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Sammanfattning 

Varje år drabbas tusentals svenskar av sjukdomar och olyckor som gör att de plötsligt inte kan kommunicera. 

Många studier har gjorts inom området men få studier görs på vad man kan göra för att underlätta detta. De 

patienter för vilka handikappet blir kroniskt träffar snart specialistvård för att utprova ett hjälpmedel. Men för 

en grupp människor är detta tillstånd bara tillfälligt och med rehabilitering alternativt slut av behandling 

kommer de att återfå normal kommunikation i tal och skrift. Dessa människor genomlider allt från dagar till 

månader i skräck, förvirring och frustration över att inte kunna prata. För dem har Tobii Technology 

tillsammans med en student från Linköpings universitet undersökt möjligheten att ta fram ett 

kommunikationshjälpmedel baserat på befintlig hård och mjukvara. Genom intervjuer med vårdpersonal inom 

intensivvård har ett användargränssnitt arbetats fram och en fokusgrupp har utvärderat detta.  

Grässnittet fick ett gott bemötande och uppfyllde deltagarnas krav. Många trodde att detta skulle kunna göra 

stor skillnad för deras patienter och var ivriga att testa produkten snarast. 

”Om alla mina möjligheter togs ifrån mig med ett undantag, skulle jag välja att behålla styrkan av att kunna 

kommunicera, för med den skulle jag snart återvinna resten”  

(Alfvén 1995) 

  

Abstract 

Thousands of people all over the world suffer from injuries that temporary affects their ability to speak or in 

other ways communicate. A very common procedure for persons that suffer from some kind of breathing 

problem in the higher parts of the neck is called tracheotomy. This prevents the patient from speaking when 

no air passes the vocal cords. There have been many studies done to understand how these patients 

experience this period. The results are consistent, the patients often feel fear, frustration and worries about 

the future. 

Tobii Technology develops a technique called eyetracking wich enables persons to control a computer with the 

eyes. In this thesis eyetracking products for persons with permanent communication disabilities are used to 

develop a communication aid for people with temporary communication disabilities. This is accomplished 

through  interviews, user interface development techniques and finally an evaluation of the product using a 

focus group 
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Inledning 
 

Varje år drabbas cirka 70 000 svenskar av en förvärvad hjärnskada, med förvärvad hjärnskada menar man en 

skada som ej är medfödd utan har uppstått senare i livet. Av dessa 70 000 är cirka 22 500 traumatiska skador 

som uppkommit till följd av till exempel en trafikolycka, misshandel eller annan kraft mot huvudet 

(Funktionshinder 2008). Runt 30 000 människor varje år drabbas av stroke eller slaganfall som också orsakar 

skador på hjärnan. Två tredjedelar drabbas dessutom för första gången (Käll 2009). 

 

Hjärnskador kan leda till nedsatt funktion inom många olika områden, några exempel är nedsatt 

rörelseförmåga, medvetenhet, talförmåga eller minnesförlust. För en del patienter går rehabiliteringen efter 

en hjärnskada bra och man kan i vissa fall bli så gott som återställd. I andra fall leder hjärnskadan till ett 

kroniskt handikapp. 

  

Idag finns många alternativ till kommunikation, så kallade kommunikationsbrädor finns i många olika 

utformanden och hemmagjorda varianter är inte ovanliga. (Communicators and controlers 2009)  

Vissa är bara ett vanligt papper med olika symboler på där brukaren pekar för att uttrycka sig, andra är gjorda 

av glas där brukaren och till exempel assistent är på varsin sida om glaset. Runt glasskivans sidor fäst sedan 

symboler som brukaren tittar på och personen på "andra sidan" glaset får till uppgift att läsa av brukarens 

ögonrörelser. Ett sådant exempel är Eye gaze frame som syns i Figur 1. 

  
Utöver dessa finns en uppsjö med alternativ men få av dessa är anpassade för personer som endast för en 

kortare period begränsas i sin kommunikation (Eye gaze frame 2009). 

 

Tusentals Svenskar och ännu fler människor världen över drabbas av hjärnskador, ytterligare tusentals berövas 

sin förmåga att tala till följd av andra sjukdomar. Detta till trots finns inget väl fungerande 

kommunikationshjälpmedel för dessa människor. Här är ett hål på hjälpmedelsmarknaden som lett till onödigt 

lidande och stress för många människor, förlängd rehabiliteringstid samt en frustrerande arbetssituation för 

vår vårdpersonal.  

 

Syftet med detta examensarbete är att avgöra hur kommunikationshjälpmedlen C12 och Communicator kan 

användas för att ta fram ett pageset anpassat för patienter som aldrig tidigare har mött en av Tobiis 

produkter.  

Figur 1 Eye gaze frame är en typ av ögonstyrt kommunikationshjälpmedel som används idag  
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Mjukvaran Communicator skall användas på den befintliga hårdvaran, C12, en skärm som styrs med ögonen 

men som också har funktionen touch screen. 

