att 

visa sig efterhand, men en välinformerad gissning är att Hjälpmedelsinsti-

tutet även fortsättningsvis kommer att vara en mycket central och viktig 

aktör. 

 

Ett förslag är att ”man” som en förlängning av projekten HumanTeknik 

och Nationellt kunskapsnätverk genomför brukarundersökningar av till-

gängligheten till organisationer, befattningshavare, tjänster och produkter 

vad avser kognitiva hjälpmedel för personer med psykiska funktionshinder. 

Det finns väletablerade modeller och former för hur man kan genomföra 

sådana och jag föreslår till sist att ”man” omgående inleder ett sådant arbe-

te. 
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Psykiska funktionsnedsättningar och kognitiva hjälpmedel 

 

Vanliga funktionshinder är kognitiva funktionsnedsättningar. Personen vill men kan inte 

utföra t ex vardagliga aktiviteter och kan därför uppfattas som slö, lat och ointresserad. Men 

så är inte fallet – orsaken är att hjärnan inte klarar av att samordna alla signaler. Kognitiva 

funktionsnedsättningar gör att man kan ha svårt att utföra vardagliga aktiviteter. Exempel på 

problem i vardagen: svårigheter med att komma igång, att ta initiativ till vardagliga 

aktiviteter, att passa tider och att påbörja/avsluta i tid, svårigheter att kunna hålla ordning och 

reda, svårigheter med avslappning och ro, stresskänslighet och sömnstörningar, svårigheter att 

vara delaktig i samhället samt isolering. 

 

Ett kognitivt hjälpmedel kan ge stöd i vardagen och bidra till självständighet, trygghet och 

delaktighet. Hjälpmedel kan ha olika funktion och användas i olika syfte för att underlätta 

vardagliga situationer. 

 
Hjälpmedel för minnet Hjälpmedel för att ta initiativ 

 
- Komihågklocka/Memo - Komihågklocka/Memo 

- Handdator - Armbandsklocka med dagliga 

- Armbandsklocka med dagliga    larm och textmeddelande 

   larm och textmeddelande - Handdator 

- Almanacka/Filofax - Mobiltelefon 

- Checklistor 

- Uppmärkning i bostaden 

 

 
Hjälpmedel för struktur Hjälpmedel för tid 
 

- Komihågklocka/Memo - Komihågklocka/Memo 

- Handdator - Handdator 

- Armbandsklocka med dagliga - Armbandsklocka med dagliga    

   larm och textmeddelande    larm och textmeddelande 

- Almanacka/Filofax - Almanacka/Filofax 

- Whiteboardtavla - Whiteboardtavla 

- Checklistor - Checklistor 

- Uppmärkning i  bostaden - Uppmärkning i bostaden 

 

 
Hjälpmedel för sömn/stresshantering Hjälpmedel för delaktighet i samhället 
 samt ovan nämnda hjälpmedel 

 

- Bolltäcke - Dator 

- Spisvakt - Internet 

- Titthål i dörren 

- Nummerpresentatör 

- Handdator 

- Armbandsklocka med dagliga  

   larm och textmeddelande 
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Användning av kognitiva hjälpmedel 

 

En del kognitiva hjälpmedel kan förskrivas. ”Vanliga” produkter på marknaden kan också ge 

stöd i olika situationer. Nedan följer några exempel och kommentarer från deltagarna i 

HumanTeknik, på ett urval av de produkter som provats. 

 

•    Komihågklockan/Memo – talar om vad tiden är och man kan spela in egna 

            meddelande 
            ” Att vakna till, morgonrutiner för att komma igång, att bli påmind om vad jag ska   

            göra nu och under dagen, att planera aktiviteter, ta initiativ till aktiviteter på kvällen  

            för att komma i säng, fungerar bra och är lättprogrammerad, det låter rejält och jag   

           lägger in egna meddelanden för att uppmana och ”tjata” på mig själv.” 

 

•   Handdator – elektronisk almanacka med bland annat påminnelselarm och 

anteckningsmöjligheter 
”Dag och veckoplanering av aktiviteter, liten och lätt att rymmas i fickan, enkel att 

programmera, pålitlig, använder den som almanacka, kalkylator, adressbok, antecknar 

olika saker som påminnelse, struktur och planering. Smidigheten att kunna bära med 

sina anteckningar och hjälp med struktur på veckan och dagen har jag mest nytta av. 

