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Sammanfattning
Vid neurologisk skada, såsom stroke eller Cerebral Pares, är det vanligt att drabbas av
muskelspasticitet. Ett alternativ till sedvanlig rehabilitering och habilitering kan vara att
träna i hemmet med ett hjälpmedel vid namn Mollii. För att kunna använda detta
hjälpmedel krävs engagemang från användaren. Fokus i examensarbetet har varit att
undersöka vad i livsvärlden som påverkar följsamhet av rekommenderad träning. Det
förhållningssätt  en  distriktssköterska  bör  ha  till  en  person  som  ska  få  stöttning  till  att
inte ge upp och ha en bibehållen följsamhet har varit en viktig del. Detta har gjorts
genom att följa redan befintlig forskning där 27 deltagare har provat Mollii, en
helkroppsdräkt med elektroder. De har i hemmet använt dräkten i sammanlagt 12
veckor och har under denna tid skrivit dagbok med på förhand tryckta frågor och
möjlighet att skriva fri text vid två av frågorna. Syftet är att beskriva delar av
livsvärlden för personer med muskelspasticitet och hur denna inverkar på följsamheten
till hjälpmedelsbaserad träning. Genom en kvalitativ innehållsananlys av dagböckerna
har en sammanställning gjorts över vad i deltagarnas livsvärld som kan ha påverkat dem
till att träna med hjälpmedlet. Resultatet visar att olika dimensioner av deltagarnas
livsvärld påverkade dem att vara följsamma eller ej. Den fysiska-, sociala-, och mentala
dimensionen kan antingen hjälpa eller minska deltagarens möjligheter till träning med
Mollii.
När behov av ett hjälpmedel uppkommer kan distriktssköterskan bidra med en analys av
livsvärlden, för att tydliggöra vilka inre resurser personen har för att kunna tillgodogöra
sig hjälpmedlet. Detta kan vara betydelsefullt utifrån perspektiven samhällsnytta och
hållbar utveckling.

Nyckelord: livsvärld, följsamhet, hjälpmedel, hälsa, muskelspasticitet, smärta, Mollii,
hållbar utveckling.
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Ordförklaringar

Användning av Mollii syftar även till träning då rekommendationerna till deltagarna
varit att utföra ett individuellt anpassat träningsprogram i samband med användningen
av Mollii.

CP används i texten och står för Cerebral Pares.

Deltagare används när hänvisning sker till personer som deltar i forskningsstudien om
Mollii.

Följsamhet används konsekvent och står för de vårdvetenskapliga engelska begreppen
compliance alternativt adherence. WHO (2003, s. 3) definierar följsamhet genom i
vilken utsträckning en person följer överenskomna rekommendationer från en
vårdgivare.

Mollii eller dräkt är det ord som används när texten handlar om elektrodressen, vilken är
en kroppsdräkt i tyg med inbyggda elektroder som ska stimulera spastiska muskler.

Person är det ord som valts att användas för personer eller patienter i allmänhet.

Rehabteam inkluderar fysioterapeuter, arbetsterapeuter och läkare som den funktion på
kliniken som stöttade under forskningsstudiens gång.
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INLEDNING

När en person står inför valet att göra en förändring i sitt liv för att hälsan ska bli bättre
krävs att nya rutiner följs. Det är ingen nyhet att det ofta kan vara svårt att börja följa en
rekommenderad behandling och göra den till en del av sitt vardagsliv. Det är mycket
som ska stämma in för personen såsom hur denne mår fysiskt och psykiskt, vilka
nätverk som finns runtomkring eller vilka förutsättningar som finns i hemmet, det vill
säga hur personens livsvärld ter sig.
Det är lätt att relatera till svårigheten i att vara trogen ett träningsprogram för att nå ett
mål med bättre fysisk status utifrån egna erfarenheter. Att till exempel träna ofta och
efter anpassade övningar för att få tillbaka rörelseförmågan i en led efter en operation är
en viktig del i rehabiliteringen, men är oerhört svårt att genomföra om inte drivkraften
finns hos personen själv.
Att använda sig av hjälpmedel för en bättre vardag och möjlighet till habilitering eller
rehabilitering kan få livet att bli enklare. Det krävs dock en hel del från personen.
Följsamhet i att ta del av olika träningsprogram innebär att sätta av tid till träning
regelbundet och fortsätta med den även när ingen instruktör finns på plats som
uppmuntrar och manar på. Det hjälper inte enbart med goda råd från en
distriktssköterska utan viljan måste komma från personen själv. För distriktssköterskan
är det av största vikt att få en förståelse för personens livsvärld för att därigenom ha en
möjlighet att stötta denne till att tillgodogöra sig träningen med hjälpmedlet på bästa
sätt.
I detta examensarbete har vi tagit del av dagböcker från en pågående studie kring ett
nytt koncept för hjälpmedelsbaserad träning. Syftet med den pågående studien är att
studera effekten av hjälpmedelsanvändningen på deltagarnas muskelspasticitet efter
stroke eller CP. Deltagarna har tränat med en helkroppsdräkt som möjliggör terapi i
hemmiljö. ”Elektrodressen”, som kallas Mollii, har i den pågånde studien använts för att
se om rörligheten blir bättre och spasticiteten minskar. Vi har gjort en kvalitativ
innehållsanalys av fritextkommentarer som skrivits i dagböcker som studiedeltagarna
fört för att redovisa muskelspasticitet och smärtsymtom vid varje träningstillfälle under
totalt 12 veckors träning. Dagböckerna tillsammans med allmänna beskrivningar från
litteratur ligger till grund för att utifrån denna studie ge en bild av dessa deltagares
livsvärld och vad som antas ha kunnat påverka följsamheten till Mollii under
försöksperioden.

BAKGRUND
Diagnosen stroke eller CP innebär ofta att personen lever med muskelspasticitet
(Hjärnfonden 2016). Att vara beroende av andra och använda hjälpmedel är för många
av dessa personer en del av vardagen. Upplevelsen av hälsa är individuell.
Distriktssköterskan har en viktig roll i att hjälpa personer att hitta en inre kraft för att
kunna ta till sig ett hjälpmedel och få det att fungera i dennes livsvärld. Flera
komponenter i personens liv måste stämma överens, både fysiskt och psykiskt. Att ha
ett välfungerande hjälpmedel i vardagen som uppfyller personens behov och passar in i
livsvärlden kan påverka upplevelsen av hälsa till det bättre. När hjälpmedels- eller
behandlingsinsatser görs efter rätt förutsättningar finns det en större chans till att
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behandlingsrekommendationen följs. Då uppnås nyttan med insatsen vilket kan bli
samhällsbesparande.

Att leva med muskelspasticitet och smärta

Att leva med muskelspasticitet är något som personen måste förhålla sig till i det
dagliga livet.  På det sätt personer förstår och varseblir sig själva och andra är grunden
för livsvärldsbegreppet. Det innefattar även hur omvärlden upplevs. Livsvärlden är unik
för  varje  person  även  om  den  delas  med  andra.  För  att  förstå  personens  livsvärld  så
krävs ett förhållningssätt som är öppet och följsamt så att denne vågar visa sin
komplexa verklighet utan att distriktssköterskan har en förförståelse (Dahlberg &
Segesten 2010, ss. 61-63, 128).
Cirka 30 000 personer insjuknar i stroke varje år i Sverige. Ungefär 20 % av dem är
under 65 år (Norrving 2012, s. 383). Ett vanligt problem vid stroke är central smärta
som är orsakad av skada i nervsystemet. Cirka var fjärde strokepatient får
muskelspasticitet som restsymtom. Detta leder till aktivitetsbegränsningar med sämre
livskvalitet. Kontrakturer kan utvecklas om inte muskelspasticiteten bryts och patienten
får då inskränkt rörlighet (Pessah Rasmussen 2014, ss. 338-340).
För personer som drabbas av stroke innebär det att livsvärlden förändras mycket hastigt.
Det medför förluster på olika plan såsom praktiskt, kognitivt, fysiskt, psykiskt,
existentiellt och socialt. Även anhörigas livsvärld förändras. Personerna hamnar ofta i
en krisreaktion och går igenom olika faser; chockfas, reaktionsfas, bearbetningsfas och
nyorienteringsfas, antingen i den nämnda ordningen eller en pendling däremellan.
Nyorienteringsfasen har ingen direkt avslutning, den kan ses om en bro till
anpassningen i personens nya livssituation. Hur nätverket är runtom den som drabbats
av stroke har visat sig mycket centralt för tillfrisknandet. Hur personen var innan har
också betydelse. Om denne innan insjuknandet såg positivt på tillvaron och kunde se
möjligheter istället för svårigheter vid motgångar är det oftast lättare att klara
påfrestningar under återhämtningen och träningen jämfört med en person med en mer
pessimistisk syn (Löfström & Nilsson 2012, ss. 187-189, 193-194).

Cirka 200 av 100 000 födda barn i Sverige drabbas av CP-skada varje år. Personer med
CP har en försenad motorisk utveckling. Den vanligaste formen av CP-skada ger
förhöjd muskelspänning och medför svårkontrollerade rörelsemönster i hela eller delar
av  kroppen  (spastisk  CP).  En  annan  form  är  dyskinetisk  CP  som  gör  det  svårt  att
kontrollera musklernas spänningar och därför ger ofrivilliga rörelser. Ataktisk CP
innebär svårigheter att samordna rörelserna (Hjärnfonden 2016).
Att förhålla sig till smärta är en stor del av den CP-skadade personens vardag vilket
bekräftas av en intervjustudie gjord i Norge med 406 personer i åldrarna 18-72 år där
flera olika typer av CP-skada var representerade bland deltagarna. Den visade att 82 %
rapporterade smärta från åtminstone en kroppsdel. Smärtan ökade ofta med stigande
ålder. Medelålder för smärtdebut var 21 år (Jahnsen, Villien, Aamodt, Stanghelle &
Holm 2004, ss. 78-79).
Till skillnad från att plötsligt drabbas av stroke så har vuxna personer med CP levt med
sin diagnos sedan tidig barndom. Det är ingen hastig förändring av livsvärlden. Att ha
ett funktionshinder från födseln innebär att det för dessa personer är det ”normala”. Det
är framförallt omgivningens attityder som eventuellt väcker tankar om att vara
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annorlunda men även att den funktionshindrade kanske inte kan utföra vissa aktiviteter
eller hinna med i samhällets ofta snabba tempo. Under hela livet har andra sett personen
som annorlunda och behandlat denne därefter. Föräldrar har kanske varit
överbeskyddande under uppväxten. Personer med CP upplever ofta att de är ”mitt
emellan” då funktionshindret inte alltid upplevs vara ett hinder av den drabbade själv. I
grupp med andra med samma funktionshinder ökar statusen om personen visar
självständighet  och  mod,  men  i  andra  situationer  då  personen  är  ensam  om  sitt
funktionshinder så försöker istället personen passa in så bra som möjligt för att inte bli
särbehandlad. Att vara ”mitt emellan” kan alltså ibland ge en känsla av att tillhöra det
”normala” och ibland inte, beroende på i vilket sammanhang personen befinner sig i
(Sandström 2007, ss. 435-436).

