
 

 

 

”Vad är det nu för dag och var har jag lagt nycklarna?” 

 

 

En demenssjukdom innebär sjukliga förändringar i hjärnan och är inte en del av det 

naturliga åldrandet. Demens är inte en sjukdom utan, som det går att läsa på Svenskt 

Demenscentrums hemsida, ”en diagnos för en rad symptom som kan bero på olika 

sjukdomar och skador”. Vid demenssjukdom påverkas flera av hjärnans funktioner 

däribland vår förmåga att tänka, planera, minnas, ta egna initiativ, tala och förstå tal 

samt uppleva och kontrollera våra känslor. 

Kognition kan ses som ett samlingsbegrepp vilket beskriver vår förmåga att ta in, 

bearbeta och använda information för att klara vår vardag. De mentala processer som 

behövs vid informationsbearbetningen benämns i sin tur för kognitiva funktioner. Dessa 

är perception (vår förmåga att ta in och tolka sinnesinntryck), uppmärksamhet (vår 

förmåga att sortera bland sinnesintrycken), minne (beskriver vårt arbetsminne, 

episodiska minne, semantiska minne och procedurminne), rumsorientering (vår 

förmåga att uppfatta riktning/avstånd), språk (vår förmåga att förstå/uttrycka oss i 

tal/skrift) samt exekutiva funktioner (vår förmåga att utföra komplexa uppgifter).  

En kognitiv svikt innebär att informationsbearbetningen inte fungerar som den ska. 

Orsakerna till en kognitiv svikt kan vara olika och graden av svikt kan variera från 

lindrig till uttalad. Kognitiv svikt kan vara medfödd (exempelvis orsakad av en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) eller förvärvad (exempelvis på grund av skada 

eller sjukdom). Den kognitiva svikten kan beroende på orsaken till den vidare vara 

stationär eller reversibel. Svikten kan även ha ett mer varierande förlopp (så som 

exempelvis vid Multipel Skleros, MS) eller mer progressivt förlopp (så som vid 

exempelvis demenssjukdom). Att utreda orsaken till en kognitiv svikt är centralt för att 

patienten ska kunna erbjudas adekvata behandlingsalternativ.  

Utöver att jag är administratör för demensnätverket så arbetar jag kliniskt som 

sjukgymnast inom Förenade Care, Uppsala Hemvård. I mitt arbete där möter jag i stor 

utsträckning patienter med demenssjukdom med olika grad av kognitiv svikt. Som 

sjukgymnast har jag ett nära samarbete med arbetsterapeut inom hemvården, den 

profession som inom Uppsala kommun innehar ansvaret för att bedöma, prova ut och 

följa upp behov av kognitiva hjälpmedel. I samband med detta reportage har jag valt att 

kort beskriva de riktlinjer/rutiner som finns inom Uppsala kommun kring 

hjälpmedelsförskrivning. Jag har även intervjuat hjälpmedelskonsulent inom området 

samt min närmsta arbetsterapeutkollega inom hemvården.  



Inom Uppsala kommun finns upprättade riktlinjer för individuellt förskrivna hjälpmedel 

för personer över 21 år. Hjälpmedel Uppsala Län (HUL) är den enhet inom Uppsala län 

som tillhandahåller avancerade hjälpmedel samt tjänster kring dessa enligt rådande 

samverkansavtal. Förskrivare definieras som legitimerad personal (däribland 

sjukgymnast/fysioterapeut samt arbetsterapeut) vilka förskriver hjälpmedel till en 

patient i syfte att underlätta dennes dagliga liv. Hjälpmedel definieras i sin tur som en 

medicinteknisk produkt som används för att kompensera, förbättra eller vidmakthålla 

en patients funktion/förmåga samt förebygga framtida förlust av funktion/förmåga.  

För att legitimerad personal ska få förskriva hjälpmedel till en patient krävs att 

personalen genomgått vissa, av HUL tillhandahållna, förskrivarutbildningar. Vid all 

förskrivning av hjälpmedel så ska den så kallade förskrivningsprocessen följas. 

Förskrivningsprocessen tydliggör den legitimerade personalens ansvar i att bedöma 

patientens behov av och förutsättningar för hjälpmedel, prova ut och vid behov anpassa 

relevant hjälpmedel, tydligt informera patienten om hjälpmedlet och instruerar denne i 

handhavande/träna handhavande av hjälpmedlet samt att följa upp/utvärdera 

hjälpmedlets funktion/nytta för patienten.  

Inom Uppsala kommun är det, som tidigare nämnt, arbetsterapeut som innehar 

ansvaret för att bedöma, prova ut samt följa upp behov av kognitiva hjälpmedel. 