  

Dessutom skall behoven kring en alternativ kommunikation kartläggas, en prototyp skall utvecklas speciellt 

anpassad för en patientgrupp med den beskrivna sjukdomsbilden. Prototypen skall testas och även utvärderas 

av användaraktörer som till exempel sjuksköterskor. 

Definitioner 

Användare/brukaren= Syftar till den person som styr skärmen. 

Användaraktörer= Andra personer som kan ha intresse utav att ett situationsspecifikt pageset till C12 utvecklas 
för denna patientgrupp. 

Företaget = Här avses företaget där examensarbetet utförs, Tobii Technology. 

Pageset= Det användargränssnitt som används bestående av en serie sidor med olika 

kommunikationsmöjligheter. 

Bakgrund 

Afasi är ett samlingsord för språkskador till följd av förvärvad hjärnskada. Afasi yttrar sig på många olika sätt 

men en sammanfattning är svårigheter med att förstå skrift och symboler, kunna tala, bygga meningar, skriva 

och utföra annan kommunikation även om intellektet ofta är helt normalt och man fortfarande har kapacitet 

att uttrycka sig i tal och skrift mentalt. 

  

Dysartri är en hjärnskada som leder till svårigheter att kontrollera alternativt förlamning i musklerna som är 

sammankopplade med tal. Detta ger svårigheter i att uttala eller helt omöjliggör tal för den drabbade.  

  

Trakeotomi är ett kirurgiskt ingrepp där en öppning görs till luftstrupen och ett rör, en trakealkanyl, placeras i 

öppningen för att underlätta andning. Vid allvarligare fall kopplas röret till en respirator som andas åt 

patienten. Denna typ av ingrepp används för patienter som har andningshinder i övre luftvägarna eller av 

någon anledning har nedsatt funktion i andningsmuskulaturen (Trakeotomi 2009). Trakeotomi kan också 

användas vid urträning av patienter som legat i respirator. 

Då luften dirigeras bort från den övre delen utav struphuvudet passerar ingen luft stämbanden vilket 

omöjliggör tal. Dessa patienter använder sig utav alternativ kompletterande kommunikation som till exempel 

pektavlor eller att mima ord. Vissa patienter klarar också av att uttrycka sig i skrift. En trakealkanyl kan sitta 

från ett par dagar till månader.  

  

Trakeotomi är ett vanligt ingrepp bland intensivvårdspatienter. Eftersom behandlingstiden varierar finns det 

patienter som mister sin talförmåga under en period av sitt liv som kan vara upp till flera månader. Magnus 

och Turkington (Magnus 2008) studerade i sin rapport patienters och personals upplevelser kring att vara 

kommunikationshämmad på en intensivvård. Hälften av de deltagande patienterna använde ordet 

frustrerande för att beskriva den negativa sidan av sin vistelse. Mer än hälften av den deltagande personalen 

använde samma ord. Personalen beskrev också arbetet med dessa patienter som tidskrävande, hårt jobb och 

tålamodskrävande. När de båda grupperna ombads att beskriva vilka barriärer de upplevde kring 

kommunikationen nämndes bland annat från patienternas sida att sjuksköterskorna inte förstod när de 

mimade, att familjen inte förstod och att de ofta var tvungna att ge upp sina försöka till kommunikation. 

Sjuksköterskorna beskrev att det lätt kunde vara lite stökigt på avdelningen och av den anledningen svårt att 

förstå eller orka koncentrera sig för att läsa på läppar, det tog mycket tid och ibland orkade man helt enkelt 

inte försöka längre. Majoriteten av patienterna rapporterade dessutom att de hade svårigheter att förstå 

varför de inte kunde prata, att trackealkanylen endast satt där tillfälligt och de fick heller ingen hjälp med att 

lära sig alternativ kommunikation.  

En sjuksköterska har till och med uttryckt sig "Do not use communication charts or aids; think they are waste 

of time" trotts att studier, bland annat Magnus och Tukington (Magnus 2008), visar att patienter beskriver sin 

oförmåga att kommunicera som fruktansvärd.  
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Flera arbeten har gjorts kring kommunikationen med patienter som på grund av behandling med 

andningsstödjande apparatur inom intensivvården mister sin förmåga att tala (Hafsteindottir Intensive Crit 

Care Nurs ) (Happ 2004) (Heath 1989) (McKinley 2000) (Sexton 1990) (R.E. Riggio 1982). 

Där framkommer att både patienter och sjuksköterskor känner sig frustrerade över de begränsade 

kommunikationsmöjligheterna. I en undersökning av Patak et al konstaterades det att 62 % av de 

medverkande i studien kring kommunikation med intuberade patienter upplevde en hög frustrationsnivå kring 

sin oförmåga att kommunicera. Patienternas behandlingstid blir längre till följd av den stress som uppkommer 

när de känner sig oförmögna att uttrycka sina behov. Sjuksköterskorna beskriver ett psykiskt krävande arbete 

där de känner sig otillräckliga och uppgivna när de ej kan tolka patienternas önskningar (Patak L 2006). 