Målet att uppleva hälsa

Hälsa är ett centralt begrepp inom vårdvetenskapen och vårdandets fokus ligger i att
hjälpa personer som söker vård, lindra sjukdom och lidande samt hjälpa dem tillbaka.
Upplevelsen av hälsa är individuell. Att en person är fysiskt frisk innebär inte
automatiskt att denne tycker sig ha en god hälsa. Det är många faktorer som kan vara
avgörande för upplevelsen av sin hälsa såsom att personen tycker att livet har mening
eller att denne känner sig behövd. Likaså kan en person med svår sjukdom uppleva
hälsa. Vidare så har ”livskraft, livslust och livsmod” en avgörande betydelse för
upplevelse av hälsa enligt Dahlberg och Segesten (2010, ss. 47-50, 52, 62-63).
För att uppleva hälsa anser Dahlberg och Segesten (2010, s. 51) att de biologiska
funktionerna ska vara så intakta som möjligt och här kan vårdvetenskapen tillsammans
med den medicintekniska forskningen stödja upplevelse av hälsa. Mollii är ett exempel
på ett alternativ eller komplement till den medicinska vården som bland annat kan bestå
av Botulinumtoxinbehandling (Inerventions 2016). Botulinumtoxin (Botox) är ett
muskelavslappnande medel som injiceras i den spastiska muskeln. Effekten är
reversibel och har effekt i minst tre månader (Fass 2016). WHO beskriver att
hälsofrämjande är processen som gör det möjligt för människor att förbättra sin hälsa
och öka kontrollen över den (WHO 1986, s. 1).

Distriktssköterskans arbete med att främja hälsa

Distriktssköterskans uppgift är att arbeta hälsofrämjande samt med hälsoutveckling.
Hälsoarbetet har som syfte att förbättra enskildas och gruppers hälsostatus (Scriven
2013, s. 48).
En av distriktssköterskans huvuduppgifter är att skapa förtroende för att kunna hjälpa
personen att tro på sin förmåga och lita på sin egen kapacitet. Utgångspunkten i en
hälsofrämjande process är att skapa en dialog mellan den person som söker vård och
distriktssköterskan. När information utbyts är det väsentliga att få personen delaktig i
processen att hitta en strategi för att uppnå bättre hälsa (Svensk sjuksköterskeförening
2008, ss. 13-14).



5

Distriktssköterskeföreningen (2008, s. 13) sammanfattar distriktssköterskans roll och
kompetens på följande sätt:

”ett hälsofrämjnade arbetssätt för att möta, stödja, hjälpa,
förebygga,  råda, vårda samt behandla en person och dennes
familj i livets alla skeenden utifrån fysisk, psykisk, social,
kulturell och existentiell hälsa och sjukdom.”

Distriktssköterskans förhållningssätt

En  viktig  del  av  distriktssköterskans  arbete  är  att  få  personer  som  söker  vård  att  bli
engagerade i sin egen behandling. Det är mer sannolikt att de personer som är aktivt
engagerade ansluter sig, stannar kvar och på så sätt kan tillgodogöra sig behandlingen
som förmedlas. Med engagemang menas en process där en relation etableras som är
respektfull, hjälpande och ömsesidigt förtroendefull. Något som kan främja
engagemang och få personen att ta beslutet att gå tillbaka till behandlaren kan vara att
upplevelsen av besöket var positiv. Att bli väl bemött och omhändertagen samt att
förväntningarna infrias är viktiga beståndsdelar för att personen ska fortsätta
behandlingen (Rollnick & Millner 2014, ss. 58-59, 65-66). Förhållningssättet som en
distriktssköterska har till varje person är oerhört viktig. Det krävs öppenhet och
följsamhet för personens levda värld och ställer krav på distriktsköterskan att kunna
samtala och förstå personen som söker hjälp (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud &
Fagerberg  2003, ss. 25-27).

Förutsättningar i livsvärlden som kan ge hälsa och följsamhet för den enskilda
personen

I mötet med en person är en viktig utgångspunkt att se till dennes livsvärld. Att få en
inblick med hänsyn till personens perspektiv och inse vad som är betydelsefullt för
denne är grunden för personcentrerad vård. Personcentrerad vård utgår från fyra olika
begrepp. Det första innefattar att behandla personen med värdighet, respekt och
deltagande. Begrepp nummer två fokuserar på att ge samordnad vård och betyder att
någon har det övergripande ansvaret för vården runt personen oavsett instans. Att någon
kan stötta och handleda i beslut och att vårdalternativ ges till personen istället för att bli
hänvisad vidare till en annan instans utan reflektion är betydelsefullt. Den tredje
punkten tar upp vikten av att behandla patienten som en person och inte endast utifrån
diagnoser och symtom. Vårdgivaren, såsom distriktssköterskan, ska alltid ha som
utgångspunkt att se vad som betyder något för just denna person och familj. Den fjärde
och sista punkten inbegriper vårdarens synsätt att ta vara på personens egen kapacitet
och göra det möjligt för denne att ha stor delaktighet i sin vård och kunna ta tillvara på
sin egen styrka för att kunna leva ett så oberoende och tillfredsställande liv som möjligt
(Collins 2014, ss. 4-5). Enligt Vårdhandboken (2016) så ger personcentrerad vård en
bättre förutsättning för personens möjlighet att påverka vården och leder ofta till att
personen kan bli mer ansvarstagande för sin egen vård.
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WHO (2003, s. 3) definierar följsamhet genom graden av följsamhet till överenskomna
rekommendationer från en vårdgivare. Målsättningen med följsamhet till en behandling
är att personen ska uppnå bättre hälsa.  De förutsättningar i personens livsvärld som
kommer att nämnas kan leda till att en person blir mer följsam till en behandling. Det
krävs att distriktssköterskan kan nå en helhetssyn av den person som vårdas för att
kunna stötta så att personen får bra förutsättningar till träning med ett hjälpmedel.
Livsvärld, egenvård, self-efficacy, känsla av sammanhang (KASAM) och
empowerment är några av de pusselbitar som kan bidra till följsamhet.

Ur det vårdvetenskapliga perspektivet innebär begreppet egenvård att trots sjukdom
upprätthålla sitt dagliga liv för att kunna leva så normalt som möjligt. Om det är ett
långvarigt eller livslångt sjukdomstillstånd kan det handla om att tolka, identifiera och
hantera symtom, genomföra livsstilsförändringar samt hantera medicinteknisk
utrustning och medicinering. Det handlar även om att utveckla strategier för hantering
av konsekvenser både på det psykologiska och det sociala planet, som uppstått till följd
av sjukdomen. Olika sjukdomstillstånd kräver olika typer av egenvård. Avgörande för
hur patienten lär sig egenvård är hur denne upplever syftet med egenvården (Kneck
2013, ss. 22-23). Egenvård är ett begrepp som ingår i distriktsköterskans arbete
(Distriktssköterskeföreningen 2008, s. 5). Ordet är myntat av Dorothea Orem, som har
som utgångspunkt att se människan som en aktiv person med egen vilja och kapacitet
att ta hand om sig själv för att främja hälsa och välbefinnande. Orem poängterade att
egenvårdsbehoven måste vara synliggjorda och medvetandegjorda innan de kan
användas som mål för personens egenvårdshandlingar (Orem 2001, ss. 43, 182-183).

Det engelska begreppet self-efficacy är ett vårdvetenskapligt begrepp som innebär tilltro
till sin egen förmåga som patient då det gäller genomförande av en viss handling vilket i
stor grad påverkar det faktiska beteendet. En person som gör många och stora försök till
förändring trots hinder har en hög grad av self-efficacy. Att känna sig obekväm och
uppleva återkommande misslyckanden gör att graden av self-efficacy blir lägre.
Distriktssköterskans uppgift är att öka graden av self-efficacy hos patienten genom att
skapa god kontakt samt ge genuint beröm och uppmuntran (Faskunger 2013, s. 124). En
studie av Fleig, Pomp, Schwarzer och Lippke (2013, ss. 328-329) visar att följsamheten
till rehabilitering bland patienter efter hjärt- och ortopedoperationer var bättre än
kontrollgruppens när vårdpersonal i behandlingsgruppen gav individuella ingripande
och uppmuntrande samtal för att stärka personens vilja till träning, planering, self-
efficacy och tillfredsställelse. Samtalen genomfördes efter sex veckor samt sex månader
och gav goda resultat jämfört med kontrollgruppen.

