
Delrapport utvärdering 2011 1  2011-11-01 

Delrapport: utvärdering 2011 av projektet ”Individuell målsättning och 
utvärdering för personer med psykiskt funktionshinder” 

Helena Lindstedt, inst för Folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet 
Anna Gärdegård, enheten för Socialpsykiatri, Södermalms stadsdelsförvaltning  

Vid Södermalms stadsdelsförvaltning, enheten för Socialpsykiatri, pågår ett treårigt (2011-
2013) projekt Individuell målsättning och utvärdering för personer med psykiskt 
funktionshinder. Syftet med projektet är att kompetens och användning av metoderna  
Single System Design (SSD), Goal Attainment Scaling (GAS), Motivational Interviewing 
(MI), och Ett Självständigt Liv (ESL) ska öka hos personalen och att användning av kognitiva 
hjälpmedel ska öka hos klienterna. Några viktiga mål med projektet är att brukarinflytandet 
förbättras, resultatet av enskilda insatser utvärderas, att målformuleringar förtydligas och 
konkretiseras utifrån klienternas egna önskemål samt att kunskap om forksning och 
evidensbaserade metoder ökar. Socialstyrelsen finansierar projektet. Denna rapport beskriver 
situationen i maj 2011. 

 
Södermalm är ett stadsdelsområde i Stockholms innerstad, som omfattar stadsdelarna Gamla stan, 

Riddarholmen, Långholmen, Reimersholme, Södermalm och Södra Hammarbyhamnen. Dessutom ingår 
ögruppen Årsta holmar, vilka ligger i stadsdelen Årsta, som dock i övrigt tillhör Enskede-Årsta-Vantör. 
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Tillvägagångssätt 

Föreliggande utvärdering är den första av tre planerade mätningar som undersöker resultatet 
av utökade utbildningsinsatser för personalen. Det är hos klienterna som en förändring 
förväntas ske efter att personalen fått utbildning enligt projektets syfte. Utvärderingen tar 
därför fasta på klienternas livssituation och uppfattning av insatserna som Södermalms 
stadsdelsförvaltning erbjuder personer med psykisk funktionsnedsättning.  

Personalens uppfattning om sin kompetens och användning av metoderna efter att projektet 
startat undersöktes med en enkät och en kartläggning.  

Klinternas livssituation och uppfattning 
Inom stadsdelsområdet fanns totalt 294 personer med socialspykiatriska insatser och 
regelbunden kontakt. Av dessa inbjöds 203 (69 %) klienter att efter informerat samtycke 
medverka i utvärderingen, 116 (39 %) personer gav medgivande om detta (tabell 1). 

 
Tabell 1. Sammanställning av tillgängliga personer och antalet (%) rekryterade klienter fördelade över 
verksamheter. 
 
Verksamheter 

Tillgängliga 
personer 

Fått 
enkät 

Ja till 
utvärdering 

Ja till 
forskning 

Nej till 
båda 

 
Bortfall 

Aktivitetshuset 77 58 (75) 36 (47) 22 (29) 22 (29) 17 (23) 
Boendegruppen  
   psykiatri 49 38 (77) 16 (33) 11 (22) 20 (41) 7 (14) 

Boendegruppen  
   missbruk 41 33 (80) 27 (66) 21 (51) 7 (17)  7 (17) 

Stödboende  12* 10 (83) 4 (33) 2 (17) 6 (50) 2 (17) 
Kollektivboende 27* 18 (67) 9 (33) 4 (15) 9 (33) 11 (41) 
Boende i eget hem  88 46 (52) 24 (27) 21 (24) 8 (9) 36 (41) 
Okänt      11 
Total 294 203 (69) 116 (39) 77 (26) 72 (24) 91 (31) 

        Not: *Få personer innebär att % är osäkert. 
 
Ett frågeformulär, Manchester Short Assessment of quality of life (MANSA) (Hansson, 
1998), se bilaga 1, användes för att undersöka objektiv och subjektiv livskvalitet hos klienter 
bosatta inom Södermalms stadsdelsområde. Formuläret delades ut av boendepersonalen till 
203 (69 %) personer, varav 116 (39 %) besvarade frågorna.  

MANSA innehåller frågor om åtta livsdomäner om objektiv livskvalitet, som inkomst, 
utbildning, sysselsättning, försörjning, bostad och frågor om vänner. Subjektiv livskvalitet 
skattades på en sjugradig skala från 1 (det kunde inte vara värre) till 7 (det kunde inte vara 
bättre) med frågor om tillfredställelse med livet som helhet, sysselsättning, ekonomi, vänner, 
fritidsaktiviteter, bostad, sexliv, familjeliv, och hälsa.  

Klienternas subjektiva uppfattning av socialpsykiatriska insatser undersöktes med intervjuer i 
fyra fokus-grupper. Detta material redovisas senare på annan plats. 