  

Lance Patak et al (Patak L 2006) beskriver i sin rapport om kommunikation med intuberade patienter som är 

intuberade minst 18 timmar att 62 % av de deltagande beskrev en hög frustrationsnivå i samband med deras 

oförmåga att tala.  De patienter som behandlades med ångestdämpande rapporterade en betydligt lägre 

frustrationsnivå än de som var utan, bara 14 % av de deltagande tyckte att deras kommunikationshämning inte 

alls var frustrerande. Patienterna beskriver i intervjuer hur frustrationen tillslut drivit dem till att ge upp försök 

till kommunikation, mycket har hängt på initiativtaganden från personal och de som trivts med sin personal 

känner mindre frustration. De beskriver att bra personal ställer frågor som patienten är fysiskt kapabel att 

svara på som ja och nej frågor eller andra frågor där de kan peka eller på annat sätt förmedla sitt svar. (Patak 

2004)  

Även ett flertal andra rapporter beskriver att patienterna i samband med intubering upplever smärta som ej 

uppmärksammas av personalen, förlorad kontroll, avhumanisering, ångest, oro för vad som ska hända, sorg 

och frustration (McKinley 2000) (Hafsteindottir Intensive Crit Care Nurs ) (Heath 1989) (R.E. Riggio 1982) (Isaac 

1995) (Sexton 1990) . 

  

I en studie från 2004 studerades intuberade patienter som vid 1/4 av de studerade kommunikationstillfällena 

fick använda sig av elektroniska VOCAs(voice output communication aids).  Dessa hade varierande innehåll 

med allt ifrån mycket enkla kommandon till möjligheten att sätta samman frågor och påståenden. De 

meddelanden som oftast återkom var "jag älskar dig", frågor kring hem och familj, extubering, oro, fasor och 

ångest, smärta och komfortfrågor. De patienter som använde VOCAs tog oftare initiativ till kommunikation 

(36.4%) än de utan(16.7%). 

Ett av problemen man stötte på vid användningen av VOCAs var att patienterna ofta glömde vilka kommandon 

som fanns tillgängliga och gärna skrev en lång fras på alfabetsbräde trotts att det redan fanns en färdig knapp 

för att uttrycka den frasen. De stötte också på problem bland personalen som tyckte att det var mer 

tidsödslande och jobbigare att ta fram enheten än att försöka läsa på läpparna. 

I studien konstaterades också att patienterna använder mer än en teknik för att kommunicera, förmodligen för 

att inget hjälpmedel är komplett (Happ 2004). 

  

Idag saknas alltså ett fungerande hjälpmedel för korttidssjuka som är oförmögna att uttrycka sig i tal eller 

skrift. För dessa användare är idag Tobiis mjukvara Communicator, som beskrivs närmare i kapitlet nedan, 

alltför komplext för att lära sig och använda under den korta tid de är sjuka. Användargränssnittet som 

används i Communicator kallas för pageset, ett nytt pageset skall i detta arbete utvecklas specifikt för dessa 

patienter.  

 

Företaget Tobii technology startades år 2001 av tre studenter på KTH som hade en vision, idag är företaget 

världsledande inom ögonstyrning. Tobii är ett globalt fungerande företag med kontor på 7 platser i världen och 

huvudkontor i Stockholm. De har idag ett flertal hjälpmedel som är anpassade för handikappade, såväl barn 

som vuxna. Deras produkter är allmänt erkända och de har vunnit priser som Microsoft Ingenuity point award- 

best health product (2007), Optronic Award (2008), Grand Design Award (2008) med flera (Awards recived by 

Tobii 2010). Förutom hjälpmedel för handikappade använder Tobii sin ögonstyrande teknik till bland annat 

marknadsundersökningar och som analysverktyg. 

Det som gör Tobiis produkter framgångsrika som analysverktyg och kommunikationshjälpmedel är deras 

utveckling av eyetracking. Eyetracking är en teknologi som mäter var man tittar. Teknologin kan med hjälp av 

att registrera reflektioner av ljus i ögat beräkna var blickpunkten är på t.ex. en skärm. Tobii teknologi använder 

en kombination av Dark och Bright Pupiltracking som medföra att man kan beräkna blickpunkten oberoende 

av ålder och etnicitet. Det som också är unikt för Tobiis teknologi är att den är mycket robust, lättanvänd och 

teknologin jobbar helt utan att påverka brukaren. Brukaren behöver inte ens vara medveten om att man 

registrerar blickpunkten.  
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För att utföra eyetrackingen används i det här projektet hårdvaran Tobii CEye. CEye är en av Tobiis senaste 

eyetrackers. Denna enhet kan kopplas till en dator och ersätta mus, tangentbord eller joystick. CEye har en hög 

precisionsnivå i nästan alla typer av ljus och påverkas inte av att brukaren har glasögon eller linser på sig. CEye 

har också en mycket stor upptagningsradie och brukaren kan därför röra sig fritt inom denna utan att 

styrningen påverkas. Om brukaren skulle röra sig för långt ifrån kan enheten inte beräkna blickpunkten men så 

snart brukaren befinner sig inom räckhåll återupptas trackingen utan problem (CEye 2010). 