Därmed kan jag slappna av bättre för jag kan skilja på meningsfulla saker och 

upptäcka i tid när jag börjar spåra ur. Tidigare förväxlade jag mycket ofta vilka dagar 

och klockslag som någon aktivitet skulle äga rum.” 

  

•   Armbandsklocka – med alarm och textmeddelande (Times, Cadex, Medos) 
”Att få rutinerna att fungera t ex att jag äter när jag ska, städning m m, att det är lätt 

att bära och att klockan innehåller så mycket, det är bra att det piper och att det står 

vad man ska göra då tänker man efter mer, jag brukar kalla den ”mat- och sovklocka”, 

bra att det ser ut som vilken klocka som helst.” 

 

•   Timstock – visar genom lysdioder hur lång tiden är, räknar ned tiden och ger 
signal 
”Mycket användning av den, mestadels till TV-program, missofta starten annars, 

underlättar att komma igång när jag ska göra någonting. på morgonen lättare att stiga 

upp, bra med lysdioderna, har tränat på tid i och med detta, bra vid vila på dagen så 

jag vilar begränsad tid, underlättar till datortid, diskning, plocka papper, städning, 

duscha. Trygghet och stöd, hjälper till att begränsa mig att jag inte ska bli utmattad, 

väldigt enkel, lätta, liten och smidig, bra kompis.” 

 

•   Bolltäcke – ett sovtäcke med insydda bollar, är rogivande som fungerar därför att 
bollarnas tyngd stimulerar centrala nervsystemet och ger kroppen taktil 

stimulans 
”Jag känner mig kramad, det ger en känsla av trygghet på något vis, det håller mig 

liksom på plats, väldigt härligt att ha något tungt på sig, mådde bra psykiskt av detta, 

värme och tyngd, jag somnar snabbare, sover djupare och vaknar inte lika ofta som 

förut, ger bättre sömn, tryggt at ligga under, har minskat min sömnmedicin och sover 

lika bra ändå, jag har gått ner i vikt eftersom jag sover på nätterna i stället för att gå 

upp och äta.” 
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•   Shake-Awake – en väckarklocka med ljud och vibration 
”Jag vaknar av kombinationen att det tuta rjätteäckligt och vibrerar i sängen, det är 

den  första och enda väckarklockan som hjälpt mig att vakna, lätt att ställa in, ser ut 

som en vanlig väckarklocka”. 

 

•   Medicindosett/Careousel – med påminnelselarm, olika sorter 
”Bra att kunna låsa in medicinen så jag inte tar för många, förut glömde jag ofta att ta 

min medicin mitt på dagen men det gör jag inte längre, jag klarar ta min medicin själv 

med dosetten, personal behöver inte komma med medicin varje dag.” 

 

•   Sigvart Dagsplan med larm 
”Bra med lysdioder på whiteboardtavla, det drar uppmärksamheten till tavlan och gör 

det lite mer ”levande”, bra att kunna ställa in larm och koppla vidare till min 

mobiltelefon, så det ringer och talar om när jag till exempel ska ta min medicin eller 

påminna när jag ska till doktorn.” 

 

•   Spisvakt 
”Tryggt at veta att spisen stänger av sig om jag råkar glömma bort att stänga av 

platten vilket har hänt några gånger, jag försöker att lära mig att lita på spisvakten, 

det tara ett tag men jag behöver inte vända tillbaka hem så ofta nu för att kontrollera 

att spisen är avstängd.” 

 

•   Dörröga/alternativt med kikhålskamera som visar bild på TV 
”Tryggt att veta vem som står utanför innan jag låser upp dörren, jag känner mig 

mycket lugnare och mindre orolig när jag har ett dörröga, nu vågar jag öppna även 

när jag får oväntat besök.” 