Innehav och användning av förskrivna kognitiva hjälpmedel kartlades genom att ett formulär 
delades ut till fyra boendeenheter, en kontaktperson vid varje enhet besvarade frågorna i 
formuläret ”Kartläggning av innehav och användning av förskrivna kognitiva hjälpmedel”, se 



Delrapport utvärdering 2011 3  2011-11-01 

bilaga 2. I kartläggningen ombads även uppgiftslämnarna vid boendeenheterna att lämna 
kommentarer om vad de ansåg kunde vara orsak till att klienterna inte använde kognitiva 
hjälpmedel.  

Personalens uppfattning 
Personalenkäten, ”Personalens uppfattning om SSD, GAS, MI, ESL och kognitiva 
hjälpmedel” se bilaga 3, delades ut av chefer vid fyra verksamheter inom 
Stadsdelförvaltningen under maj 2011. Totalt besvarade 48 personer Del I och Del II i 
enkäten. Del I innehöll två inledande påståenden om vilka metoder personalen fått utbildning 
i och vilka metoder som de använde regelbundet (Ja/nej svar). Därefter följde 12 påståenden 
om de fyra metoderna: Single System Design (SSD), Goal Attainment Scaling (GAS), 
Motivational Interviewing (MI), och Ett Självständigt Liv (ESL). Varje metod skattades med 
tre påståenden med samma ordalydelse för respektive metod: Jag tycker att 
SSD/GAS/MI/ESL  är en metod som jag har god användning av i mitt arbete; Jag känner mig 
säker i att använda SSD/GAS/MI/ESL metodiken med mina klienter; Jag anser att klienterna 
är mer delaktiga i sin egen förändring genom att jag använt mig av SSD/GAS/MI/ESL. Del I 
avslutades med tre övergripande frågor om genom att ha fått utbildning i de fyra metoderna 
får klienterna ett bättre liv, om klientarbetet är mer meningsfullt och om utbildning i 
metoderna hjälper personalen att hjälpa klienterna att förbättra sin livssituation. 

Del II inledde med två övergripande frågor om klienterna hade och använde kognitiva 
hjälpmedel samt om personalen hade god kännedom om kognitiva hjälpmedel. Därefter 
följde fyra påståenden med likande innehåll som övriga påståenden i enkäten om förskrivna 
kognitiva hjälpmedel, se bilaga 3.  
Samtliga påståenden i Del I och Del II besvarades genom att sätta ett kryss, som bäst 
motsvarade personens aktuella uppfattning, på en tio centimeter lång linje med extrema 
ändslut som 1=Inte alls till 10=Väldigt mycket (Visual Analoge Scale, VAS-skala). 
Ytterligare ett svarsalternativ Vet ej kunde väljas. 

 

Resultat 

Resultatet innehåller klienternas och personalens svar på de tillhandahållna frågeformulären. 
Angående kognitiva hjälpmedel rapporteras kartläggningen och svar på frågorna om 
kognitiva hjälpmedel i personalenkätens Del II tillsammans.  

Klienternas skattade livssituation vid Södermalms stadsdelsförvaltning 
Klienternas objektiva och subjektiva livskvalitet redovisas nedan. 

Klienternas objektiva livskvalitet 
Klienterna hade en medelålder på 45 år (Sd 14 år), med en medelinkomst på 8 907 kr/månad 
(Sd 3 271 kr). Tjugoåtta klienter (24 %) hade avslutad grundskola, 10 (9 %) praktisk 
yrkesutbildning, 57 (49 %) gymnasium eller folkskola och 21 klienter (18 %) hade 
högskole/universitetsutbildning (en saknas). Majoriteten av klienterna bodde ensamma 
(n=84; 77 %) de övriga delade bostad med sin partner, föräldrar eller med sina barn. Åtta 
personer besvarade inte frågan. Trettiosex (30 %) klienter hade i medeltal 1,7 barn. De flesta 
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klienterna hade en nära vän (n=89; 79 %), som de haft kontakt med senaste veckan (n=86; 75 
%). Övriga livskvalitetområden presenteras i tabell 2. 

Tabell 2. Klienternas självskattade objektiva livskvalitet redovisat i antal och procent (%). 
Objektiv livskvalitet Antal % 
Civilstånd (n=116) 

Ensamstående 
Särbo 
Sambo 
Gift/partnerskap 
Frånskild 
Änka/änkling 

 
98 
1 
2 
6 
8 
1 

 
84 
1 
2 
5 
7 
1 

Boende (n=114) 
Förstahandskontrakt 
Andrahandskontrakt 
Inneboende 
Bostad med ssk service 
Utan fast bostad 
Annat 

 
54 
32 
2 
9 
1 
17 

 
47 
28 
2 
7 
1 
15 

Sysselsättning (n=112) 
Löneanställning 
Arbetsträning 
Utbildning 
Sysselsättning beviljad 
Arbetslös 
Annat 

 
6 
20 
6 
23 
11 
47 

 
5 
18 
5 
21 
10 
41 

Försörjning (???) 
Självförsörjande 
Försörjningsstöd kompl 
Enbart försörjningsstöd 
Saknar inkomst 
Vet ej 