Hårdvaran visas i Figur 2. 

 

  
Figur 2 Tobii C12 samt Tobii CEye, hårdvaran som används för utvecklandet av kommunikationshjälpmedel i detta 

arbete. 

Tobii C12 är en dator utvecklad både som touch screen men även för att användas tillsammans med ovan 

nämnda CEye, Figur 2. C12 ger användaren möjligheten att använda till exempel WLAN, GSM nätet och 

Bluetooth. Man kan också spela in och spela upp ljud och koppla skärmen till en dator med till exempel mikro 

USB.  Skärmen är också väldigt lätt att bära med sig tack vare sin vikt på knappa 3 kg och det finns flera olika 

ställningar för att fästa skärmen vid en rullstol, permobil eller sjukhussäng. Batteritiden beräknas till cirka 5 

timmar och skärmen har två batterier som kan bytas ett i taget under körning. Med sina kraftfulla processorer, 

den stöttåliga hårddisken och de kraftfulla högtalarna är C12 väl anpassad för att användas ute i en hård 

vardag (Tobii C12 2010). 
  

Tobii Communicator är en mjukvara utvecklad för att möjliggöra alternativ kompletterande kommunikation, 

AKK. Communicator tillhandahåller SymbolStix LCCs symbolbibliotek SymbolStix symbols med över 15,000 

symboler. Symbolerna kan också uppdateras efter aktuella ämnen med News-2-You Inc, också från SymbolStix 

LCC. För personer med nedsatt syn kan ljussättningen kring symbolerna också anpassas för att bättre 

synliggöras för användaren (Communicator 2010). 

  

Idag används mjukvaran Communicator på Tobiis skärm C12. Communicator är designad för att kunna hjälpa 

brukaren genom ett normalt vardagsliv, det gör mjukvaran väldigt komplex och en del träning krävs för att lära 

sig att använda systemet. Ett sådant användargränssnitt kan se ut som i Figur 3 där två mycket olika 

användargränssnitt visas. Till vänster är ett komplext användargränssnitt med tangentbord och en funktion 

som försöker förutsäga vilket ord som skrivs. Några enkla fraser finns också skrivna för att underlätta. Till 

höger är ett enklare användargränssnitt som kombinerar text och symboler för att uttrycka vad personen vill. 

De vanligaste önskemålen finns representerade men utbudet är begränsat. 
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Figur 3 Exempel på hur enkelt eller komplext ett användargränssnitt i Communicator kan vara. Det vänstra 

tillhandahåller ett tangentbord, det högra använder enkla symboler kombinerat med text. 

 

För att utveckla ett så väl anpassat användargränssnitt som möjligt för den tilltänkta brukargruppen har jag 

följt Heister Trygg et al beskrivning av behov kring AKK. Där påpekar de vikten av att kunna fortsätta vara 

trevlig och artig på samma sätt som man hade möjlighet att göra innan. Det är viktigt att inte glömma fraser 

son ”snälla” och ”tack”. De beskriver också kommunikation ur tre synvinklar: kommunikativt innehåll, 

kommunikativ form och kommunikativ avsikt. Innehållet är det som kommunikationen handlar om, med 

formen menas det sätt som kommunikationen sker vilket i detta arbete är genom grafisk framställning via 

bilder och symboler.  Kommunikativ avsikt menar i vilka situationer och i vilket syfte man kommunicerar. För 

den här undersökningen är det i sjukhusrelaterat arbete samt i kommunikationen med anhöriga och 

sjukhuspersonal under intensivvårdsbehandling. 

Riktlinjer för utformandet av kommunikationshjälpmedel är att dessa ska vara: 

• Tillgänglighet 

• Funktion 

• Enkelhet 

• Flexibilitet 

• Estetiskt tilltalande  

• Driftsäkerhet 

• Portabilitet 

 

För att åstadkomma detta har miljön avgränsat såväl som brukargruppen, se kapitlet Utförande.  

Användargränssnittet är också uppbyggt i hierarkiska nivåer för att göra produkten både enkel och avancerad 

(Heister Trygg 1998) . 

 

I den första nivån och det enklare användargränssnittet beskrivs bara enkla aktiviteter. I de djupare nivåerna 

därefter finns ord som tillhör den tidigare nivån för att möjliggöra mer specifik kommunikation kring ämnet. Ju 

lägre man kommer i hierarkin desto mer avancerade blir meningsbyggnaden.  