 

•   Dator och skivare/Internet – stimulera aktivitet, planera sin dag i kalendern, 
använda Internet och delta i samhällslivet genom att söka kunskap, delta i 

diskussionsgrupper, e-posta 
”Datorn har betytt mycket, jag har fått igång mitt språk, förstår vad jan kan, att skriva 

dagbok hjälper mig mycket, får stora insikter, upplever att jag utvecklas, blir 

allmänbildad, bättre självförtroende att lära sig saker, att min koncentration ökar, mår 

bra när jag skriver, jag har haft mycket glädje av datorn, skriver, spelar kort och 

andra spel, kan ej i ord beskriva vad det betyder för mig att ha dator hemma, att sätta 

ord på vad jag känner, skrivaren är bästa att få se det man skrivit, att skriva ut det man 

skrivit själv, känner min mindre ensam när jag kan skicka e-post och ha kontakt på 

Internet. Man är med i utvecklingen när man har en dator.” 

 

•   Whiteboardtavla – för minnesanteckningar lätt och överskådligt 
”Jag använder den till att skriva dagen och dagens datum, träffar med olika 

människor, dagens uppgifter, vad som skall handlas. Man ser lätt vad som är på gång, 

vardagen blir lättare. Den är till stor hjälp för mig när någon ringer och lämnar ett 

meddelande då kan jag snabbt skriva upp detta. Ordning och reda, blivit mer 

struktur”. 

 

 

 





 
 

Enkät till samtliga personer som deltagit i  
Nationellt Kunskapsnätverks Utbildning av utbildare 

 
Projektet Nationellt Kunskapsnätverk med inriktning på psykiska funktionshinder och 
hjälpmedel bedrev sin verksamhet mellan oktober 2005 och maj 2007 med medel beviljade 
av Nationell psykiatrisamordning. Institutet för kvalitets- och utvecklingsarbete, IKU, har 
uppdraget att utvärdera projektet. IKU är ett institut för forskning och utvecklingsarbete vid 
Karlstads universitet och ett forum för samarbete mellan Värmlands kommuner och 
Karlstads universitet. Man arbetar med uppgiften att bidra till en kunskapsbaserad 
utveckling av socialtjänstens verksamheter i Värmlands län. I arbetet med att utvärdera 
projektet Nationellt Kunskapsnätverk vänder vi oss nu till dig som deltagit i Utbildning av 
utbildare och ber dig fylla i bifogad enkät.  

Under utvärderingen kommer ett omfattande informationsunderlag att samlas in 
varav bifogad enkät utgör en del. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (www.vr.se) reglerar arbetet med utvärderingen. 
Det innebär att alla uppgiftslämnare garanteras konfidentialitet. Redovisningen av 
resultaten görs så att ingen enskild person kan urskiljas. 

Din medverkan är mycket värdefull för att vi ska kunna få ett fullgott vetenskapligt 
underlag för vår utvärdering. Enkäten tar cirka 30 minuter att fylla i och vi är mycket 
tacksamma om vi kan få dina svar i retur i bifogat svarskuvert inom två veckor, det vill säga 
senast den 14/12 2007. 

Enkäten rymmer frågor som utgår från syftet med projektet Nationellt 
Kunskapsnätverk. Det är frågor om kunskap, information, råd, stöd, samverkan, nätverk, 
tillgång och förskrivning av hjälpmedel till personer med psykiska funktionshinder. 

Har du frågor om utvärderingen är du välkommen att kontakta:  
 
Per Folkesson  
Karlstads Universitet 
651 88  Karlstad 
per.folkesson@kau.se 
0703-746359 
 
 

 
Tack på förhand för din medverkan! 

 



1. Vilken av följande kursomgångar deltog du i inom ramen för Utbildning av
utbildare?

 Kurs 1: Skåne, Kronoberg, Halland och Blekinge.

 Kurs 2: Västra Götaland.

 Kurs 3: Jönköping, Östergötland, Kalmar, Stockholm och Gotland.

 Kurs 4: Uppsala, Södermanland, Värmland, Västmanland, Dalarna,

Örebro och Gävleborg.

 Kurs 5: Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.

 Kurs 6: Södra Sverige, extrakurs.

 Kurs 7: Norra Sverige, extrakurs.