 
59 
14 
18 
2 
2 

 
53 
13 
15 
2 
2 

 
 
 
Exempel på kognitiva hjälpmedel: 

  
Väl fungerande hjälpmedel kan vara avgörande för att en person med 

funktionsnedsättning ska kunna klara av sina dagliga aktiviteter och känna sig delaktig i 
samhället. Hjälpmedel har även beskrivits som att de kan kompensera för skillnaden 

mellan en persons kapacitet och omgivningens krav. Under den senaste 20-årsperioden 
har kunskap om hur man kan kompensera bristande tidsplanering med hjälpmedel vuxit 

fram. Programvaran kan avse stöd för planering, struktur, minne samt anpassad 
information. Den kan förskrivas till personer med nedsatt förmåga att initiera, planera 

och organisera eller med nedsatt minnesfunktion och koncentrationsförmåga. 
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 Klienternas subjektiva livskvalitet 
Den totala livskvaliteten, dvs. klienternas livskvalitet som helhet skattades i snitt till 4,2 
poäng (Sd 1,33), de var alltså övervägande nöjda med sitt liv. Övriga subjektiva livskvalitet 
skattningar presenteras i tabell 3. De klienterna är mest tillfredställda med är sitt boende, sin 
personliga säkerhet och med att bo ensam. De är minst tillfredställda med ekonomi, sexliv 
och psykisk hälsa. 

Tabell 3. Klienternas självskattade subjektiva livskvalitet presenterad i medelvärde och standardavvikelse 
(1= det kunde inte vara värre till 7=det kunde inte vara bättre). 
Tillfredställelse Medelvärde Standardavvikelse 
Sysselsättning 4,44 1,54 
Ekonomi 3,37 1,60 
Antal och kvalitét på vänner 4,48 1,49 
Fritidsaktiviteter 4,25 1,66 
Boende 4,91 1,56 
Personlig säkerhet 4,85 1,45 
Livssituation 4,68 1,68 
Bo ensam 4,79 1,70 
Sexliv 3,65 1,87 
Relation till familj 4,62 1,63 
Fysisk hälsa 4,17 1,67 
Psykisk hälsa 3,65 1,63 

         Not: Siffror i fetstil anger högsta medelvärden. Kursivering anger lägsta medelvärden. 
 

Tillgängliga kognitiva hjälpmedel för klienterna 
En sammanställning av tillgängliga kognitiva hjälpmedel presenteras i tabellerna 4, 5 och 6. 
Totalt 51 kognitiva hjälpmedel fanns tillgängliga bland klienterna inom 
stadsdelsförvaltningen, varav 37 var i bruk och 11 hjälpmedel användes med stöd av annan 
person. Arbetsterapeuterna förskrev hjälpmedlen, medan personal inom boendestödet 
medverkade till att införskaffa hjälpmedel genom egentillverkning eller inköp. Åtta 
uppgiftslämnare visste inte vilken tjänsteman som ska kontaktas vid behov av råd och stöd 
avseende hjälpmedlen.  
 
       Tabell 4. Antal förskrivna hjälpmedel och hjälpmedel som var införskaffade på annat sätt samt hjälpmedel  
       som används fördelade över verksamheter. 

 

 

Uppgiftslämnarna vid boendeenheterna lämnade kommentarer om vad som kunde vara orsak 
till att klienterna inte använde kognitiva hjälpmedel.  

 
Verksamheter 

Förskrivna 
hjälpmedel 

Förskrivna 
hjälpmedel i bruk 

Andra 
hjälpmedel 

Andra hjälpmedel 
i bruk 

Boendegruppen  4 2 4 2 
Stödboende  1 1 1 0 
Kollektivboende 16 11 1 0 
Boende i eget hem  6 5 12 11 
Skytteparken 6 3 1 2 
Total 32 22 19 15 
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Uppgiftslämnarna upplevde det som organisatoriskt krångligt vart man ska vända sig för att 
få tillgång till hjälpmedel, särskilt om det ska gå via en vårdcentral. Vårdgivarna hänvisar till 
varandra med resultatet att klienterna inte får de hjälpmedel de har behov av. Det uppfattades 
som att det inte finns någon tjänsteman som har det specifika ansvaret för förskrivning av 
hjälpmedel vid Södermalms stadsdelsförvaltning.  
Personalen saknade tillgång till arbetsterapeuter för att utreda omfattning av funktionshinder 
och bedöma behovet av hjälpmedel.  
Klienterna tröttnade på att använda eller de ville inte använda hjälpmedlet. Ibland trodde 
uppgiftslämnaren att sjukdomen i sig påverkade att klienten inte vill ha hjälpmedel. De 
behöver stöd för att använda hjälpmedlet. Klienterna tillhör inte LSS personkrets, de vet inte 
var de ska vända sig även om behovet är stort. Några uppgiftslämnare ansåg att det inte finns 
behov av hjälpmedel, klienterna klarar sig utan.  
Personalen upplevde att de inte hinner med eller glömmer att informera klienterna om 
kognitiva hjälpmedel. Personalen ansåg också att de inte har all information och kunskap som 
krävs om olika hjälpmedel. Men de menade också att de har bättre kunskap nu efter 
undervisning som givits inom området. 