Antonovsky har myntat begreppet ”KASAM- känsla av sammanhang” som visar vilken
kapacitet en person har för att klara den press som en oförutsägbar händelse kan ge. De
beståndsdelar som KASAM innefattar är ”begriplighet, hanterbarhet och
meningsfullhet”. Känsla av sammanhang byggs upp tidigt i livet och formar vilka
mentala resurser personen har. För en person med svagt KASAM kan detta resultera i
att personen blir passiv vid försvårade omständigheter i livet. Har personen istället stark
KASAM kan det bli en drivkraft till nya möjligheter vid samma situation (Dahlberg &
Segesten 2010, s. 86; Hwang & Nilsson 2003, s. 265). Begreppet KASAM är
användbart i distriktssköterskans arbete och KASAM-formulär kan användas för att få
en uppfattning om hur personens förmåga är att kunna anpassa sig till det nya tillstånd
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som en sjukdom kan innebära. Det ger en utgångspunkt för hur mycket resurser som ska
läggas på att få personen delaktig och hur information ska ges på bästa sätt. Synsättet
utgår från ett salutogent förhållningssätt där det mest framträdande är att se personens
friskfaktorer och stötta det som ökar livskvaliteten och inte bara försöka bota och lindra,
som tillhör det patogena synsättet. Det blir distriktsköterskans arbete att kartlägga vad
som kan ge KASAM för varje enskild person för att stötta på ett positivt sätt (Langius-
Eklöf  2013, ss. 90-96).

Enligt Insulander och Björvell (2013, ss. 135, 155) bör empowerment alltid finnas med i
tanken hos vårdpersonal i mötet med en person. När ordet översätts till svenska så står
det för egenmakt.  I en studie om egenvård hos personer med diabetes typ 2 menar
Anderson och Funnel (2010, s. 279) att empowerment har tolkats fel ibland. Många
sjukvårdsprofessioner har genom försök att övertyga och övertala personen till bättre
levnadsvanor trott att de hjälper denne till empowerment. Författarna förklarar att det är
viktigt  att  istället  se  empowerment  som  ett  sätt  att  hjälpa  personen  att  förbättra  och
använda sin egen naturliga förmåga att få kontroll över sin sjukdom. Målet är att göra
det möjligt för personen att fatta oberoende och insiktsfulla beslut, men inte påtvinga
förändring. Distriktssköterskan ska enligt kompetensbeskrivningen ha fördjupade
kunskaper i hur interaktioner mellan person och vårdpersonal påverkar individen samt
ha goda kunskaper i  samtalsmetodik och kommunikation för att i dialog med personen
kunna handleda och ge stöd och på så sätt hjälpa denne att öka sin egenmakt
(Distriktssköterskeföreningen 2008, s. 11).

Hjälpmedel en del av vardagen

Vid en funktionsnedsättning finns det hjälp att få för att underlätta livets vardagliga
aktiviteter. Hjälpmedel definieras enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade) som något som ska kompensera för en funktion som är nedsatt eller
förlorad för att hantera livets dagliga sysslor. Ett hjälpmedel ska även göra personens
funktion och förmåga bättre eller bevara det som personen redan har. Ett hjälpmedel ska
också förhindra förlust av funktion och förmåga i framtiden. Dessa ska ses som en del
av habilitering och rehabilitering och ingår som en del i hälso- och sjukvården. Att få
tillgång till hjälpmedel är en rättighet som alla med funktionshinder har men kan variera
i omfattning beroende på vilket landsting, region och kommun personen tillhör
(Vårdguiden 1177; SOU 2011:77, s. 60). När ett hjälpmedel ska förskrivas ligger det på
förskrivaren att personens behov ska identifieras och förskrivaren ansvarar då för att
produkten motsvarar dessa behov. Hjälpmedlet ska provas ut och anpassas till personen
och  dennes  hemmiljö  så  det  fungerar  på  ett  säkert  sätt.  Förskrivaren  ska  även  ge
information om hur hjälpmedlet ska användas och träna denne i användningen samt
försäkra sig om att personen förstått instruktionerna. En utvärdering ska ske av den
förskrivna produkten (SOSFS 2008:1, Kap 3, 9 §, ss. 6-7).
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Mollii ett hjälpmedel

Mollii är en helkroppsdräkt med elektrostimulering och har utvecklats av Fredrik
Lundkvist som är kiropraktor. Dräkten är utvecklad i samarbete med Smart textiles på
Högskolan i Borås och innehåller 58 elektroder som ställs in individuellt. Denna dräkt
ska underlätta livet för patienter med neurologiska skador och sjukdomar såsom
cerebral pares, förvärvad hjärnskada, ryggmärgsskada och stroke. Metoden bygger på
elektrostimulering av de spastiska musklernas antagonister och att genom reciprok
inhibition åstadkomma muskelavslappning av den spastiska muskeln. Alltså genom
stimulering av en muskel på ena sidan en led fås muskeln på motsatta sidan av samma
led att slappna av.  Syftet med dräkten är att rörelseförmågan och muskelfunktionen ska
öka. Dräkten finns tillgänglig för både vuxna och barn  (Inerventions 2016).

Personers följsamhet till behandling - en del av hållbar utveckling

Begreppet hållbar utveckling myntades av FN´s kommission för Miljö och Utveckling,
den så kallade Brundtlandskommissionen. Den innefattar tre dimensioner; ekologiskt,
socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. På det ekologiska planet ska bland annat
miljön skyddas. Då distriktssköterskan främjar egenvård i personens hem kan detta ses
som en del av ekologisk hållbar utveckling.  Detta besparar miljön då resor för personen
och  distriktssköterskan  kan  minimeras.  Ur  ett  socialt  perspektiv  kan  en
behandlingsperiod där personen varit följsam bidra till att denne kan ha full
sysselsättning eller åtminstone få förmåga till delvis sysselsättning. I och med detta
uppnås social integration vilket är en del av målet med socialt hållbar utveckling. Om
personen på grund av följsam behandling kan arbeta eller återgå till arbete bidrar detta
även till ekonomiskt hållbar utveckling då ett av målen, tillgång på arbetskraft, uppnåtts
(Finansdepartementet 2000, ss. 23-24). Samhällsekonomiskt bör det leda till att mindre
sjukpenning behöver betalas ut samt att skatteintäkter ökar. Enligt en SBU-rapport
(2010, s. 40) innebär psykisk ohälsa på grund av långvarig smärta en stor kostnad för
samhället. För en person som upplever ökat välbefinnande genom att vara följsam en
behandling kan det påverka den psykiska hälsan i positiv riktning. En bidragande orsak
till att fler överlever stroke och klarar sina dagliga aktiviteter är att ett vårdteam är aktivt
runt personen vid rehabiliteringen. Olika professioner som kan ingå i ett vårdteam är
sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, logoped, läkare och
biståndsbedömare. Samarbete dem emellan för att lättare identifiera behoven har visat
sig minska lidande utan att kostnaderna ökat (SBU 2015).
Att personer är följsamma en behandling kan bidra till främjande av hållbar utveckling,
förutsatt att behandlingen är framgångsrik och bidrar till bättre hälsa.
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PROBLEMFORMULERING

Vid hjälpmedelsbaserad träning förutsätts att personen klarar att använda sig av ett
hjälpmedel för att uppnå bättre hälsa. Alla har inte samma utgångspunkt i sin livsvärld
att ta till sig ett hjälpmedel, kunna hantera det och tillgodogöra sig dess fördelar. Hur
kan distriktssköterskan med sin kompetens hjälpa personen att identifera sina
förutsättningar för att finna vägar till bättre följsamhet till en
behandlingsrekommendation?

SYFTE
Syftet är att beskriva delar av livsvärlden för personer med muskelspasticitet och hur
denna inverkar på följsamheten till hjälpmedelsbaserad träning.

METOD

Ansats
Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats har valts för att analysera dagböcker med
bestämda frågeställningar. Induktiv ansats valdes för att förutsättningslöst kunna
analysera texterna. Kvalitativ innehållsanalys har fokus på att tolka och granska texter
och förekommer ofta inom vårdvetenskapen. Det är en lämplig metod för att analysera
material i form av dagböcker. För att kunna tolka texter så förutsätts att kunskap finns
om sammanhanget i vilken studien har genomförts och även vad som eventuellt sker
före och efter den meningsenhet som plockats ut (Lundman & Hällgren Graneheim
2012, s. 188). Detta anser sig författarna ha haft.

Deltagare
Deltagarna består av 27 personer som använt hjälpmedlet Mollii i två perioder om sex
veckor vardera. Tolv deltagare har CP-skada och 15 har diagnosen stroke. En deltagare
har båda diagnoserna. Deltagarna är mellan 26-70 år (både män och kvinnor) och är
kopplade till två rehabiliteringsmedicinska kliniker i Sverige. Deltagarna är utvalda av
rehabteamet vid respektive klinik baserat på att de skulle kunna ha blivit erbjudna
Mollii om den funnits att förskriva samt för att deltagarna förväntades ha förutsättningar
till att träna med Mollii i hemmet.
De flesta lever med ständigt närvarande smärta (medelvärde för självskattad smärta i
deltagargruppen är 2,6 på den 10-gradiga skala som används i dagboken (Bilaga 1)) och
muskelspasticitet (medelvärde = 4,4). Både den självskattade smärtan och spasticiteten
varierar dock mycket mellan deltagarna från ingen alls (dvs. 0) till 10 (=max). En
deltagare har angivit ”15” på den 10-gradiga smärtskalan och en har slutat skatta
spasticiteten med kommentaren ”Hur ska jag kunna skatta detta när jag inte vet hur det
är att inte vara spastisk”.
● Antal  deltagare  som  varit  följsamma  till  användning  av  Mollii  under  de  båda
perioderna är 16 stycken enligt bestämda följsamhetskriterier, som förtydligas under
rubriken ”Datamaterial”.
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● Åtta deltagare av 27 beskrev att de upplevde förbättringar relaterade till träning med
Mollii. Fem av de åtta var följsamma under hela försöksperioden.
● Antal som har beskrivit problem med Mollii relaterat till konstruktionen är 22
deltagare. Av dessa har 17 deltagare fortsatt med träning.
● 15 deltagare har beskrivit sjukdomssymtom som inte är relaterade till den
ursprungliga diagnosen. Här har 11 deltagare varit följsamma till träning i samband med
sjukdomssymtom.