2. Jag är

 Kvinna

 Man

3. Min ålder är: …………….. år

4. Vilken yrkesutbildning har du?

 Arbetsterapeut

 Undersköterska/skötare

 Sjuksköterska

 Socionom

 Fritidspedagog

 Annan yrkesutbildning

Vilken? ………………..……….…………………......................................................

5. Hur många år har du arbetat i yrket?

…………….. år



6. I vilken organisation har du din anställning?

 Kommun

Hur stort är invånarantalet i den kommun där du har din anställning?

 2 500 – 8 000 invånare

 8 000 – 20 000 invånare

 20 000 – 50 000 invånare

 50 000 – 100 000 invånare

 100 000 – 200 000 invånare

 200 000 – 400 000 invånare

 400 000 – 800 000 invånare

Hur stort ansvarsområde har den enhet där du är anställd?

 Hela kommunen

 Kommundel/Stadsdel/Distrikt eller motsvarande

 Landsting/Region

Hur stort är invånarantalet i det landsting/region där du har din anställ-

ning?

 50 000 – 200 000 invånare

 200 000 – 500 000 invånare

 500 000 – 1 000 000 invånare

 1 000 000 – 2 000 000 invånare

Hur stort ansvarsområde har den enhet där du är anställd?

 Hela landstinget/regionen

 Distrikt/Sektor eller motsvarande

 Annan organisation

 Tjänsteföretag

 Brukarorganisation

 Annan organisationsform



7. Vilken befattning har du i din organisation?

 Arbetsterapeut

 Boendestödjare

 Undersköterska/skötare

 Sjuksköterska

 Rehabiliteringskonsulent

 Biståndshandläggare

 LSS-handläggare

 Kurator

 Fritidspedagog

 Annan befattning

Vilken? ………………..……….…………………......................................................

8. Hur många år har du arbetat i denna befattning i denna organisation?

…………….. år

9. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................



10. Beskriv de arbetsuppgifter du har som berör psykiska funktionshinder di-
rekt eller indirekt. Till exempel utprovning och förskrivning av hjälpmedel,
planering, utvecklingsfrågor et cetera.

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

11. När och i vilket sammanhang hörde du första gången talas om hjälpmedel
till personer med psykiska funktionshinder?

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

12. Vad tänkte du då?

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................



13. Har du rätt att förskriva hjälpmedel till personer med psykiska funktions-
hinder?

 Ja

 Nej

Om nej: Vem har den förskrivningsrätten?

 Min närmsta chef

 Kollega

 Annan person Vilken?........................................................................................

 Vet ej

14. Fattar du beslut om inköp av hjälpmedel till personer med psykiska funk-
tionshinder?

 Ja

 Nej

Om nej: Vem fattar sådana beslut?

 Min närmsta chef

 Kollega

 Annan person Vilken?........................................................................................

 Vet ej

15. Ansvarar du för budgeten för hjälpmedel till personer med psykiska funk-
tionshinder?

 Ja

 Nej

Om nej: Vem har detta budgetansvar?

 Min närmsta chef

 Kollega

 Annan person Vilken?........................................................................................

 Vet ej



Utbildning av utbildare har ökat mina kunskaper
om psykiska funktionshinder.

Utbildning av utbildare har ökat mina kunskaper
om hjälpmedel till personer med psykiska funk-
tionshinder.

Utbildning av utbildare har ökat mina kunskaper
om bemötande av personer med psykiska funk-
tionshinder.

Utbildning av utbildare har ökat mina kunskaper
om metoder för utprovning av hjälpmedel till per-
soner med psykiska funktionshinder.

Utbildning av utbildare har bidragit till att jag ingår i
ett aktivt nätverk inom området.

16. Hur har du upplevt Utbildning av utbildare generellt?

Sätt ett kryss längs linjen på den plats som motsvarar din uppfattning!

Stämmer inte alls Stämmer precis

Stämmer inte alls Stämmer precis

Stämmer inte alls Stämmer precis

Stämmer inte alls Stämmer precis

Stämmer inte alls Stämmer precis



Jag har haft goda möjligheter att sprida mina kun-
skaper som ”utbildad utbildare” till andra.

Utbildning av utbildare har bidragit till en ökad
samverkan inom min organisation.