 
Tabell 5. Översikt av innehav och bruk av kognitva hjälpmedel. 

 
 

Hjälpmedel 

Antal 
hjälp-
medel 

 
Antal hjälp-
medel i bruk 

Används med 
stöd av annan 

person 

Vem har 
förskrivit 

hjälpmedlet? 

Hjälpmedlet är 
införskaffat på 

annat sätt 
Timstock 3 2  Arbetsterapeut  
Handi 1 0  Arbetsterapeut  
Väckarklocka med   
   vibration 

1 1  Arbetsterapeut  

Whiteboard 12 7 6 Arbetsterapeut ja 
Boll/kedjetäcke 7 3  Arbetsterapeut ja 
Kom-i-håg-klocka 5 3  Arbetsterapeut  
Dagplaner  0 0  ---  
Uppmärkningssystem 3 6 1 Arbetsterapeut  
Summa 32 22 7   
Annat? Specificera:      
   Förgetmigejkalender 1 0  Arbetsterapeut  

   Veckoschema 7 4   Boendestöd 

   Mobiltelefoner 4 4   ja 

   Checklista  2 2   Boendestöd 
   Klocka som slår   
   varje halvtimma 

1 1   
Egen-

tillverkning 
   Märkta mappar 1 1   Boendestöd 
Övrigt 3 3 4   
Summa 19 15 4   
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Tabell 6. Personalens (n=48) uppfattning om kognitiva hjälpmedel. 
Frågor Antal svar Medelvärde Standardavvikelse Vet ej 
Ingen av mina klienter har/använder 
kognitiva hjälpmedel 

18    

Jag har god kännedom om kognitiva 
hjälpmedel 

10    

16. Jag tycker att kognitiva hjälpmedel 
underlättar mitt arbete med klienterna. 

12 51 36 15 

17. Jag känner mig säker på att stödja 
klienterna i att använda kognitiva 
hjälpmedel. 

18 45 35 9 

18. Jag tycker att klienterna blir mer 
självständiga genom att de använder 
kognitiva hjälpmedel.   

16 61 28 11 

19. Jag anser att klienterna på det hela 
taget får ett bättre liv när de regelbundet 
använder sig av kognitiva hjälpmedel. 

17 69 27 10 

Not: Siffror i fetstil anger högsta medelvärden. Kursivering anger lägsta medelvärden. 
 

Resultatet i tabell 6 kan tolkas som att personalen anser att kognitiva hjälpmedel bidrar till att 
förbättra klienternas livskvalitet men att personalen känner sig osäkra på hur de ska stötta 
klienterna med att använda hjälpmedlen. Observera att den låga svarsfrekvensen gör 
resultatet svårtolkat. 

Personalens uppfattning om utbildning och användning av fyra arbetsmetoder 
Motivational Interviewing är den metod som flest personal fått utbildning i och flest 
använder, se tabell 7. Single System Design är den metod som lägst antal personer är 
utbildade i och lägst antal personer använder. 
 

Tabell 7. Antal personer som rapporterar att de deltagit i utbildning och som använder de fyra metoderna 
regelbundet fördelade på verksamheter. 

 
Verksamheter 

SSD GAS MI ESL 
Utbildn Använd Utbildn Använd Utbildn Använd Utbildn Använd 

Beställare (n=12) 2 0 0 0 12 11 2 2 
Boendestödjare  (n=15) 1 2 12 5 13 5 9 2 
Sysselsättning (n=9) 1 1 1 1 9 5 1 0 
Boendegruppen (n=12) 3 0 7 3 9 10 3 1 
Total (n=48) 7 3 20 9 43 31 15 5 
Not: En person kan ha deltagit i fler än en utbildning, se tabell 9. 

Personalens (n=48) skattade medelvärden på de 15 påståendena i enkäten varierade mellan 
20,0 till 67,5. Tio medelvärden (tabell 8) befinner sig under 50, vilket betyder att personalen 
anser sig i låg grad ha god användning, inte känner sig säker eller anser att klienterna är 
delaktiga i sin förändring genom att använda sig av SSD och GAS. Resultaten från skattning 
av Motivational Interviewing anger däremot att personalen anser sig ha användning av, 
känner sig säkra på att använda och att klinterna är delaktiga i sin förändring. Det motsatta 
resultatet kan sägas om Single System Design vars medelvärden och antal personer som fått 
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utbildning är de lägsta i denna undersökning. Avseende ESL anser de fåtal personer, som fått 
utbildning i metoden, att man har god användning av detta arbetssätt.  

Personalens sammantagna skattning av att använda sig av systematiska arbetsmetoder kan 
sägas vara positiv. De anser därmed att de kan hjälpa klienterna till ett bättre liv och att 
arbetet till viss del är meningsfullt, se tabell 8.  

