
RAPPORT 

KOGNITIVA HJÄLPMEDEL

EN UNDERSÖKNING FRÅN SVERIGES ARBETSTERAPEUTER.

VI FRÅGADE 1 607 ARBETSTERAPEUTER SOM FÖRSKRIVER 
KOGNITIVA HJÄLPMEDEL OM VILKA FÖRUTSÄTTNINGAR DE HAR 
ATT SKAPA EN JÄMLIK TILLGÅNG TILL KOGNITIVT STÖD.



KOGNITIVA HJÄLPMEDEL

Många människor lever med någon form av kognitiv 
funktionsnedsättning, på grund av exempelvis adhd, autism, 
demenssjukdom, dyslexi, stroke, traumatisk hjärnskada eller 
utvecklingsstörning. 

Tack vare kognitiva hjälpmedel, så som appar med påminnelsestöd 
eller tyngdtäcken, kan dessa människor och deras anhöriga få det stöd 
de behöver för att kommunicera, minnas, planera sin tid samt skapa 
struktur och lösa problem i vardagen. Hjälpmedlen bidrar till att 
många kan leva ett gott liv och delta på lika villkor i arbete, skola och 
fritidsaktiviteter.



DÄRFÖR GENOMFÖRDE VI 

ENKÄTEN

Sveriges Arbetsterapeuter har sedan många år ett nära samarbete med 
en rad brukarorganisationer. En fråga som diskuterats aktivt i vårt 
brukarråd är den ojämlika tillgången till kognitivt stöd. 

Brukarrådet anser att kunskapen om hur vi kan skapa ett kognitivt 
tillgängligt samhälle är låg bland beslutsfattare och att den professionella 
kompetens som finns bland Sveriges arbetsterapeuter inte används i 
tillräcklig utsträckning. Detta är djupt beklagligt och drabbar i hög 
utsträckning de grupper som tillhör de mest utsatta personerna i vårt 
samhälle, personer med nedsatt intellektuell, kognitiv och kommunikativ 
förmåga.



FÖRSKRIVER DU KOGNITIVA 

HJÄLPMEDEL?

Totalt 2435 medlemmar svarade att de i sin yrkesroll kommer i kontakt med 
personer i behov av kognitivt stöd. Av dessa uppgav 66% (1607 stycken) att 
de förskrev kognitiva hjälpmedel.



ENDAST 1/5 ANSER SIG HA 

HELT TILLRÄCKLIG 

KOMPETENS



ENDAST 16% UPPLEVER ATT 

DE FÅR DEN KOMPETENS-

UTVECKLING DE BEHÖVER



63 PROCENT HAR MÖJLIGHET ATT PRIORITERA

FÖRSKRIVNING AV KOGNITIVA HJÄLPMEDEL



21% ANSER SIG HA TILLRÄCKLIGT MED TID FÖR ATT 

BEDÖMA BEHOVEN AV KOGNITIVA HJÄLPMEDEL



ENDAST 7% SOM HELT OCH HÅLLET BEDÖMER ATT DE HAR TID 

ATT BEDÖMA BEHOVET, TID ATT PROVA UT HJÄLPMEDEL, TID 

ATT INSTRUERA PERSONEN SAMT TID ATT FÖLJA UPP OCH 

UTVÄRDERA DET FÖRSKRIVNA HJÄLPMEDLET.



ENDAST 1,6% HAR ALL TID, 

EKONOMISKA RESURSER 

OCH  TILLRÄCKLIGT 

SORTIMENT 

1,6%



TROTS BRISTERNA HAR 93% 

AV ARBETSTERAPEUTERNA

MÖJLIGHET ATT GÖRA 

PERSONEN DELAKTIG I 

FÖRSKRIVNINGSPROCESSEN

93%



- Behöver mycket mer kompetens! Det kommer ju hela tiden så 

mycket nytt. Behöver ständigt uppdateras.

- Tiden är största problemet, att förskriva kognitiva hjälpmedel är 

mycket mer tidskrävande och behövs mycket mer handledning 

/instruktion för brukare, vårdpersonal, anhöriga

- Jag arbetar 50% i en kommun och 50% i en annan. Stor skillnad i 

sortiment och utbud!

- Jag upplever att kunskapen om kognitiva hjälpmedel och dess 

betydelse är bristfällig, även kunskapen om arbetsterapeutens 

kompetens. Det gäller både chefer och medarbetare.

KOMMENTARER



• Se till att det finns tillgång till arbetsterapeuter som förskriver kognitiva hjälpmedel inom 

hälso- och sjukvård, omsorg och skola för att möta behoven.

• Ha en långsiktig fortbildningsplan för att säkerställa att kompetensen om kognitiva 

hjälpmedel finns hos både förskrivare och övrig personal.

• Ge arbetsterapeuter tillräckliga förutsättningar för att kunna prioritera kognitiva 

hjälpmedel.

• Se till att sortimentet av kognitiva hjälpmedel är jämlikt, oavsett var i landet man bor.

• Ha en plan för att nya innovationer snabbt kan komma brukare och anhöriga till nytta .

VÅRA FÖRSLAG