Utbildning av utbildare har bidragit till en ökad
samverkan mellan olika huvudmän.

Utbildning av utbildare har bidragit till en ökad
kunskap om hjälpmedel till personer med psykiska
funktionshinder inom min organisation.

Utbildning av utbildare har bidragit till förändrade
attityder till hjälpmedel till personer med psykiska
funktionshinder inom min organisation.

Stämmer inte alls Stämmer precis

Stämmer inte alls Stämmer precis

Stämmer inte alls Stämmer precis

Stämmer inte alls Stämmer precis

Stämmer inte alls Stämmer precis



Utbildning av utbildare har bidragit till mera pengar
till hjälpmedel till personer med psykiska funk-
tionshinder.

Utbildning av utbildare har bidragit till en större
tillgänglighet till hjälpmedel till personer med psy-
kiska funktionshinder.

Utbildning av utbildare har bidragit till en ökad för-
skrivning av hjälpmedel till personer med psykiska
funktionshinder.

Utbildning av utbildare har varit en bra utbildning.

Stämmer inte alls Stämmer precis

Stämmer inte alls Stämmer precis

Stämmer inte alls Stämmer precis

Stämmer inte alls Stämmer precis



17. Har du genomfört informationsinsatser som ”utbildad utbildare”?

 Ja

 Nej

Om ja: Vilka har tagit del av informationen?

Gör flera kryss om det behövs!

 Anställda i min egen organisation

 Anställda i andra organisationer

 Chefer i min egen organisation

 Chefer i andra organisationer

 Politiker i min egen organisation

 Politiker i andra organisationer

 Representanter för intresseorganisationer

Vilka intresseorganisationer: ............................................................................

 Andra och i så fall vilka?

……….…………………...........................................................................................

Hur många personer har sammanlagt tagit del av dina informationsinsatser?

………………… personer

Vilket innehåll har det varit i dina informationsinsatser?

Gör flera kryss om det behövs!

 Psykiska funktionshinder i allmänhet

 Hjälpmedel till personer med psykiska funktionshinder

 Bemötande av personer med psykiska funktionshinder

 Utprovning av hjälpmedel till personer med psykiska funktionshinder

 Förskrivning av hjälpmedel till personer med psykiska funktionshinder

 Annat och i så fall vad?

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................



18. Har du genomfört utbildningsinsatser som ”utbildad utbildare”?

 Ja

 Nej

Om ja: Vilka har deltagit i dina utbildningsinsatser?

Gör flera kryss om det behövs!

 Anställda i min egen organisation

 Anställda i andra organisationer

 Chefer i min egen organisation

 Chefer i andra organisationer

 Politiker i min egen organisation

 Politiker i andra organisationer

 Representanter för intresseorganisationer

Vilka intresseorganisationer: ............................................................................

 Andra och i så fall vilka?

……….…………………...........................................................................................

Hur många personer har sammanlagt deltagit i dina utbildningsinsatser som ”ut-
bildad utbildare”?

………………… personer

Vilket innehåll har det varit i dina utbildningsinsatser som ”utbildad utbildare”?

Gör flera kryss om det behövs!

 Psykiska funktionshinder i allmänhet

 Hjälpmedel till personer med psykiska funktionshinder

 Bemötande av personer med psykiska funktionshinder

 Utprovning av hjälpmedel till personer med psykiska funktionshinder

 Förskrivning av hjälpmedel till personer med psykiska funktionshinder

 Annat och i så fall vad?

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................



19. Anser du att du ingår i ett eller flera aktiva nätverk när det gäller hjälpmedel till
personer med psykiska funktionshinder.

 Ja

 Nej

Om nej: Vad beror det på?

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

Om ja: Vilka ingår i ditt (-na) nätverk?

Gör flera kryss om det behövs!

 Anställda i min egen organisation

 Anställda i andra organisationer

 Chefer i min egen organisation

 Chefer i andra organisationer

 Personer verksamma i intresseorganisationer

Vilka intresseorganisationer: ..........................................................................

 Kurskamrater i min kursomgång av Utbildning av utbildare

 Andra personer som deltagit i Utbildning av utbildare

 Gunilla och Inger på HumanTeknik

 Andra och i så fall vilka?