Datamaterial
Dagböckerna har skrivits mellan september 2013 och april 2014 och ingår i en pågående
randomiserad kontrollerad studie. Forskningen pågick under två sex-veckors perioder
som var i anslutning till varandra med maximalt ett par dagar emellan. Molliis
elektriska stimulering var aktiv under en av perioderna. Varken rehabteam eller
deltagare visste när respektive period förelåg. Även författarna saknade denna
information.
Deltagarna skulle skriva dagbok med på förhand tryckta frågor under båda perioderna.
Varje deltagare har haft möjlighet att skriva i dagboken 84 dagar under de 12 veckorna.
Totalt innehöll dagböckerna 590 kommentarer som beaktats i innehållsanalysen. Antalet
kommentarer i dagböckerna har varierat mycket mellan de olika deltagarna. En
deltagare (3,7 %) har inte vid något tillfälle skrivit en enda analyserbar meningsenhet
som svarat på examensarbetets syfte. Tretton deltagare (48,2 %) har skrivit 1-20 dagar,
10 deltagare (37,0 %) har skrivit 21-40 dagar och 3 deltagare (11,1 %) har skrivit fler än
40 dagar.
De 26 deltagare som skrivit meningsenheter i 52 dagböcker under ”Oväntade
händelser”, vilka kunde analsyseras till att beröra deltagarnas livsvärld, ingick i den
kvalitativa innehållsanalysen. De deltagare som beskrev annat än den sedvanliga
träningen under rubriken ”Annan träning” ingick också.

Beskrivning av dagbok

Frågeställningarna i dagböckerna var: Ringa in dag i veckan, Datum och tid på dagen,
Upplevd spasticitet och smärta vid det aktuella tillfället genom självskattningsskalor
samt uppgifter om användningstid och träningstid för den aktuella dagen inklusive tid
för på- och avklädning av dräkten och i vilken utsträckning hjälp behövdes. I dessa
frågeställningar kunde deltagarna endast svara med att ringa in, sätta siffror eller sätta
kryss i förtryckta rutor. Därefter följde två frågor där deltagarna kunde skriva i fri text:
”Har Du varit aktiv eller tränat under dagen? (annat än med Elektrodressen)” och
”Oväntade händelser (ange här biverkan av behandligen eller annat som påverkat dig
under dagen, t ex om du varit på resa, råkat ut för saker som gjort dig ledsen/besviken
eller mycket glad)” (Bilaga 1).
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Följsamhetsperspektivet

WHO´s (2003, s. 3) definition av följsamhet är i vilken utsträckning en person följer
överenskomna rekommendationer från en vårdgivare, vilket författarna beaktade då
examensarbetes definition av följsamhet bestämdes.
Deltagarna fick skriftlig information innan forskningsstudien började som beskrev att
Mollii skulle användas i 60 minuter varannan dag. I samband med användningen skulle
de träna efter ett individuellt utformat program. Ett aktivt val togs av författarna att
godtagbar följsamhet innebar att träning skett minst tre gånger per vecka då det tidigt
visade sig att endast ett fåtal tränade med Mollii varannan dag. Ett uppehåll på maximalt
fyra dagar räknades som acceptabel följsamhet eftersom chansen att hinna med minst tre
stycken användningstillfällen på en vecka kvarstod. Hänsyn har inte tagits till
veckodag. Då många hade problem med Mollii togs ett gemensamt beslut att för att
räknas som följsam räckte det att ha fått på sig Mollii den dagen som träning skulle ske.
De måste inte ha använt eller tränat med Mollii ett visst antal minuter. Utifrån
ovanstående har följsamhetsdefinitionen beslutats.

Dataanalys
Data analyserades genom kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats och det har vid
tolkningen växlats mellan närhet och distans mellan materialet vilket är vanligt vid
kvalitativ analys. Närhet fanns då materialet studerades utifrån en enskild dag hos en
deltagare och distans då en hel period hos en deltagare sågs i  sin helhet.  Fokus var att
dela upp variationer; skillnader och likheter i textinnehållet för att hitta kategorier och
teman (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, ss. 188-189).

Analysen steg för steg

För att få en överblick över informationen i dagböckerna överfördes all data från
respektive deltagares dagböcker till en enskild flik i programmet Microsoft Excel. Där
deltagaren inte hade besvarat frågan markerades det med ett ”X”. Detta gjordes för att
lätt kunna se vilka frågor som lämnades obesvarade. Fritextfrågorna förkortades med
följande rubriker: Annan träning och Oväntade händelser. Texten under rubrikerna
skrevs ut ordagrant.
De första dagböckerna skrevs in i Excel av författarna gemensamt för att tillsammans ge
förutsättningar för att båda skulle arbeta lika. Resterande dagböcker delades sedan upp
mellan  författarna  och  överfördes  till  Excel  var  för  sig  enligt  den  gemensamma
strategin. Därefter sattes Excelflikarna ihop till ett dokument och dessa skrevs ut på A4-
papper (Bilaga 2).  Utskrifterna var märkta med deltagarens dagboksnummer och vilken
period den gällde för att det skulle vara möjligt att gå tillbaka till den verkliga dagboken
ifall oklarheter skulle framkomma under arbetets gång. Båda dagböckerna från varje
deltagare sammanställdes till var sitt sammansatta dokument. Dessa dokument
analyserades samtidigt och av båda författarna tillsammans.
Meningsenheterna, det vill säga meningsbärande delar av texten som kan bestå av ord,
meningar eller stycken, plockades ut. Meningsenheter måste ses i sitt sammanhang och
får mening genom läsaren.
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De kan ha mer än en innebörd (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 188). Alla
meningsenheter som av författarna kunde tolkas till att beröra deltagarnas livsvärld
märktes ut. Därefter delades de in i grupper utifrån författarnas tolkning med rubrikerna:
känslor, problem med dräkten, social aktivitet, resor, försämrade symtom, förbättrade
symtom, stress och tidsbrist, sjukdomar, andra sysslor, teknikproblem, möjligheten till
hjälp samt beroende av andra. De respektive rubrikernas meningsenheter markerades
med olika färg för att lättare hitta dem i materialet och se dem i förhållande till
deltagarens följsamhet.
Meningsenheterna kondenserades därefter (Tabell 1). Med detta menas att texten görs
kortare och lättare att hantera men att det centrala i texten ändå bevaras. Efter
kondenseringen abstraherades texten och fick koder. Syftet med koder är att hjälpa
författarna att reflektera över innehållet i materialet på ett nytt sätt. Koderna
sammanfördes till underkategorier och kategorier och utmynnade i ett tema. Genom att
skapa teman kan flera kategorier förenas där budskapet är detsamma. Framväxt av
teman är en process som i kvalitativ innehållsananlys ofta pågår under hela
analysperioden (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, ss. 188-193). De
underkategorier, kategorier och tema som framkommit presenteras i resultatet.
Meningsenheterna har under arbetets gång varit spårbara till deltagarna för att det ska
vara möjligt för författarna att återvända till deltagarens Excelark och kunna se hela
tidsperioden. Detta för att inte tappa bilden av deltagarens komplexa verklighet.

Tabell 1: Exempel på analysprocessen
Meningsenhet Kondenserad

meningsenhet
Kod Underkategori Kategori Tema

Det gick
lättare än
vanligt röra
sig, kände mig
smidigare.
Lättare i/ur
vattnet och att
klä om mig

Lättare att röra
sig

Förbättrad
rörelseförmåga

Rörelseförmågans
inverkan på
engagemanget

Mentala
dimensionen

Deltagarnas
levda värld

Etiska överväganden
Detta examensarbete är en del av en större forskningsstudie vilken är godkänd av den
lokala etikprövningsnämnden i Linköping (diarienummer 2013/150-31). Deltagarna har
givit informerat samtycke att delta i studien utifrån Helsingforsdeklarationen
(Vetenskapsrådet 2016). Det är bekräftat att materialet har behandlats konfidentiellt
utifrån etiska principer enligt ansvariga för forskningsstudien. Deltagarna har fått både
skriftlig och muntlig information om studien innan studieperioden började (Ertzgaard,
Sandsjö, Sörbo & Alwin 2013). Under den period som dagböckerna analyserades har
datamaterialet inte varit tillgängligt för andra än författarna och handledare.
Dagböckerna var avidentifierade. Ansvar har legat på deltagarna själva att formulera sig
på  så  sätt  att  ingen  ska  kunna  koppla  informationen  till  dem  eftersom  ingen  text
censureras. Dock har hänsyn tagits till att inga personuppgifter i form av egennamn på
deltagare som nämns i texten ska kunna kopplas till en specifik deltagare och har därför
ersatts med ”xx”, detta är gjort för att följa Centrala etikprövningsnämndens riktlinjer
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om personuppgifter (EPN 2013, s. 3).  Det finns ingen möjlighet att spåra deltagare till
ort eller person (Vetenskapsrådet 2002, s. 16).
De som deltagit i studien har avstått från medicinsk behandling under försöksperioden
vilket kan ha medfört onödigt lidande. Nyttovärdet med studien måste vägas mot
eventuellt obehag för deltagarna. Beaktande ska tas med hänsyn till hälsan hos
forskningsdeltagarna, deras säkerhet och personliga integritet (Vetenskapsrådet 2016).
Författarna till detta examensarbete har ingen koppling till företaget som lanserar
elektrodress Molli.

Tillförlitlighet

Tillförlitligheten av resultatet anses vara god enligt författarna. I kvalitativ forskning
sker bedömning av resultatets tillförlitlighet genom att få en förståelse för hur processen
har gått till för framtagandet av datamaterial (Rosberg 2012, ss. 124-125). Hon menar
vidare att forskaren ska kunna vara subjektiv och reflekterande och genom det kunna
söka meningsinnehåll och skapa ny förståelse och kunskap i kvalitativ forskning.
Tillförlitligheten i forskningsresultaten beror på hur väl redogörelsen är beskriven vad
avser tillvägagångssättet och strategier som valts i olika faser av processen.
Analysen av materialet har genomförts gemensamt vilket stärker resultatets
tillförlitlighet. Tillförlitligheten ökar om båda forskarna läser allt material och
analyserar det tillsammans. I resultatet presenteras citat. Detta görs för att läsaren ska ha
möjlighet att bedöma studiens giltlighet (Lundman och Hällgren-Granheim (2012, s.
198).