Arbetsterapeut kan vid behov förskriva hjälpmedel för att underlätta en patients 

kommunikation, information samt varseblivning. Exempel på hjälpmedel som finns 

tillgängliga att förskriva via HUL är olika former av almanackor, kalendrar och 

planeringssystem, ur/klockor, inmatningsenheter till datorer (exempelvis tangentbord, 

datormöss, styrspakar) samt kognitiva bildstöd för att underlätta utförande av 

aktiviteter i det dagliga livet. Det finns även möjlighet att förskriva vissa hjälpmedel för 

omgivningskontroll.  

Vid HUL arbetar sedan åtta år tillbaka hjälpmedelskonsulenten Karin Artursson. Karin 

innehar ansvaret som hjälpmedelskonsulent inom framförallt kognition och 

sinnesstimulerande produkter, men är även ansvarig för dataanpassning, 

omgivningskontroll, sängar, madrasser samt specialanpassningar. Som 

hjälpmedelskonsulent arbetar Karin gentemot legitimerad personal som är förskrivare 

av hjälpmedel. Förskrivare skickar vid behov in en så kallad konsulentorder till HUL 

gällande ärenden som de behöver extra stöd med. Karin har i sin roll som 

hjälpmedelskonsulent en specialistkompetens inom de områden hon arbetar och har 

som uppgift att hjälpa förskrivare vid utprovning och anpassning av valt hjälpmedel. Alla 

utprovningar med stöd av hjälpmedelskonsulent föregås av en konsulentorder. 

Utprovning av hjälpmedel kan i sin tur ske på plats på HUL eller i patientens egna 

boende (ordinärt boende eller vård- och omsorgsboende), alternativt vid sjukhus, 

fängelse etcetera. Fördelen med en utprovning på HUL kan enligt Karin vara att det finns 

ett brett sortiment av hjälpmedel där som kan testas. 

Inom kognitionsområdet är det framförallt patienter med neuropsykiatriska diagnoser 

som, via förskrivare, kommer till hjälpmedelskonsulent på HUL. Detta på grund av att 

det oftast handlar om mer komplicerade hjälpmedel (programvaror). När det gäller 



patienter med demenssjukdom så blir inte Karin kontaktad så ofta. När hon blir 

kontaktad rör det sig oftast om enklare hjälpmedel som förskrivs och provas ut direkt 

av förskrivare utan hjälpmedelskonsulentens inblandning. Exempelvis kan det röra sig 

om olika typer av veckoscheman, bildstöd samt enklare klockor så som MEMOday, 

MEMOplanner och MEMOmessenger. Enligt Karin har förskrivning av så kallade 

sinnesstimulerande produkter ökat inom demensområdet (exempelvis förskrivning av 

tyngdtäcken och tyngdvästar). Dessa kan vara aktuella att förskriva om en patient är 

mycket motoriskt orolig och/eller har en sömnproblematik. Via HUL förekommer även 

en hel del förskrivning av medicinpåminnare.  

Karin känner sig övertygad om att patienter med en begynnande kognitiv svikt skulle 

kunna få en bra hjälp av kognitiva insatser, men dessa måste då introduceras innan 

sjukdomen progredierat för långt. Detta då det i ett senare skede av en demenssjukdom 

brukar vara svårt att introducera nya hjälpmedel, exempelvis på grund av nedsatt 

förmåga till nyinlärning och/eller nedsatt sjukdomsinsikt hos patienten. Karin tror att 

många förskrivare idag kanske inte har så stor erfarenhet kring kognitiva hjälpmedel 

och/eller demenssjukdom i sig, vilket gör att patienternas problematik inte alltid 

uppmärksammas eller uppmärksammas i ett senare skede i sjukdomsförloppet. En 

försvårande faktor när det gäller kognitiva hjälpmedel är även att det i jämförelse med 

”enklare” hjälpmedel tar mer tid för förskrivaren vad gäller utprovning, implementering 

samt kontinuerlig uppföljning, något många förskrivare inte alltid har.  

Då det inom Uppsala kommun är arbetsterapeut som ansvarar för förskrivning av 

kognitiva hjälpmedel har jag inför detta reportage även valt att intervjua min 

arbetsterapeutkollega Wictoria Forsberg kring hennes arbete inom hemvården. Wictoria 

Forsberg arbetar, som sagt, tillsammans med mig som arbetsterapeut inom Förenade 

Care Uppsala Hemvård. Under sina 24 år som arbetsterapeut har Wictoria arbetat 

mycket med personer med olika sjukdomar vilka påverkar hjärnan och kognitionen, 

däribland patienter med stroke, traumatiska hjärnskador, MS, ALS, Parkinsons 

sjukdom, utvecklingsstörning, neuropsykologiska sjukdomar och psykiatriska 

sjukdomar. Wictoria har i stor utsträckning arbetat med rehabilitering riktad mot 

patienter med demenssjukdom. 