Frågeställning 

• Hur kan man förbättra kommunikationsmöjligheten mellan patienter och personal/anhöriga? 

o Inom vilka ämnen är kommunikationen bristfällig idag? 

o Hur kan detta möjliggöras med C12 och Communicator som redskap? 
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Metod 

De metoder som använts är intervjuer, användardesign och fokusgruppsutvärdering. Dessa beskrivs mer 

ingående i följande kapitel.  

Intervjuer  

För intervjuerna ska i första hand kvalitativa halvstrukturerade intervjuer utformade enligt den naturealistiska 

metoden användas. För att utföra detta på ett korrekt sätt ges stort fokus på att arbeta enligt de tekniker och 

riktlinjer som finns för insamling av data, främst enligt McCrackens (1988) teorier kring uppbyggnad av en 

intervju. Enligt McCracken skall en intervju börja med avslappnade enkla frågor om biografisk data, följt av det 

han kallar "rundtursfrågor", som McCracken anser ej kan definieras i förväg. Dessa växer fram mellan 

intervjuaren och informanten, det typiska är att den senare får berätta kring sin vardag, anknytning till och 

upplevelser kring det aktuella ämnet. Därefter använder man sig av noga planerade sufflörsord som är såpass 

vaga att det inte styr svaret men samtidigt högst relevanta för att undvika onödig och irrelevant information. 

Här ges svar på det som ej diskuterades under föregående period. Sufflörsorden skall enligt McCracken 

inkludera ämnets kategorier, kontraster, vara självdrivande och uppmuntra till berättande kring speciella 

händelser. McCracken beskriver sufflörsorden och utformningen av frågorna så här: "En fråga får aldrig ge 

orden till det svar den ber om" (McCracken 1988, 35).  

  

Under intervjuerna kommer mycket av Lincon & Gubas (1985) tekniker för att föra intervjuerna framåt att 

användas. De förespråkar användandet av pauser där informanten uppmuntras att fortsätta och fylla ut sitt 

svar, att föra konversationen vidare genom bekräftelse såsom nickningar eller ett "mm", efterlysa exempel och 

ställa följdfrågor med målet att inspirera informanten att brodera ut det som sagts (Lincon 1985).  

  

Miles & Huberman skriver angående val av informanter i kvalitativa studier: "Gå till de mest givande och 

relevanta källorna” (Miles 1984, 42). Detta kommer att genomsyra arbetssättet vid intervjuerna, att hålla 
kvalitativa och inte kvantitativa intervjuer. Anne Ryen beskriver i sin bok "Kvalitativ intervju - från vetenskap till 

fältstudie" att urvalets storlek kan vara mycket svårt att bestämma i förväg, speciellt under inledningsfasen. 

Forskning har bedrivits med så lite som en intervjuperson, då i kombination med andra metoder (Wadel 

1973) medan Douglas (Douglas 1977) anger tjugofem som det optimala antalet. För att avgränsa arbetet i den 

första intervjuprocessen efterföljs Ryens råd att urvalet bör bestämmas av "(...) när intervjuerna inte längre ger 

ny information och man inte längre lär sig någonting nytt." 

 

 De intervjuer som hålls i arbetets första skede för att samla information om olika patientgrupper och utgöra 

informationskälla inför avgränsningarna, har som mål att ge så mycket information som möjligt om alla 

tänkbart intressanta grupper. Därför fortsätter arbetet med så många intervjuer som möjligt under den tiden 

avsatt till intervjuer, med restriktionen att när svar börjar återkomma under olika intervjuer avslutas arbetet 

med informanter inom den gruppen. 

 

För att söka lämpliga informanter studeras sjukdomar som kan ge en sjukdomsbild som passade in på 

produktens typiska brukare. En källa till dessa patienter är att söka kontakt med sjuksköterskor på stroke 

rehabiliteringar runt om i landet. Därifrån genom vidare kontakter kan en klarare och mer överskådlig bild av 

sjukdomar som ger sökta symptom arbetas fram. För detta arbete innebär det att kontakta människor inom 

rehabilitering såväl som inom intensivvården. 

Viktigt är att kontakta personal från så många olika sjukhus som möjligt för att få en bild som inte är för 

påverkad av eventuella lokala avvikelser. 

Den första kontakten med informanterna sker nästan alltid via telefon, enstaka gånger är den första kontakten 

vid intervjutillfället.  

Intervjuerna planeras ta ungefär en timme att genomföra för att informanten ej skall hinna tröttna. 

Informanten skall vid intervjustart ges information om vad projektet handlar om och varför just denne är 

intressant att intervjua.   
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För att analysera intervjuerna skall inspelningar studeras. Dessa kommer av studenten transkriberas för att 

därefter kunna bearbetas från rådata till enheter och därifrån placerats i kategorier enligt Erlandson et al. 

metod. Hur många kategorier det blir beror på intervjuerna (Erlandson 1993). 