Förförståelse

För att tolka detta material har författarnas förkunskap om vad som kan påverka
livsvärlden varit till hjälp. Det går inte att förneka att upplevelsen av verkligheten är
subjektivt tolkad enligt Lundman & Hällgren Graneheim (2012, s. 198). De menar att
resultaten alltid är giltiga och trovärdigheten ökar om författarna har kunskap om ämnet
som ska analyseras. Då författarna i denna studie varken formulerat frågorna själva eller
träffat deltagarna ansågs förförståelsen vara en viktig del i tolkningen. Förförståelsen
kan om den är riktig kallas för förkunskap och om den är felaktig för fördom (Thurén
2007, s. 62). Förhållningssättet till materialet har varit att så öppet som möjligt se på
alla kommentarer och att tolka dem med hjälp av den förförståelsen författarna har
utifrån sin yrkeserfarenhet som sjuksköterskor. Förförståelsen påverkas av personliga
erfarenheter, värderingar och kunskap som har inhämtats av tidigare forskning. Det är
därför oerhört viktigt att ha ett öppet sinne för att kunna se varje persons unika livsvärld
ur deras egna perspektiv. Risken finns annars att personers berättelser feltolkas
(Dahlberg et al. 2003, ss. 26-27).
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RESULTAT

Den kvalitativa innehållsanalysen presenteras genom kategorierna den fysiska-, sociala-
och mentala dimensionen.  Varje kategori beskriver två olika sidor av samma fynd, det
vill säga att beroende på hur deltagaren erfar livsvärlden kan den bli ett hinder eller en
drivkraft och påverka följsamheten i en specifik riktning. Dessa kategorier baseras på 11
underkategorier, som tillsammans med följsamhetsperspektivet i löpande text beskrivs
under respektive kategori och förstärks med citat. En tabell ger en överblick över de
underkategorier, kategorier och tema som framkommit (Tabell 2).
Tolkningen av meningsenheter, som är grunden för denna innehållsanalys, baseras på
kvalitativa data med stöd av dagböckernas material om användningsfrekvens.
Meningsenheter i resultatet har tolkats i sammanhanget om Mollii har använts eller ej.

Deltagarnas levda värld

Utifrån att ha tittat på alla dagböckerna i sin helhet har följande sammanställning kunnat
göras för att beskriva deltagarnas livsvärld: En vanlig dag för deltagarna är att förhålla
sig till smärta och spaciticitet och hur vardagen ska klaras av, ofta med hjälp av
närstående, hemtjänst eller assistent. Tjugoen deltagare har behövt hjälp med Mollii
som inkluderar påtagning och avtagning av dräkten och eventuellt med träning. Arton
deltagare av dessa har fått hjälp av närstående. Många har hjälpmedel hemma som
underlättar möjlighet till dagliga aktiviteter. Mycket av tiden går åt till regelbunden
träning i form av promender, stavgång, bassängträning och gym. De flesta utför annan
träning utöver med Molii. Flera av deltagarna åker kontinuerligt till behandlingar såsom
massage, varmvattenbassängträning eller behandling hos sjukgymnast. Några har
färdtjänst. Flera beskriver sociala aktiviteter som de deltar i. Kyla gör spasticiteten värre
för vissa vilket medför att vintern är en svårare period under året. Några deltagare har
tendens till att ramla eller snubbla. En del arbetar och någon studerar. Att pausa och vila
på grund av trötthet är ett vanligt inslag i vardagen.
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Tabell 2: Underkategorier, kategorier och tema
Underkategorier Kategorier Tema

Problem med dräkten

Hinder för träning

Sjukdomskänsla eller
hälsohinder

Upplevelse av smärta

Fysiska dimensionen

Deltagarnas levda
värld

Distraktion

Social stimulans

Beroende av andra

Sociala dimensionen

Tilltro på sin egen
förmåga trots
hälsohinder

Rörelseförmågans
inverkan på
engagemanget

Sinnesstämningens
inverkan

Känsla av sammanhang

Mentala
dimensionen

Den fysiska dimensionen

Denna dimension står för det som konkret försvårade träning med Mollii. Dräktens
konstruktion och begränsningar medförde mycket merarbete och irritation hos
deltagarna. Dragkedjor gick sönder och tekniken med batterier och displayer ledde till
mycket frustration. Problem med dräkten hade stor betydelse för följsamheten och
begränsade några till träning med Mollii och förtydligas med följande citat.

”Dräkt trasig. P.g.a. dragkedjeproblem med dressen har jag
avbrutit träningen (m dress tills vidare).”

”Batteri var slut, bytte batteri, tog slut igen.”
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Har deltagarna varit följsamma trots de problem som beskrivits som hinder för träning
med Mollii gällande teknik, batteri och konstruktion har de haft stort engagemang då de
inte påverkats av dessa hinder. Citaten nedan kommer från deltagare som har haft god
följsamhet.

”Har svårt att träna med dressen på, då dom inte sitter
kvar i läge. Byxorna åker ner och jackan drar sig uppåt.”

”Vissa elektroder måste tryckas på för att ge kontakt.
Svårt att veta om det påverkar eller ej. Problem med displayen.
Bytte batterier. Byte av monitor.”

Sjukdomskänsla eller hälsohinder  kan ha betydelse för om träning med Mollii blir av.
Att känna sig svag tillfälligt på grund av sjukdomssymtom som inte har med den
ursprungliga diagnosen att göra hade för en del inverkan på träningen då vila
prioriterades. Följsamheten minskade för dessa deltagare vilket kan utläsas av följande
citat.

”Sjuk: förkylning, snuva, halsont och feber.”

”Känner mig hängig hela dagen. Har inte haft på mig dräkten.”

När deltagare tränade med Molli trots motgångar i form av sjukdomssymtom kan det
ses  som empowerment (egenmakt). Då visar deltagarna på en naturlig förmåga och
egen drivkraft att fortsätta med träning. Här är citat då träning har upprätthållts.

”Mår dåligt i min MB Crohn idag”

”Jag har lågt blodvärde. 85 Hb.”

Upplevelse av smärta antas många deltagare ha erfarit. En stark känsla av tvivel
upplevdes speciellt vid läsning av kommentarer hos en deltagare då användningen av
Mollii verkade försämra snarare än förbättra symtomen. Genom kommentarerna som
skrivits gavs en stark bild av hur det kan vara att leva med outhärdlig smärta dagligen.
Deltagare har inte upprätthållt följsamhet när följande citat förekommer.

”Smärta från armar skala 15. Pratat med sjukgymnast
återbesök 24 okt.”

”Outhärdlig smärta höger arm hade planerat att
använda dräkt idag men funkar ej pga smärta i armen
har tagit 4 panodil utan smärtförändring.”
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Den sociala dimensionen

Vid  resor  eller  när  mycket  tid  går  åt  till  olika  aktiviteter  krävs  disciplin  för  att  inte
glömma av att träna med Mollii. Att packa ner dräkten i resväskan vid resa kanske inte
är prioriterat. I detta exempel fick olika sociala aktiviteter ses som distraktion för
deltagaren och hens förutsättning till träning och kunde leda till längre avbrott av
träningen. På annan plats än i det egna hemmet kanske det inte finns samma
förutsättningar för träning. Citaten hör till deltagare där följsamheten minskat i samband
med resor.

”Flyg till Teneriffa – semester.”

”Åkte till malmö – suttit i bil. Varit tillsammans med vänner
 hela kvällen.”

När resor, sociala aktiviteter och fritidssysselsättningar inte ledde till sämre följsamhet i
användandet av Mollii så antogs att detta påverkade deltagarna positivt. Ett varierande
vardagsliv kan innebära möjlighet att komma ut mer i sociala sammanhang och få social
stimulans. Vid flitig träning blir rörligheten bättre, vilket även underlättar andra
aktiviteter utanför hemmet. Följande citat kommer från deltagare vars följsamhet varit
god.

”Lyssnat på gospel choir tillsammans med vänner.”

”Trädgårdspyssel”

Beroende av andra var för vissa deltagare i studien en begränsning då de behövde hjälp
för att få på dräkten. Möjligheten för ett träningstillfälle berodde på om en närstående
kunde hjälpa deltagaren eller om hemtjänstpersonal eller assistent fanns på plats.
Träningen kan då inte bli så spontan utan kräver mycket planering.  Här är ett citat som
visar på problemet att behöva hjälp från någon annan för träning vilket begränsade
följsamheten.

”Jag fick inte på mig dräkten själv och (xx) var borta
med jobbet.”

Den mentala dimensionen

Att personer påverkas mentalt är uppenbart. Många beskrev kortfattat egna tankar i
samband med träningen. Liknande meningsenheter hos olika deltagare medförde olika
konsekvenser för den enskilde deltagarens fortsatta träning med Mollii.

När en person tränar trots stora hinder på vägen som till exempel försämrade symtom,
smärtpåverkan, olyckor eller oförutsedda händelser och upprätthåller följsamhet kan det
utöver empowerment även tyda på en hög tilltro till sin egen förmåga trots hälsohinder.
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En möjlighet till att graden av tilltro till sin egen förmåga (self-efficacy) ökade kan ha
berott på stöttning från rehabteamet. Dessa citat har kunnat härledas till en period med
god följsamhet i användning av Mollii.

”Kramp i dig III-V hö fot, mkt värre än vanligt under
användande av dressen.”

”Idag är jag riktigt mörbultad pga fallet från hästen igår.”

”Krockade med bilen.”

Om deltagaren upplever förbättring av behandlingen med Mollii är chansen att den
ökade rörelseförmågan inverkar på engagemanget. Det ökade engagemanget antogs
främja följsamheten. Här följer några citat som beskriver upplevelse av symtomlindring
där deltagarna har upprätthållt god följsamhet.

”Det gick lättare än vanligt röra sig, kände mig smidigare.
 Lättare i/ur vattnet och att klä om mig.”

”Mycket lättare att gå. Känns mjukare i benet.”

En specifik deltagare utmärkte sig som i första sexveckorsperioden upplevde klar
förbättring i sin spacticitet och smärta. När dennes meningsenheter från första perioden
analyserades syntes att det egna engagemanget till träning var högt och följsamheten var
god.  Följande citat kan läsas i samband med detta.