Medelvärdets standardavvikelse informerar om att det finns stor variation hur personalen 
skattat sin uppfattnig. Ju högre standardavvikelse desto större variation av medelvärdet inom 
gruppen. Särskild vaksamhet gäller för medelvärden där få personer lämnat svar t. ex. SSD. 
Det betyder att inom personalgruppen finns många skilda uppfattningar. 

Observera att låg svarsfrekvens gör resultatet svårtolkat.  

 

         Tabell 8. Personalens (n=48) uppfattning om fyra införda arbetsmetoder. 
 
 
Påståenden om metodik 

 
Antal som 

svarat 

 
Medel-
värde 

 
Standard-
avvikelse 

Total antal 
som svarat 

Vet ej 
SSD     
   har god användning i mitt arbete 10 26,7 29,22 24 
   känner mig säker att använda 14 20,0 30,90 18 
   klienterna är mer delaktiga i förändring 10 20,7 27,28 22 
GAS     
  har god användning i mitt arbete 21 36,8 33,37 18 
  känner mig säker att använda 23 27,9 23,48 16 
  klienterna är mer delaktiga i förändring 20 42,2 32,15 19 
MI     
   har god användning i mitt arbete 39 67,5 27,27 7 
   känner mig säker att använda 40 50,6 25,73 7 
   klienterna är mer delaktiga i förändring 38 62,8 23,83 10 
ESL     
   har god användning i mitt arbete 13 54,4 29,38 23 
   känner mig säker att använda 17 42,7 34,07 20 
   klienterna är mer delaktiga i förändring 16 49,1 36,81 21 
     
Klienterna får ett bättre liv 33 41,3 27,34 13 
Mitt arbete är mer meningsfullt 37 47,0 30,15 9 
Hjälpa klienterna till ett bättre liv 37 51,5 29,00 10 

         Not: Siffror i fetstil anger högsta medelvärden. Kursivering anger lägsta medelvärden. 
 
I tabell 9 kan avläsas att av de personer som deltagit i en utbildning, har också samma 
personer deltagit i andra utbildningar, t.ex. av de 20 personer som deltagit i GAS utbildning 
så har fyra personer även fått utbildning i SSD osv. 

             Tabell 9. Fördelning av antal personer som deltagit i fler än en metodutbildning. 
Metoder SSD GAS MI ESL 
SSD 7    
GAS 4 20   
MI 7 16 43  
ESL 1 10 12 15 
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Diskussion 

Sammanfattningsvis kan situationen i maj 2011 beskrivas som att klienterna var någorlunda 
tillfredsställda med sitt liv, framför allt med boende och personlig trygghet. Klienterna var 
minst tillfredställda med ekonomi. Avseende innehav och bruk av kognitiva hjälpmedel, så är 
sådana hjälpmedel tillgängliga för klientgruppen i viss mån. För att klienterna ska få 
förväntad kompensation för sin psykiska funktionsnedsättning så krävs ökad kompetens på 
flera plan inom stadsdelsförvaltningen.  

Personalens uppfattning om insatta resurser kan sammanfattas med att det finns stor spridning 
i materialet. Det är stor variation i hur utbildningen av de fyra metoderna har fördelats och 
hur länge utbildningen pågått. Personalen är generellt positiv till de utbildningar som de 
deltagit i och de uppger att de kan hjälpa klienterna hjälpa sig själva till ett bättre liv.  

Metodologiska problem 
De metodologiska problemen i utvärderingen var höga externa och interna bortfall. Det 
externa bortfallen innebar att endast 39 % av alla tillgängliga klienter deltog. Det interna 
bortfallet (hur frågeformulären var ifyllda), innebar att frågor inte var 
besvarade/överhoppade, eller ifyllda med flera svarsalternativ. Några klienter har inte förstått 
instruktionerna hur formuläret ska fyllas i och besvarat frågorna på sitt eget sätt. En 
vedertagen statistiskt åtgärd användes för att kompensera för detta problem, nämligen att 
införa gruppens medelvärde för saknade data. 

I personalens enkät förekom även där internt bortfall, som kompenserades med gruppens 
medelvärden. 

Med så stora bortfall innebär att resultatet måste tolkas med försiktighet. En utmaning för 
genomförande av de återstående två utvärderingarna är att på alla sätt stötta deltagarnas 
medverkan så att resultaten blir tillförlitliga. 