Användargränssnittet 

Utifrån de kategorier som uppkommer under intervjuerna skall användargränssnittet utformas. 

Användargränssnittets utgångspunkt blir kategorin behov. Detta ska lägga stor vikt vid de önskemål kring 

kommunikation som informanterna har samt kring de ämnen som informanterna uttrycket att de idag har 

problem att kommunicera kring.  Utöver detta används också mycket information från tidigare studier där 

frågor har ställts till patienter när de tillfrisknat. För att göra en sammanställning av hur viktig 

kommunikationen anses vara, såsom i Figur 4, och hur akut det är att kommunicera kring samt hur valen 

patienten behöver vara för att klara av detta användes  

För att möjliggöra detta bör varje uttryckt önskan poängsättas efter hur ofta denna nämns av olika 

informanter samt hur viktig informanten anser att denna är. Vissa informanter kan nämna ett ämne i 

förbifarten, då är ämnet fortfarande nämnt medan andra lägger stor vikt och tid på att förklara hur pass viktigt 

just detta ämne är. Detta är viktigt att ta hänsyn till i utvecklandet. Ämnen som bara har nämnts får poängen 1, 

om ämnet ges tid och funderingar får detta en poäng 2 och om informanten uttryckligen säger att detta är 

viktigt för dem att kunna samtala om får detta en poäng 3. Detta ges per informant och ett ämne som många 

gånger nämns i förbifarten får då ett välförtjänt högt poäng då det tydligen är relevant medan ett ämne som 

ett par sjuksköterskor nämner som extremt viktigt också får ett högt poäng. Endast de informanter som tillhör 

den tänkta användargruppen kommer att tas hänsyn till i detta arbete. 

 

Utvecklingen av användargränssnittet sker efter de riktlinjer för utvecklingen som finns i boken Human-

Computer interaction second edition (Dix A. 1998). Dessa riktlinjer kombineras med de speciella riktlinjerna för 

kommunikation via AKK.  

Ett användargränssnitt för AKK måste vara tydligt, enkelt, logiskt och lätt för brukarens anhöriga att 

individanpassa och integrera med (Heister Trygg 1998). 

 

Utöver att anpassa för kommunikation måste också hänsyn tas till att det är ett datorstyrt hjälpmedel och 

därmed bör använda ett anpassat användargränssnitt för just detta. För att utveckla detta på ett korrekt sätt 

kommer mycket av Torres (2002)teorier användas för att strukturera upp arbetet på ett korrekt sätt. 

Utvecklingen beskrivs av dem som en process i 5 steg: planering, krav, design, konstruktion och utplacering. 

Dessa samt de riktlinjer som beskrivs närmare i Torres bok står till grund för utvecklingen. I planerings och 

kravfasen spelar de egenskaper som ett AKK kräver en stor roll (Torres 2002). 

 

För att skapa en bild av vart produkten kommer att befinna sig i har jag valt att följa User Skills and Task Match 

(USTM). Här ligger stort fokus på att skaffa sig förståelse för organisationen och dess uppbyggnad, vilka 

arbetsgrupper som finns, identifiera och beskriva uppgiften och att planera in kontrollpunkter. Detta är en 

väsentlig del då arbetet lätt kan hamna på sidovägar utan detta (Dix A. 1998). 

 

För att kunna uppfylla alla olika krav på gränssnittet som finns från användarnas sida, om kommunikationen 

måste kunna ske snabbt, om det ska vara mycket enkelt att förstå, stimulera en användare som ligger länge, 

kommer gränssnittet att utvecklas i olika nivåer. Det är viktigt att den som är vaken och väl medveten om sina 

rörelser och sin kropp kan uttrycka specifika önskemål kring till exempel smärta snabbt såväl som att den som 

är tungt sederad och har svårt med kontrollen kan uttrycka kritisk information.  

Utifrån dessa kriterier ska olika hierarkiska nivåer utarbetas och därefter fyllas med de olika önskemålen från 

informanterna utifrån hur svåra de är att kommunicera kring och hur mycket fokus de kräver av användaren.  
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Fokusgrupp 

 ”Med Fokusgrupp är det kunden som talar om vad som är kvalitet i den service eller den produkt han eller hon 

använder” (Obert 2000) 

 

För att utvärdera arbetet med användargränssnittet kommer en fokusgrupp att användas. Fokusgruppen skall 

bestå utav minst en person som deltog i intervjuerna samt minst en person som inte tidigare deltagit i arbetet. 

Fokusgruppen skall bestå utav minst 4 personer. 

Temat för fokusgruppen kommer att vara användargränssnittet med ett antal underteman: 

• Användarvänlighet. Är någonting för enkelt eller för svårt? 

• Utseende. Är utseendet på gränssnittet lämpligt? Färg och formmässigt. 

• Funktion. Innehåller gränssnittet de funktioner som kan efterfrågas av en sådan produkt? 