”Märkte i vissa övningar att jag var mjukare i höger vad vid
utsträckning stående övningar vilket jag inte känt när
jag gjort den övningen tidigare J”

”Kunde idag när vi fikade ta vattenglaset till bordet J,
utan att det kändes stelt, härligt. Känner mig mjukare när
jag går J J JJ. Känns bra efter jag använt dressen.
Utfallsstegen kändes lättare idag än tidigare.”

Under andra perioden upplevde deltagaren inte lika stora framsteg angående
rörelseförmåga och engagemanget till träning minskade utifrån vad som kunde utläsas
från den skrivna texten. Deltagarens följsamhet blev då sämre.

”Skulle haft på mig dräkten idag men känner att jag orkar inte. Känner
mig trött och yr och orkar inte gå i dressen/dräkten idag.”

”Ut på kvällen med vänner. Äta på restaurange. Stel och känner av
spasmerna, hjälp med bära maten.”
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Sinnesstämningens inverkan antogs påverka följsamheten. Citat visade på att känslor
styr livsvärlden och påverkade följsamheten till träning. Om oroliga tankar tar mycket
av personens energi kan följsamheten minska i att träna med Mollii. Följande citat visar
på oroliga tankar.

”Var hjärntrött efter gårdagens ”utbrott”. Ont i huvudet.”

”Fått besked om sjukdom i familjen – mkt ledsen.”

Sinnesstämningens inverkan antas påverka följsamheten i användningen av Mollii vid
tidsbrist och stress. Citat visar att träning med Mollii innebar ett stressmoment och
följsamheten minskade. Livet handlar ofta om att göra prioriteringar och vad som anses
vara viktigt just nu.

”Ingen eldressträning idag. Behöver vila och inte stressa.”

Livet kan kännas lättare eller svårare i perioder. När deltagaren har en andlig tro eller
upplever sig ha folk runt omkring sig som bryr sig kan det ge styrka att fortsätta med
träningen med Mollii. Känsla av sammanhang kan komma från den egna livsvärlden
men även förstärkas genom att bli uppmärksammad genom deltagandet i en
forskningsstudie som denna. Känslan av sammanhang kan förstärka positiva känslor
och då leda till god följsamhet. Dessa citat skrevs vid upprätthålld följsamhet.

”Lätt bibelsamtal i 1 ½ tim på kvällen: Glad!”

”Kommit till ro inom mig på något vis”

DISKUSSION
I metoddiskussionen problematiseras utgångspunkten i att göra en innehållsanalys av
dagboksblad i enkätform. Här redovisas hur tankegångarna har varit under
analysprocessen och kopplingen till vårdvetenskapliga begrepp. Här tas även upp de
styrkor och svagheter som kan finnas i materialet.
I resultatdiskussionen resoneras det kring vad som framkommit i resultatet och detta
förstärks med litteratur och vetenskapliga studier. Vidare diskuteras vikten av nya
tankegångar både hos förskivare och den som behöver ett hjälpmedel när ett sådant ska
förskrivas. Resonemang förs om hur upplevelsen av- och kunskap om sin hälsa varierar
personer emellan. Resultatet av detta examensarbete anses av författarna ha betydelse
för att påverka distriktssköterskans roll inför förskrivning av hjälpmedel. Förslag
presenteras om hur en analys av livsvärlden skulle kunna användas som ett värdefullt
bidrag i den teambaserade vården.
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Metoddiskussion

Metodologisk medvetenhet och tolkning av materialet

Kvalitativ innehållsanalys har valts för att analysera kvalitativa data i dagboksform.
Innehållsanalys är lämpligt vid analys av stora mängder data och används i granskning
och tolkning av text (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 187).  Att samtidigt titta
på kvantitativa data om följsamheten till användning av Mollii har givit stöd åt den
kvalitativa innehållsanalysen.
Att transkribera dagböckerna till Excelark har varit en hjälp att få en överblick av
datamaterialet och detta har underlättat analysprocessen. Genom de två
frågeställningarna ”Har Du varit aktiv eller tränat under dagen? och ”Oväntade
händelser” analyserades meningsenheter som många gånger var väldigt fåordiga. Dessa
frågor kan av deltagarna tolkas som ja- eller nej frågor, eller ger en möjlighet till en
förklaring. Storleken på meningsenheterna är betydelsefull i en kvalitativ
innehållsanalys. Om de är för omfattande kan en och samma meningsenhet ha flera
olika betydelser vilket ökar risken för att visst material går förlorat när de ska
abstraheras senare. För små meningsenheter kan göra att resultatet blir splittrat
(Lundman & Hällgren Graneheim 2012, ss. 188-189).

Genom att i examensarbetet analysera exempelvis hur en kraftig förkylning påverkade
varje enskild deltagare så gjordes ett antagande om hur denna händelsen påverkade
personen. Detta relaterades till huruvida följsamheten i att använda Mollii upprätthölls
eller försämrades. Om deltagaren valde att kämpa på trots sjukdomskänsla så tolkades
det som att något fanns i livsvärlden som gav kraft och ork till upprätthålld följsamhet
till behandlingsrekommendationen. Om följsamheten var sämre så gick träningen på
sparlåga av en annan anledning i den fysiska dimensionen som ingår i den levda
världen. Analysen utgick sen ifrån några av de vårdvetenskapliga begrepp som är
beskrivna i bakgrunden vilka kan ha betydelse för en persons livsvärld. Författarna
försökte förstå vad som kunde ge varje person dess förutsättningar till att ta till sig ett
nytt hjälpmedel, med allt vad det innebär i att ha möjlighet att hitta inre drivkraft.
Analysen av materialet resulterade i 11 underkategorier och tre kategorier. Dessa
utmynnade i ett tema som berör deltagarnas levda värld.  Resultatet valdes att
presenteras ur olika dimensioner där såväl bevarad som försvagad följsamhet är
representerad. Detta gjordes för att visa att liknande meningsenheter utmynnade i olika
underkategorier. Trots liknande yttre förutsättningar som exempelvis att deltagarna hade
liknande symtom och likadana dräkter från samma tillverkare, så hade varje enskild
deltagare sina egna individuella resurser till att ha möjlighet att övervinna svårigheter.

Styrkor och svagheter i resultatet

Examensarbetes svagheter är att innehållsanalysen baseras på ett ganska knapphändigt
kvalitativt material ställt i relation till arbetets syfte. Att inte veta något om deltagarnas
ålder, kön eller om de har diagnosen stroke eller CP har med stor sannolikhet begränsat
möjligheten till tolkning eftersom slutsatser inte har kunnat dras utifrån genusperspektiv
eller hur ålder påverkar deltagarens inre kraft. Det har heller inte kunnat gå att urskilja
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om någon av diagnoserna ger bättre förutsättning för träning med detta specifika
hjälpmedel. Att bortse från det ovanstående kan även ha inneburit en styrka i tolkningen
av deltagarnas livsvärld. Genom att inte kunna kategorisera deltagarnas
bakgrundsinformation utifrån kön, ålder eller diagnos, så medför detta att slutsatser har
dragits ur gruppens gemensamma subjektiva kropp. Man har alltså fått ett
helhetsperspektiv av livsvärlden som bildas av den fysiska-, psykiska-, existentiella-
och andliga dimensionen på en och samma gång (Dahlberg et al., 2003, s. 42).
Författarna har valt att slå ihop den psykiska, existentiella- och andliga dimensionen till
kategorin ”mental dimension” då ordet mental har såväl psykisk som själslig anknytning
enligt Nationalencykopedin (2016).
I detta examensarbete sågs citaten i sitt sammanhang tillsammans med om användning
av Mollii hade skett eller ej. Läsaren ska kunna lita på trovärdigheten och att koder,
kategorier och teman stämmer överens med texten och ger en rimlig tolkning (Lundman
och Hällgren Granheim (2012, s. 198).

Dagboksbladets utformning

Att tolka andra forskares formulering av frågor har varit tankeväckande. En förtryckt
dagbok måste vara enkel att fylla i. Om alltför mycket krav ställs på personerna som
deltar i en forskningsstudie kanske det känns övermäktigt. Enligt Gilham (2008, s. 39)
så  har  de  exakta  formuleringarna  och  de  urval  av  frågor  som  görs  stor  betydelse  när
enkäter konstrueras. Detta måste ske för att målet med forskningen ska kunna nås.
Dagböckerna hade inte från början syftet att kartlägga deltagarnas livsvärld (Ertzgaard,
Sandsjö, Sörbo & Alwin 2013).

Bilagor styrker bilden av analysens förutsättning

Bilaga 1 visar ett tomt dagboksblad. Detta finns med för att läsaren själv ska kunna
bilda sig en uppfattning av vad deltagarna i forskningsstudien hade att förhålla sig till
när de skulle skriva om sina upplevelser under försöksperioden.
Bilaga 2 finns med för att illustrera hur data har förts över till Excelark. Det blad som
har valts ut visar på hur det material ser ut som har varit utgångspunkten för analysen.
Bladet visar en deltagares anteckningar under en sexveckorsperiod där den typ av
kommentarer, som legat till grund för analysen, finns exemplifierade.

Resultatdiskussion
Resultaten från detta examensarbete visar att olika dimensioner i deltagarens livsvärld
har betydelse och inverkar på om de kan vara följsamma till rekommendationerna som
givits inför användning och träning med Mollii. Problem med dräkten, hinder för
träning, sjukdomskänsla eller hälsohinder, upplevelse av smärta, distraktion, social
stimulans, beroende av andra, tilltro på sin egen förmåga trots hälsohinder,
rörelseförmågans inverkan på engagemanget, sinnesstämningens inverkan samt känsla
av sammanhang är underkategorier som framkommit i analysen och som visar på vad
som kan påverka varje enskild person i hjälpmedelsbaserad träning. Några av dessa
underkategorier resoneras det om nedan i diskussionen. Ett intressant fynd var att
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upptäcka hur samma formulering hos olika deltagare hade så varierat utslag för hur den
fortsatta användningen av Mollii skulle bli utifrån deltagarnas följsamhet. I
resultatdiskussionen resoneras det också om hur motiverande samtal kan vara en strategi
för förändring av tankesätt hos personer som behöver hjälp med motivationen till
användning av ett hjälpmedel och att hälsokunskap är en viktig del för att klara
egenvård.