Wictoria har genom åren märkt att hon som arbetsterapeut fått bäst resultat av sina 

insatser då det kring patienten funnits ett stabilit team med sjuksköterska, 

sjukgymnast/fysioterapeut, omvårdnadspersonal samt anhöriga. Det finns som Wictoria 

ser det många bra kognitiva hjälpmedel som patienter med en kognitiv 

funktionsnedsättning kan ha nytta av i sin vardag men utan stöd från 

omvårdnadspersonal och/eller anhöriga så har patienterna många gånger svårt att få 

hjälp av dessa fullt ut. Wictoria beskriver hur kognitivt stöd mycket handlar om struktur 

och förutsägbarhet, men att stödet ofta tenderar att bli för statiskt. Livet är inte helt 

statiskt/förutsägbart och finns det inte någon i patientens omgivning som kontinuerligt 

hjälper till att anpassa det kognitiva stödet utifrån rådande förhållanden så kan 

patienten nästan bli mer vilsen med ett kognitivt hjälpmedel än utan. 



I sitt arbete som arbetsterapeut inom Uppsala Hemvård möter Wictoria dagligen 

patienter med demenssjukdom. Något som nästan alla patienter får förskrivet till sig av 

Wictoria är den elektroniska kalendern MEMOday. Denna upplevs oftast inte som för 

konstig/krånglig och brukar ge patienterna en trygghet i att veta vilken tid på dygnet det 

är, vilken dag det är och så vidare. För övrigt förskriver Wictoria mycket 

bildstödslicenser. Med hjälp av bildstödslicenserna kan Wictoria sedan via 

Dagverksamheten OrdBild i Uppsala beställa veckoscheman, uppmärkningsmaterial 

och dylikt. 

Wictoria tillverkar också mycket material själv. Exempelvis brukar många av de 

patienter som Wictoria möter inom hemvården ha nytta av en laminerad lapp med tider 

för hemtjänstpersonalens besök samt, vid behov, vilka aktiviter som är inplanerade. För 

vissa patienter brukar Wictoria även tillverka en informationslapp med bild/namn på 

den personal som oftast besöker patienten. Åtgärderna upplevs många gånger bidra till 

en ökad trygghet hos patienterna och att hemtjänstpersonalen på ett bra vis får hjälpa 

patienterna i deras vardag. Patienter inom hemvården som brukar gå ut på egna 

promenader/aktiviteter kring sitt hem brukar vidare ofta få ett visitkort från Wictoria 

med uppgifter kring telefonnummer till anhöriga och trygghetsjour inom kommunen 

samt information om att patienten har en demenssjukdom. Dessa patienter har ofta 

även en laminerad lapp med symboler för dag/natt hängandes på insidan av bostadens 

entrédörr för att underlätta dygnsorientering (hemtjänstpersonal hjälper patienten att 

vända på lappen så den visar rätt tid på dygnet). Några patienter har även (efter 

samtycke) dörrlarm, vilket är kopplat till trygghetsjouren inom Uppsala kommun.  

Något som många gånger även görs hos de patienter som Wictoria träffar är att all 

personal som besöker patienterna skriver dagbok hemma hos dem, det vill säga att 

personalen (utifrån individens behov) kort antecknar vad som skett under dagen, vilken 

personal som besökt patienten, vad patienten ätit och dylikt. Detta brukar upplevas 

positivt både för patient och anhöriga. För patienter med annat modersmål än svenska 

så beskriver Wictoria vidare hur hon tillverkat och förskrivit så kallade pratkartor med 

bilder samt ord på svenska respektive patientens modersmål i syfte att underlätta 

kommunikationen mellan patient-personal. Detta har underlättat en del. 

De patienter Wictoria möter inom hemvården har ofta kommit ganska långt i sin 

demenssjukdom, vilket kan göra det svårt för patienterna att lära in nya strategier i 

vardagen. På grund av detta kan det många gånger vara för sent att förskriva 

exempelvis program till telefon och/eller surfplatta. Detta är annars också en möjlighet 

att förskriva inom Uppsala kommun. 

 

Reportaget skrivet av 

Karin Nordell  

Styrelsemedlem inom styrelsen för sektionen för Äldres Hälsa samt administratör för 

det demensnätverk för sjukgymnaster/fysioterapeuter som drivs via sektionen 