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

Hur många personer ingår i ditt (-na) nätverk?

………………… personer



Hur ofta kontaktar du personer i ditt (-na) nätverk?

 En gång i veckan

 En gång var fjortonde dag

 En gång i månaden

 En gång i kvartalet

Vad använder du ditt nätverk till?

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

Hur ofta blir du kontaktad av andra personer i ditt (-na) nätverk?

 En gång i veckan

 En gång var fjortonde dag

 En gång i månaden

 En gång i kvartalet

I vilka frågor vänder man sig till dig?

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................



20. Har du gjort studiebesök i HumanTekniks visningslägenhet i Karlstad?

 Ja

 Nej

Om ja: Vilka erfarenheter gjorde du då?

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

21. Använder du dig av forumet på hemsidan www.humanteknik.se/forum?

 Ja

 Nej

Om ja: I vilka frågor?

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

När använde du dig av detta forum senast?

 Denna veckan

 De senaste fjorton dagarna

 Denna månaden

 Det senaste kvartalet

Om nej: Varför inte?

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................



22. Använder du dig av hemsidan www.humanteknik.se för övrigt?

 Ja

 Nej

Om ja: I vilka frågor?

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

När besökte du den senast?

 Denna veckan

 De senaste fjorton dagarna

 Denna månaden

 Det senaste kvartalet

Om nej: Varför inte?

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................



23. Saknas det vissa typer av hjälpmedel inom ditt verksamhetsområde?

 Ja

 Nej

Om ja: Vilka hjälpmedel saknas?

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

Varför saknas dessa hjälpmedel?

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

24. Kan du se några förändringar i kunskaper, attityder och krav hos brukarna själva
när det gäller hjälpmedel?

 Ja

 Nej

Om ja: På vilket sätt?

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

25. Hur många procent av de personer som behöver hjälpmedel för sina psykiska
funktionshinder uppskattar du får detta i dag inom den organisatoriska enhet
där du är verksam?

………………..%



26. Känner du till några andra effekter av projektet Utbildning av utbildare än de
som var avsedda från början?

 Ja

 Nej

Om ja: Vilka?

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

27. Skulle du kunna tänka dig att ställa upp på en intervju om psykiska funktions-
hinder och hjälpmedel och projektet Nationellt Kunskapsnätverk med projektets
utvärderare Per Folkesson som intervjuare?

 Ja

 Nej

Om ja: Fyll i uppgifterna nedan

Namn: ……….…………………..................................................................................

Adress: ……….…………………................................................................................

E-postadress: ……….………………….......................................................................

Telefonnummer:……….…………………...................................................................



TACK FÖR HJÄLPEN!

28. Övriga synpunkter på Utbildning av utbildare, Nationellt Kunskapsnätverk,
psykiska funktionshinder och hjälpmedel, eller denna enkät kan nedtecknas
nedan.

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................

……….…………………...........................................................................................
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Nationellt Kunskapsnätverk med inriktning  

på psykiska funktionshinder och hjälpmedel

Det projekt som presenteras och värderas i denna rapport genomfördes 2005–2008 
med medel från Nationell psykiatrisamordning. Syftet var att sprida kunskapen att 
”hjälpmedel hjälper” personer med psykiska funktionshinder. Rapporten redovisar 
projektets grundläggande tankemodell och hur den vuxit fram under den senaste 
tjugoårsperioden och resultatet av en målrelaterad utvärdering.

Utbildning för utbildare var benämningen på projektets stora utbildningssatsning. 
148 nyckelpersoner från hela landet deltog i denna mellan januari och april 2007. Två 
särskilda omgångar av utbildningen genomfördes för brukarorganisationerna RSMH 
med 15 deltagare respektive Schizofreniförbundet med 8 deltagare. Projektledarna 
har tagit emot 45 studiebesök i en visningslägenhet i Karlstad och medverkat vid 25 
tillfällen vid seminarier, workshops, föreläsningar och konferenser. Vid i stort sett 
samtliga studiebesök och utbildningstillfällen har även personer med egna erfarenheter 
av psykiska funktionshinder och kognitiva hjälpmedel medverkat som föreläsare.

En utvärdering
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