Deltagarnas levda värld och betydelsefulla inslag till ökad följsamhet

Att  prova  ett  nytt  hjälpmedel  som  Mollii,  vilket  är  relativt  avancerat  både  till
konstruktion och användning, ställer krav på personens egen drivkraft. Har personen
sjukdomskänsla eller hälsohinder så är motivationen en betydelsefull faktor för att
kunna göra den förändringen i sin vardag och vara följsam en
behandlingsrekommendation. För att få en person att känna sig motiverad till förändring
krävs en strategi. Faskunger (2013, ss. 122-123) utgår från frågeställningar om till vad
personen är motiverad och vilka lösningar som skulle fungera för honom eller henne.
Utgångspunkten ska luta sig mot två begrepp enligt författaren. Personen som ska göra
en förändring måste ha ett motiv till att ändra sitt beteende. Det andra är den riktning
mot vilken personen rör sig till målet, alltså den rörelse som krävs för att uppnå målet.
Författaren menar vidare att det är viktigt med en realistisk målsättning som ska vara
mätbar. Mål som är både kortsiktiga och långsiktiga kan stimulera motivationen till
förändring.
Distriktssköterskan kan genom samtalstekniken ”motiverande samtal” hjälpa personen
att få en förändring i tankegångarna. Motiverande samtal är en metod som kan användas
inför en behandling av smärta eller vid livsstilsförändring. Personen som ska börja en
behandling måste först acceptera sin sjukdom och jobba med sin ambivalens till en
beteendeförändring. Samtalen lägger fokus på personens motivation och
förändringsvilja. För att få fram personens egna engagemang så bygger
samtalsmetodiken på att personen ska höra sig själv uttrycka en önskan om förändring.
Att någon annan kommer med samma förslag kan leda till att personen går till försvar
och tappar engagemanget (Ortiz 2015, ss. 34-36).

Mollii är ett relativt nytt hjälpmedel och resultatet visade på en del problem med dräkten
såsom dragkedjor som krånglade och elektronik som inte alltid fungerade.
Flera av deltagarna var beroende av andra för att  kunna få på sig Mollii.  Det var i  de
flesta fall närstående som hjälpte till. Författarna kunde utifrån meningsenheterna i
dagböckerna få en känsla av att dräkten var ganska svår att få på sig. En del hade fått
utökad hemtjänst just för att under forskningsstudien kunna använda dräkten (Jonasson
& Sandsjö 2016). När den krånglade blev deltagarna också beroende av att rehabteamet
var  tillgängligt  för  att  kunna  hjälpa  till  att  åtgärda  problemet.  Det  är  inte  känt  när  de
strokedrabbade deltagarna i forskningsstudien insjuknade, om det var relativt nyligen
eller om de levt med sin sjukdom en längre tid.  Att plötsligt bli beroende av andra är en
stor omställning i den strokedrabbade personens livsvärld. Om det finns anhöriga
hemma som ska hjälpa personen förändras även deras livsvärld i och med att det nu
ställs krav både från den drabbade och omgivningen att alltid finnas till hands (Dahlin
Franzén 2012, ss. 245-246). Andersson och Mattssons (2001, ss. 76, 78, 82) enkätstudie
bekräftar bilden över hur livet kan se ut för en person med CP-skada och beroendet av
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andra. Deltagarna bestod av 221 personer i åldrarna 20-58 år som alla hade någon form
av CP-skada. Studien visade att 61 % levde ensamma. Nära hälften av deltagarna hade
hemtjänst.

Det gick att utläsa rörelseförmågans inverkan på engagemanget hos  deltagarna.  Vid
fysiska  förbättringar  i  sina  symtom  upprätthöll  flera  av  dem  god  följsamhet  i  sin
användning av Mollii. Engagemanget antogs öka om deltagaren fick konkreta positiva
resultat av användningen av hjälpmedlet. För någon syntes det mycket tydligt att då
denne inte upplevde förbättring, utan snarare försämring, så upprätthölls inte
följsamheten. Engagemanget hos den deltagaren minskade därmed.  De flesta av
deltagarna som upplevde krångel med Mollii var ändå följsamma under hela perioderna,
vilket tyder på ett stort engagemang. Författarna till detta examensarbete började
fundera på om engagemanget hos deltagarna var relaterat till att de kände ett ”hopp om
en ny metod” som skulle kunna hjälpa dem mot sin muskelspasticitet. Att de ingick i en
forskningsstudie med ett nytt hjälpmedel som skulle kunna hjälpa både dem själva och
andra kan ha påverkat dem till att fortsätta trots krångel med dräkten eller vid andra
hinder.

Majoriteten var följsamma till användning av Mollii trots smärta, sjukdom, stress i
vardagen och olika oförutsedda händelser i livet. Vad har de i sin livsvärld som gjorde
att de fick kraft att fortsätta med forskningsstudien? En ytterligare orsak tror författarna
var känsla av sammanhang. I och med studien om Mollii var deltagarna i fokus av
mycket uppmärksamhet och fick ett rehabteam kopplat till sig. De skulle fylla i en
dagbok om sina upplevelser som de visste att någon skulle följa upp. Detta kan även ha
bidragit till en upplevelse av att bli sedda och bekräftade i både mot- och medgångar
vilket är ett idealiskt förhållningssätt och borde vara normen för sjukvård, habilitering
och rehabilitering (Svensk sjuksköterskeförening 2016).

Ett val – att träna hemma eller i grupp

De sociala aspekterna bör också diskuteras. Med ett sådant här hjälpmedel som ska
brukas i egenvårdssyfte ska personen använda och träna med det hemma. Detta innebär
att de tar sig inte till fysioterapeuten där de annars skulle ha tränat individuellt eller i
grupp.  Detta  passar  dem som hellre  vill  vara  hemma men inte  dem som vill  vara  i  ett
socialt sammanhang och få miljöombyte. Vid valet av hjälpmedel måste hänsyn tas till
om personen vill träna hemma eller på annan plats. Patientlagen tydliggör  patientens
rätt till delaktighet i ett beslut. ”En patients medverkan i hälso- och sjukvården genom
att han eller hon själv utför vissa vård- eller behandlingsåtgärder ska utgå från
patientens önskemål och individuella förutsättningar” (SFS 2014:821 kap.5, 2§). Att
träna med Mollii hemma kan även ses som ett komplement till träning hos
fysioterapeuten.
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Att ha kunskap om sin hälsa och upplevelsen av den

En viktig del i personers livsvärld är att ha kunskap om sin sjukdom; hälsokunskap
(begreppet är taget från engelskans ”health literacy”) vilket enligt vetenskapliga studier
är en förutsättning för att klara av egenvård. Personens möjlighet att ta in denna
kunskap beror till stor del på socioekonomiska faktorer som utbildningsnivå och
etnicitet. Även personens ålder kan ha betydelse. Hälsokunskap innefattar i vilken grad
personer har kapaciteten att söka, bearbeta och förstå grundläggande hälsoinformation
och tjänster som behövs för att ta lämpliga hälsobeslut. Det är alltså oerhört viktigt att
distriktssköterskan använder ett språk som patienten förstår och kommunicerar på ett
sätt som inte innehåller svårbegripliga medicinska termer (Paasche Orlow & Wolf 2007,
ss. 519-520).  En studie av Bergh stärker detta (2016, s. 45). Hon säger att
förutsättningen för patientundervisning även är att det ska finnas tid för samtal i vården
mellan distriktssköterskan och personen för att det ska kunna leda till en bra
utgångspunkt för egenvård. Hon poängterar vidare hur viktigt det är att undervisningen
inte sker som en envägskommunikation utan involverar personen i en dialog.

Socioekonomiska faktorer är inte endast av betydelse för hur personen tar in kunskap
om sin hälsa. De har även betydelse för hur personer upplever sin hälsa (Socialstyrelsen
2009, s. 37). I en kohortstudie gjord i Danmark mellan år 2008-2011 jämfördes 2414
patienter med stroke tre månader efter insjuknande med 29 473 personer ur den
generella danska befolkningen. Den visade att strokepatienterna, på alla 12 skalorna
som användes i studien, upplevde sig ha en sämre hälsa än den generella befolkningen.
Största skillnaderna sågs angående fysisk förmåga men även faktorer som låg
utbildningsnivå, rökning och ålder visade sig ha betydelse för personers upplevda hälsa
(Larsen, Paaske Johnsen, Andersen & Hjollund 2016, ss. 1028-1033).  Forskarna i en
annan studie, som handlade om CP-skador, överraskades av resultatet som visade att
ungdomar och äldre med CP-skada upplevde sin livskvalitet mycket sämre i olika
mätskalor jämfört med andra grupper med kronisk sjukdom. Livet upplevdes svårare
vid övergången från barn till vuxen. Omgivningen var inte lika stöttande och
hjälpresurser minskade (Young, Rochon, McCormick, Law, Wedge & Fehlings, 2010,
s. 143).