 

Den här fokusgruppen skall alltså användas för att göra en kvalitetsmätning av en produkt som utformats efter 

intervjuer med personer som tillhör samma arbetsgrupp på samma arbetsplats som de som deltar i 

fokusgruppen. Obert & Forsell beskriver i sin bok att det är mycket viktigt att utforma frågorna på ett sådant 

sätt att dessa öppnar för en diskussion som utgår ifrån varje deltagares personliga upplevelser. Dessa får 

därmed inte på något sätt vara ledande och öppningsfraser som ”vad är viktigt för att” är en bra början.  

Tiden inleds med en presentation av moderatorn, i detta fall studenten, som kommer att leda fokusgruppen. 

Därefter presenteras projektet och temat för fokusgruppen, frågorna inleder diskussionen. Fokusgruppen 

förväntas ta 1,5 timme vilket deltagarna är informerade om (Obert 2000). 

Tiden delas upp i 4 delar där den inledande delen är presentation där deltagarna uppmanas att tänka över 

vilka funktioner de skulle önska sig om de fick vara med att utforma ett sådant gränssnitt, extra tid ges till att 

tänka över detta vilken följs utav ett par inledande frågor att diskutera kring. Frågorna lägger fokus på 

kommunikationen och arbetet idag, vad som saknas, hur de arbetar och vad som kan förbättras. Deltagarna 

ges sedan en genomgång av användargränssnittet och alla dess delar som de också får testa på att använda. 

Den sista delen sammanfattar det som framkom under testningen samt sista åsikter kring gränssnittet. 

Utförande 

Arbetets intervjudel är geografiskt begränsad och de flesta undersökningar har skett i Stockholms närområde 

med undantag för en telefonintervju med en sjuksköterska i Örebro samt en intervju med en arbetsterapeut i 

Linköping. Övriga intervjuer hölls vid Danderyds Universitetssjukhus, Södersjukhuset och Hjärnskadecenter i 

Stockholm. Intervjuerna hölls med personal i lokaler tillhandahållna av ovan nämnda institutioner. 

 

Den undersökande intervjun i det inledande skedet av projektet var avgränsad till att undersöka vilket behov 

av datorstyrd och ögonstyrd kommunikation de intervjuade själva tyckte behövdes på sin arbetsplats och med 
just deras patienter. Undersökningen avgränsades för att utröna huruvida Tobiis produkter kunde möjliggöra 

detta och utgick från en teori om att ett hjälpmedel behövdes. Därför utgick frågorna i intervjun också ifrån att 

ett kommunikationshjälpmedel med kvalifikationer som Tobiis C12 skulle kunna anpassas för att uppfylla 

personalens behov.  

  

Den utvecklande delen av arbetet är också hårt avgränsat då endast mjukvaran Communicator samt hårdvaran 

C12 kommer att användas för att ta fram ett nytt kommunikationshjälpmedel för den  

 

I analysen av intervjuerna har inte en fullskalig transkription gjorts då detta ej var möjligt till följd av arbetets 

tidsbegränsning. Vikten av en transkription ansågs här försumbar i förhållande till de andra kvalitetskrav som 

fanns på arbetet. 

 

Jag utgår ifrån att den tilltänkta patienten tidigare har haft det som Heister et al kallar för normal 

kommunikations- och språkutveckling. Detta betyder att personen när skadan sker har ett fullt utvecklat 

kommunikations- och språkbeteende. (Heister Trygg 1998) 

  

  



13 

 

Material 

CEye: Enhet för eyetracking, med Tobiis Dark and Bright eyetracking fungera den för personer i olika åldrar, 

etnicitet och olika omgivande ljus. 

C12: en skäm utvecklad av Tobii Technology. Skärmen har touchscreen och är anpassad för att  

enkelt kunna kopplas med Tobii CEye.  

Communicator: Tobiis mjukvara för utveckling av användargränssnitt för AKK. 
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Resultat 

Intervjuer 

Som nämndes tidigare i delen Metod användes McCrackens teknik för utformningen utav intervjufrågorna. 

Den första intervjun som jag gjorde lutade mer åt en styrd intervju än en halvstyrd och ses därför som en 

pilotintervju, resultatet av denna kommer dock att räknas med i slutresultatet. Till de följande intervjuerna 

gjordes konceptet om något med större användande av sufflörsord och färre färdigformulerade frågor. 

Intervjun höll dock samma tema som tidigare. Användandet utav fler sufflörsord visade sig öppna upp till fler 

samtal som informanten ansåg var utsvävningar från dennes sida men gav mycket viktig information. Exempel 

på sådana sufflörsord var kommunikation, idag, framtiden, arbetsupplevelser och liknande för att påminna om 

vilka ämnen som skulle diskuteras men fortfarande ge stor plats för spontanitet. Flitigt användande av Lincon 

& Gubas (1985) tekniker för att föra intervjuerna framåt tvingade informanten på ytterligare information som 

annars förmodligen hade gått förlorad. Det gav också informanten betänketid att omformulera sitt svar något 

från det personen först sagt, ofta kom först ett svar som informanten kan ha känt att denne borde svara, 

senare följt av personliga reflektioner. Denna teknik fungerade dock inte under telefonintervjun då 

informanten blev nervös över att linjen hade brutits och därför blev distraherad istället för att brodera ut sin 

berättelse. 