Kognitiva hjälpmedel 
Kunskapsläget om kognitiva hjälpmedel befinner sig i början av utvecklingen. Forskning 
inom området är sparsam. Det gäller bl.a. hjälpmedlets användarvänlighet, organisation av 
och kunskap om förskrivningsprocessen, omgivningens attityder till hjälpmedel och vilka 
hjälpmedel/produkter som kan och ska förskrivas. Resultatet av föreliggande utvärdering kan 
sägas spegla den aktuella situationen som många organisationer befinner sig i. Frågor som 
bör förtydligas inom enheten för Socialpsykiatri är "vem gör vad, när och hur" avseende 
kognitiva hjälpmedel. Se även informationsrutan ovan. Aktuell samlad information finns att 
hämta hos Hjälpmedelsinstitutet http://www.hi.se/sv-se/Hjalpmedelstorget/Kognition/-
/Kognition    

Utmaningar inför utvärdering 2012 
Generellt bör formulärens instruktioner och information förtydligas så att de blir mer 
användarvänliga. Det är viktigt att all personal är införstådd med att de ska fylla i formulären 
på samma sätt, det gäller alla deltagande, både klienter och personal. 

http://www.hi.se/sv-se/Hjalpmedelstorget/Kognition/-/Kognition�
http://www.hi.se/sv-se/Hjalpmedelstorget/Kognition/-/Kognition�
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För kartläggning av kognitiva hjälpmedel är det viktigt att en personal, helst samma person 
som utförde kartläggningen år 2011, i varje grupp ansvarar för att sammanställa enkäten för 
sin boendegrupp och att alla samlar data på på samma sätt. 

Frågeformuläret MANSA, klienternas uppfattning om livskvalitet, bör delas ut innan den 
årliga enkäten från staden delas ut. År 2011 blev klienterna uppmanade att besvara flera 
enkäter samtidigt, vilket kan vara en förklaring till det stora bortfallet. En diskussion bör 
föras angående hur t.ex. ”Boendestöd i eget hem” ska gå tillväga så att personalen har 
möjlighet att tillfråga fler klienter än 2011. Vidare, att alla gör sitt yttersta för att fråga alla 
sina klientern och att cheferna är tydliga med att detta är en prioriterad arbetsuppgift att göra. 
Detta är särskilt viktigt nästa utvärdering, eftersom vi vill beräkna skillnad över tid, alltså 
jämföra 2011 års värden med 2012 års värden med stöd av statistiska analyser. Då gäller det 
att ha många deltagare och så lågt bortfall som möjligt. Annars får vi inte tillförlitlig 
information som kan belysa om någon förändring skett efter alla ansträngningar vi gör och 
om resurserna som används ger effekt.  

Enkäten till personal: inga ändringar, det var bra att dela ut och samla in svaren på ett 
arbetsplatsmöte. Däremot måste instruktionerna i enkäten förtydligas så att det interna 
bortfallet minimeras. 

 

Slutsatser av utvärderingen 2011: 

• Utvärderingen beskriver situationen i maj 2011. 

• Klienterna ansåg att de till viss del var nöjda med sitt liv. 

• Klienterna har viss tillgång till kognitiva hjälpmedel. 

• Organisationen för förskrivning av kognitiva hjälpmedel bör ses över. 

• Personalen var till viss del nöjda med insatta utbildningsresurser. 

• Det finns många olika uppfattningar om insatta resurser bland personalen. 

• Åtgärder bör vidtas för att minimera bortfallet vid utvärderingen 2012. 
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Livskvalitetskala     Bilaga 1 
Nr: 

1 Hur gammal är du? _____________ 

2 Vad har du för civilstånd? 

 1 Ensamstående 

 2 Särbo 

 3 Sambo 

 4 Gift/partnerskap 

 5 Frånskild 

 6 Änka/änkling 

3 Vilken är din högst avlutade utbildning?  

 1 Grundskola eller motsvarande 

 2 Praktisk yrkesutbildning 

 3 Gymnasium eller folkhögskola 

 4 Högskola/universitet 

4 Vad gör du idag?  

1 Löneanställning  

 2 Arbetsträning, t.ex. aktivitetshuset eller annan verksamhet 

 3 Utbildning/praktik 

4 Sysselsättning beviljad av socialpsykiatriska enheten, t.ex. aktivitetshuset 

5 Arbetslös 

 6 Annat (precisera)______________________________________ 

 7 Vet ej 

5 Hur försörjer du dig? 

 1 Självförsörjande, t.ex. sjukersättning eller lön 

 2 Försörjningsstöd som komplettering 

 3 Enbart försörjningsstöd 

 4 Saknar inkomst 
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5 Ange dina inkomstkälla/or_________________________________________ 

________________________________________________________________ 

6 Vet ej 

6 Vilken är din totala inkomst per månad efter skatt? __________ 

7 Om du har barn, hur många barn har du?          __________ 

8 Hur bor du?  

1 Första handskontrakt? Bostadsrätt eller hyreslägenhet 

 2 Andrahandskontrakt 

 3 Inneboende 

 4 Bostad med särskild service 

 5 Hotell (pensionat, vandrarhem, turistlägenhet) 

 7 Utan fast bostad 

 8 Annat (precisera) ________________________________________________ 

9 Vem bor du tillsammans med (om någon)? 

  1 Bor ensam 

  2 Med partner 

  3 Med förälder 

  4 Med barn under 18 år 

  5 Med barn över 18 år 

  6 Annan (precisera) ____________________________________ 

10 Har du någon som du skulle vilja kalla en nära vän?    Ja          Nej        Vet ej 

 

11 Har du under den senaste veckan träffat någon vän?   Ja          Nej        Vet ej 

      t.ex. fått besök av en vän. 
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Var snäll och svara på hur tillfredställd du är med livet. Välj en siffra av följande 
svarsalternativ som bäst beskriver hur nöjd eller missnöjd du är just nu.  