En analys av livsvärlden kan ha betydelse för hållbar utveckling

Att inför utprovning av ett specifikt hjälpmedel, som kräver en del engagemang av
personen, låta en distriktssköterska samtala med denne om vilka begränsningar, resurser
och tankar som finns, kan vara till hjälp för att uppnå följsamhet. Alla har inte rätt
förutsättningar och då ska möjligheten finnas att erbjuda ett alternativt hjälpmedel. Det
kan funderas på vad det kostar samhället att slentrianmässigt förskriva ett hjälpmedel
utifrån fysiska förutsättningar utan att ha gjort en välgrundad kartläggning av personens
hela levda värld. Om personen sedan inte kan använda sig av hjälpmedlet som det var
tänkt och få de fördelar som det var ämnat till  kan det även innebära onödigt lidande
både fysiskt och psykiskt. Självförtroendet kan sjunka och motivationen minska. Vid
bedömning inför förskrivning av ett hjälpmedel, enligt Socialstyrelsens föreskrifter
(SOSFS 2008:1), ingår inte att ta hänsyn till personens egen mentala styrka och
motivation, vilket kan ses som en brist. Här kan distriktssköterskan spela en viktig roll
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och har med sin vårdvetenskapliga kompetens (Distriktssköterskeföreningen 2008, s.
10) möjlighet att tillsammans med övriga professioner komplettera kartläggningen av en
persons livsvärld inför förskrivning av hjälpmedlet. Distriktssköterskan kan hjälpa
personen att bland annat hitta inre styrka, engagemang och hantera känslor när denne
har blivit beroende av andra. Distriktssköterskan kan även vägleda personen att lita på
sin egen förmåga och att finna känsla av sammanhang. Att arbeta med dessa mentala
förutsättningar kan vara en hjälp i processen att tillgodogöra sig hjälpmedlet samt att
förbättra möjligheten att följa behandlingsrekommendationerna från vårdgivaren. Ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv kan detta sätt att utföra habilitering eller rehabilitering i
hemmet ses som samhällsbesparande och en del i strävan mot hållbar utveckling, när
allt fungerar som det ska. Personen kan få ökad rörlighet och bli mer självständig i
aktiviteter i det dagliga livet och därmed kan det eventuella hjälpbehovet från hemtjänst
eller assistent minska. Personen behöver inte använda sig av exempelvis färdtjänst lika
ofta för att ta sig till fysioterapeuten. Att personen har rätt hjälpmedel kan även minska
på besök till läkare där han eller hon istället skulle fått symtomlindring på medicinsk
väg.

Reflektion av studiens resultat

Författarna anser att det är ett rimligt antagande att resultatet från detta examensarbete,
om livsvärldens betydelse för möjligheten att tillgodogöra sig träning med ett avancerat
hjälpmedel, är generaliserbart. Alla människor bär på olika förutsättningar oavsett vad
det handlar om. Att fördjupa sig i en persons livsvärld för att veta vilken utgångspunkt
ett vårdteam ska ha i den fortsatta hjälpen borde rimligtvis vara fördelaktigt för alla
parter och även positivt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Följsamheten hade
kanske blivit bättre om deltagarna fått träffa en distriktssköterska, innan start, som med
sin kompetens med vårdvetenskapen i botten kunnat hjälpa till att kartlägga deras
livsvärld för att se vilka förutsättningar som behövs för att klara av att använda Mollii.

Analys av livsvärlden – ett värdefullt bidrag till teamarbetet

Ett arbetssätt som skulle kunna användas inom vårdvetenskapen i framtiden är att
använda sig av någon form av analys av livsvärlden inför utskrivning av hjälpmedel där
vårdvetenskapliga begrepp ligger som grund som exempelvis KASAM, self-efficacy,
empowerment, health literacy och motiverande samtal. Att utforma ett tydligt
tillvägagångssätt och steg för steg komma en person närmare, genom exempelvis en
bestämd metod eller strategi, skulle kunna ligga till grund för framtida forskning. En
analys av livsvärlden inför förskrivning av hjälpmedel skulle kunna utföras av en
distriktssköterska tillsammans med vårdteamet och naturligtvis inkludera personen som
ska få ett hjälpmedel och dess närstående. I distriktssköterskans kompetensområde ingår
det att få förståelse för en persons- eller familjs resurser med ett perspektiv som ska vara
hälsofrämjande. Kompetensen ska även gälla folkhälsokunskap då distriktssköterksan
ska ha ”fördjupade kunskaper och vara förtrogen med tillvägagångssätt att bedriva ett
hälsofrämjande arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå för människor i alla
åldrar”. I distriktssköterskans roll ingår också att tillsammans med patienten påverka
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dennes närmiljö när det behövs i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet
(Distriktssköterskeföreningen 2008, ss. 7-12).
Att författarna försökte se deltagarna bakom dagböckerna och utläsa information om
deras livsvärld utifrån ett relativt litet material kan betyda att distriktssköterskan ännu
lättare bör kunna avläsa personers livsvärld i det vårdande mötet där de ses i sitt hem
och då det finns möjlighet att ställa frågor. Dock syns inte allt i ett enda möte. För att
kunna göra någon form av analys av livsvärlden tror författarna att det kan vara bra att
följa personerna under en period för att kunna se ”ett mönster” i hur de hanterar
exempelvis motgångar. I detta examensarbete har författarna fått följa deltagarna under
totalt 12 veckor och att det var en så pass lång period tros ha haft betydelse för
möjlighet till kartläggning av livsvärlden. Som komplement till de vårdande mötena
kunde det vara bra att ha en enklare dagbok för att få en bild av personens vardag, där
känslor och tankar blir en grund för samtal.
Erfarna distriktssköterskor har mycket outtalad kunskap om hur de inhämtar insikt  om
en persons livsvärld, och det är möjligt att de inte upplever sig ha lika stort behov av en
bestämd metod. Bergh (2016, ss. 39-40) resonerar i sin avhandling om sjuksköterskans
oreflekterande arbetsätt i sin patientundervisning, när det inte finns någon strategi eller
teoretisk anknytning till olika metoder som används. Här kan paralleller dras till
analysen av livsvärlden. Hur en distrikstsköterska gör för att närma sig en persons
livsvärld blir väldigt individuellt. Ett skrivet dokument, som stöd för analysen, borde
vara av värde i mötet med personen som ska utredas för att få det bästa hjälpmedlet för
just honom eller henne.

Slutsatser

Detta examensarbete visar att deltagarna har olika förutsättningar att tillgodogöra sig ett
hjälpmedel och hantera fysiska och psykiska hinder. Livsvärlden måste beaktas för att
alla ska ha samma möjlighet att uppnå nyttan med ett hjälpmedel. I nuläget finns ingen
metod för att genomföra en djupare kartläggning av personens inre drivkraft i
förskrivningsprocessen. Någon form av analys av livsvärlden kan vara det som skulle
kunna komplettera bedömningen vid förskrivning av hjälpmedel. Distriktssköterskan
kan här få en tydligare roll i vårdteamet.

Klinisk tillämpning och framtida visioner

Författarna anser att fortsatt forskning behövs för att hitta en lämplig metod som ska
ligga till grund för en analys av livsvärlden och som resulterar i ett arbetsverktyg  som
är användbart för flera professioner inom vården. Att först göra en analys av personens
livsvärld skulle även kunna vara aktuellt inför förskrivning av läkemedel, särskilt
mycket kostsamma läkemedel samt sådana som kräver mycket engagemang av
personen. Bristande följsamhet till läkemedelsbehandling är ett välkänt problem i
sjukvården. Det är kostsamt för samhället att förskriva läkemedel till personer som inte
följer rekommendationerna då detta leder till att hälsan inte förbättras så som det var
tänkt. Inför organtransplantation på vuxna görs idag någon form av analys av personens
motivation och vilka förutsättningar personen har till att följa den kommande livsviktiga
och strikta läkemedelsbehandlingen och för att se att personen kommer att kunna ha ett
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hälsosamt levnadssätt för att förhindra avstötning av organet. Författarna är nyfikna på
vad denna analys innehåller och om den analysen, i sin helhet eller delar av den, skulle
kunna tillämpas även då hjälpmedel ska förskrivas. Att verksamheter arbetar över
gränserna är något författarna önskar blir vanligare i framtiden. Kunskap och
utvecklingsarbete borde i större utsträckning delas mellan verksamheter och även
mellan exempelvis kommun och landsting. Ett ytterligare steg är att det även framställs
nationella metoder och arbetsformulär,  allt för att det ska skapas en så jämlik vård i
landet som möjligt.

Hur förutsättningarna för en person skulle kunna förändras med en analys av
livsvärlden

Tänk er en man, nyligen benamputerad, som efter en tids sjukhusvistelse har fått
komma hem. Han har fått en bekväm rullstol och diverse hjälpmedel för att klara det
dagliga livet hemma. Han får hjälp med att ta bort trösklar och några veckor senare
byggs en ramp så att han kan komma ut själv. Mannen får hemtjänst för att få hjälp med
dusch och handling.  En fysioterapeut har redan på sjukhuset berättat att han har
möjlighet att få en protes och han har där tränat lite gång vid en barr. Efter någon vecka
i hemmet, när operationssåret är läkt får han sin nya protes. Samma vecka kommer en
taxi  med trappklättrare och tar med sig mannen sittandes i rullstol till gåskolan några
mil bort. Mannen tränar på gåskolan tillsammans med andra benamputerade personer
och får fint stöd från fysioterapeuter. Problemet är bara att han har tappat livslusten.
Han har inte lust att träna och känner sig ledsen och misslyckad. Han anklagar sig själv
för att inte ha skött sin diabetes bättre. Han ser ingen mening med att träna när kroppen
inte är hel. Han slutar komma till gåskolan. Den luftväxlande madrassen är obekväm
och gör att han hellre sitter i rullstolen så mycket som det går. Mannen får trycksår och
en distrisktssköterska får uppdraget att lägga om såret.
Hade en analys av livsvälden gjorts i ett tidigt skede vid hemkomsten kanske mannen
hittat livsgnistan igen. Distriktsksköterskan hade kunnat uppmärksamma rehabteamet på
mannens livsleda. Genom motiverande samtal hade distriktssköterskan möjligen kunnat
få mannen att se fördelar med att träna och ge honom verktyg att se sina styrkor trots
amputationen. Hela processen med gåskola hade fått vänta tills dess att han var mogen
för att börja. Mannen kanske äntligen får chans att verkligen bli sedd och bearbeta sina
tankar genom distriktssköterskans analys av livsvärlden. Att bli tagen på allvar och
lyssnad på kanske hade fått honom att få tillbaka livskraften och vilja träna.
Med detta exempel tydliggörs problematiken med att sätta in resurser för
hjäpmedelsbaserad träning utan en ordentlig analys av personens inre kraft och
motivation.
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BILAGA 2: Exempel på Excelark med den överförda datan



34

BILAGA 1



35

BILAGA 2