Skriv siffran 1-7 på linjen efter frågorna här nedanför. 

1 2 3 4 5 6 7 

Det kunde 
inte vara 

värre 

Missnöjd För det 
mesta 

missnöjd 

Både och  
(i lika stor 

utsträcknng 
nöjd som 
missnöjd) 

För det 
mesta nöjd 

Nöjd Det kunde 
inte vara 

bättre 

 

12 Hur tillfredsställd är du idag med ditt liv som helhet ?  __________ 
 
13 Hur tillfredsställd är du med din huvudssakliga sysselsättning?  __________ 
 
14 Hur tillfredsställd är du med din ekonomiska situation?  __________ 
 
15 Hur tillfredställd är du med antalet och kvalitén på dina vänner?  __________ 
 
16 Hur tillfredsställd är du med dina fritidsaktiviteter?   __________ 
 
17 Hur tillfredsställd är du med ditt boende?   __________ 
 
18 Hur tillfredsställd är du med din personliga säkerhet, känner du dig trygg? __________ 
 
19 Om du delar bostad med någon, hur tillfredsställd är du med att bo med 
andra människor?     __________ 
 
20 Om du bor ensam, hur tillfredsställd är du med att bo ensam?  __________ 
 
21 Hur tillfredsställd är du med ditt sexliv?   __________ 
 
22 Hur tillfredsställd är du med relationen till din familj  
(partner/föräldrar/syskon/barn)?    __________ 
 
23 Hur tillfredsställd är du med är du med din fysiska hälsa?  __________ 
 
24 Hur tillfredsställd är du med din psykiska hälsa?   __________ 

 
 
 

 

Tack för att Du svarat på frågorna! 
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Kartläggning av innehav och användning av förskrivna kognitiva  
hjälpmedel           Bilaga 2 
Ett av målen för IMU projektet är att klienterna ska får ökad tillgång till kognitiva hjälpmedel, det är 
därför viktigt att kartlägga den aktuella situationen av hur många hjälpmedel som är förskrivna och 
hur många som är i bruk. Med stöd av annan person menas att klienten behöver påminnas om hur 
hjälpmedlet används, eller t.ex. får hjälp med att byta batterier. Det är också viktigt att få kännedom 
om vem som förskriver hjälpmedlen eller om de kanske köpts in på öppna marknaden. Ett förskrivet 
hjälpmedel är ett hjälpmedel som efter behovsbedömning och utprovning skrivits ut av en 
arbetsterapeut, sjukgymnast eller distriktssköterska.  
Verksamhet_________________________________________________________________ 
Telefon______________________________ 
Kontaktperson som lämnar uppgifter_____________________________________________ 
e-post adress:________________________________________________________________ 
Hur många klienter finns inom verksamheten? _______________________________ 
Datum för rapportering______________________ 
Fyll i med siffror eller kryss vad som är aktuellt inom verksamheten! 
 
 
 
Hjälpmedel 

 
Antal 
hjälp-
medel 

Antal 
hjälp-

medel i 
bruk 

Används 
med stöd 
av annan 

person 

 
Vem har förskrivit 

hjälpmedlet? 

Hjälpmedlet 
är 

införskaffat  

 

Arbetsterapeut Sjukgymnast på annat sätt Vet ej 

Timstock        

Handi        

Väckarklocka med 
vibration 

       

Whiteboard        

Bolltäcke        

Kom-i-håg-klocka        

Dagplaner         

Uppmärkningssystem        

Annat? Specificera        

Vem kontaktar ni om råd och stöd för hjälpmedlen?________________________________________ 

Om klienterna inte använder hjälpmedlen, vad tror du kan vara orsak till det?____________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

TACK FÖR HJÄLPEN! Skriv gärna kommentarer på baksidan. 
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Bilaga 3 
Personalens uppfattning om SSD, GAS, MI, ESL och kognitiva hjälpmedel 

I. 
Var snäll och skatta Din uppfattning om metoderna, Single System Design (SSD), 
Måluppfyllelseskalan (GAS), Motivational Interviewing (MI), och Ett Självständigt Liv (ESL). 
 
Markera med ett kryss i en ruta det som stämmer för dig. 
 
Vilka metoder har du fått utbildning i?       SSD,       GAS,            MI,      ESL 
 
Vilka metoder använder du regelbundet? SSD,      GAS,              MI,     ESL 
 
Skatta endast de metoder som du fått utbildning i:  
 
Markera med ett kryss på linjen det som bäst motsvarar Din uppfattning just nu (eller ringa in Vet ej). 
 
1. Jag tycker att SSD är en metod som jag har god användning av i mitt arbete. 
 
Inte alls          Väldigt mycket   Vet ej 
 
2. Jag känner mig säker i att använda SSD metodiken med mina patienter. 
 
Inte alls           Väldigt mycket  Vet ej 
 
3. Jag anser att klienterna är mer delaktiga i sin egen förändring genom att jag använt mig av SSD. 
 
Inte alls          Väldigt mycket   Vet ej 
 
4. Jag tycker att GAS är en metod som jag har god användning av i mitt arbete. 
 
Inte alls          Väldigt mycket   Vet ej 
 
5. Jag känner mig säker i att använda GAS metodiken med mina klienter. 
 
Inte alls          Väldigt mycket   Vet ej 
 
6. Jag anser att klienterna är mer delaktiga i att formulera sina egna mål genom att jag använt mig av 
GAS. 
 
Inte alls          Väldigt mycket   Vet ej 
 
7. Jag tycker att MI är en metod som jag har god användning av i mitt arbete. 
Inte alls          Väldigt mycket   Vet ej 
 

Var god vänd! 
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8.  Jag känner mig säker i att använda MI metodiken med mina klienter. 
 
Inte alls          Väldigt mycket   Vet ej 
 
9. Jag anser att klienterna är mer delaktiga i sin egen förändring genom att jag använt mig av MI. 
 
Inte alls          Väldigt mycket   Vet ej 
 
10. Jag tycker att ESL är en metod som jag har god användning av i mitt arbete. 
 
Inte alls          Väldigt mycket   Vet ej 
 
11.. Jag känner mig säker i att använda ESL metodiken med mina klienter. 
 
Inte alls          Väldigt mycket   Vet ej 
 
12. Jag anser att klienterna är mer självständiga genom att jag använt mig av ESL. 
 
Inte alls          Väldigt mycket   Vet ej 
 
13. Jag anser att klienterna på det hela taget har fått ett bättre liv när jag regelbundet använder mig av 
metoderna som jag fått utbildning i (SSD, GAS, MI, och/eller ESL). 
 
Inte alls          Väldigt mycket   Vet ej 
 
14. Jag upplever att mitt arbete är mer meningsfullt när jag regelbundet använder mig av metoderna 
som jag fått utbildning i (SSD, GAS, MI, och/eller ESL). 
 
Inte alls          Väldigt mycket   Vet ej 
 
15. Jag anser att metoderna som jag fått utbildning i (SSD, GAS, MI, och/eller ESL) hjälper mig att 
hjälpa klienterna att förbättra sin livssituation. 
 
Inte alls                                                                                                               Väldigt mycket  Vet ej 
 
 
 
Personalens uppfattning om kognitiva hjälpmedel 

II. 
Ett förskrivet hjälpmedel är ett hjälpmedel som efter behovsbedömning och utprovning förskrivits av 
en arbetsterapeut/sjukgymnast/distriktssköterska. Exempel på kognitiva hjälpmedel är: Timstock, 
Handi, väckarklocka med vibration, whiteboard, bolltäcke, kom-i-håg-klocka, dagplaner och 
uppmärkningssystem. 
 
Ingen av mina klienter har/använder kognitiva hjälpmedel  

Jag har god kännedom om kognitiva hjälpmedel 
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Svara på nedanstående frågor endast om dina klienter har förskrivna kognitiva 
hjälpmedel! 
 
16. Jag tycker att kognitiva hjälpmedel underlättar mitt arbete med klienterna. 
 
Inte alls          Väldigt mycket   Vet ej 
 
17. Jag känner mig säker på att stödja klienterna i att använda kognitiva hjälpmedel. 
  
Inte alls          Väldigt mycket   Vet ej 
 
18. Jag tycker att klienterna blir mer självständiga genom att de använder kognitiva hjälpmedel.   
 
Inte alls          Väldigt mycket   Vet ej 
 
19. Jag anser att klienterna på det hela taget får ett bättre liv när de regelbundet använder sig av 
kognitiva hjälpmedel. 
 
Inte alls          Väldigt mycket   Vet ej 
 
Skriv gärna egna kommentarer nedan eller på baksidan!!! 
 
Tack för Du tagit tid och svarat på frågorna! 
 
 
 
 
 
 

Den information du lämnat kommer att användas i utvärderingen av IMU projektet.  

Vi frågar också om informationen som du lämnar får användas för forskning? 

       Jag ger tillstånd till att informationen får användas till en vetenskaplig studie, vars syfte är att 
undersöka brukarmedverkan i rehabiliteringsprocessen inom socialpsykiatri.  

Det är helt frivilligt att delta som forskningsperson. Du kan när som helst avbryta medverkan utan att 
tala om varför och utan att det påverkar din nuvarande anställning. Resultatet redovisas på 
gruppnivå, man kan inte utläsa vad enskilda personer svarar. Undrar du över något, kontakta i så fall 
Anna Gärdegård 08-508 13 636 eller Helena Lindstedt 018-471 7697. 
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