 

I den inledande delen av intervjun gav informanterna en mycket splittrad bild av sjukvården. Det var svårt att 

hitta någon typ av mönster i hur de upplevde sin vardag, vilken typ av patienter som skulle kunna utgöra en 

potentiell brukare och hur de kommunicerade med dessa idag. På samma sjukhus kunde flera sjuksköterskor 

beskriva helt olika tillvägagångssätt för kommunikation med sina patienter och hävda att just deras sätt var det 

som alla på deras sjukhus eller avdelning använde för just dessa patienter. På ett sjukhus intervjuades flera IVA 

sjuksköterskor. En av dessa svarar på frågan om de använder något kommunikationshjälpmedel: ”Jag tror att vi 

har någon gammal karta med lite olika gubbar som man kan peka på men den användes nog aldrig…” 

En annan IVA sjuksköterska från samma avdelning svarar såhär på frågan om hur de går tillväga för att 

kommunicera med patienter: ”Att läsa på läppar är gemensamt och framförallt tror jag att vi använder oss av 

pek och bokstavstavlorna…”. Detta ger vilt skilda bilder av hur kommunikationen ser ut idag och att utreda hur 

det faktiskt ligger till skulle kunna utgöra ett helt examensarbete i sig självt. Därför tas ingen hänsyn till detta i 

utformandet av kommunikationshjälpmedlet i det här fallet. 

 

Det man, trotts denna otydliga bild av kommunikationen, kan konstatera är att alla använder sig utav ja och 

nej-frågor. För att få dessa besvarade använder de tekniker som att be patienten blinka, krama deras hand 

eller mima. Några låter sina patienter använda papper och penna för att kommunicera medan andra läser på 

patientens läppar. Detta beskrivs ofta som frustrerande, till exempel så beskriver en IVA sjuksköterska hur 

patienter försöker kommunicera med papper och penna: ”Det är jätte svårt. Ibland känns det som att de skulle 

behöva meterstora papper och skriva meterstora bokstäver.” 

Många av dem beskriver, precis som i tidigare studier, att det är frustrerande att inte alltid kunna hjälpa och 

förstå vad som är fel. Många av dem känner sig uppgivna när de inte förstår och tvingas lämna en patient utan 

att kunna göra någonting åt det som tydligt oroar denne.   

 

Den sammanställning av svar och frågor syns i Utifrån de kategorier som uppkommer under intervjuerna skall 

användargränssnittet utformas. Användargränssnittets utgångspunkt blir kategorin behov. Detta ska lägga stor 

vikt vid de önskemål kring kommunikation som informanterna har samt kring de ämnen som informanterna 

uttrycket att de idag har problem att kommunicera kring.  Utöver detta används också mycket information från 

tidigare studier där frågor har ställts till patienter när de tillfrisknat. För att göra en sammanställning av hur 

viktig kommunikationen anses vara, såsom i Figur 4. De punkter som ligger lånt ut från cirkelns mitt har högre 

poäng enligt det poängsystem som beskrivs i delen Metod.  De ämnen som ofta har berörts och beskrivits som 

viktiga har en högre poäng. 
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Figur 4 Grafen visar de behov informanterna har uttryckt kring kommunikationen samt med vilken frekvens dessa har 

nämnts. 

 Det syns tydligt att vissa ämnen har berörts av alla, både ja- och nej-frågorna och området smärta har alla 

deltagare beskrivit som viktiga. Många beskriver också att patienterna undrar vad som har hänt dem, även om 

de får detta berättat för sig ett flertal gånger av sjuksköterskorna. Många av behoven handlar om frågor av 

olika slag och oro över situationen. En sjuksköterska berättade också att det även kan vara viktigt att få 

information om patientens tidigare sjukdomsbild.  Detta fick dock ej så hög prioritet då bara en person 

nämnde det alls. Mardrömmar var ett sådant ämne som sjuksköterskorna gick med på att många patienter 

hade men få ansåg det viktigt att kunna samtala kring. Vid intervjun av en person som hade kunnat vara en 

potentiell brukare när han blev skadad beskrev han mardrömmarna som något av det viktigaste han hade velat 

kommunicera kring, likaså att ha någon underhållning/sysselsättning. Inte heller detta nämndes ofta 

avinformanterna.  

Användargränssnittet 

Användargränssnittet utformades efter de önskemål som framkom under intervjuerna, de som vid 

bearbetningen gick i kategorin ”Önskemål”.  Utöver detta användes också information från tidigare studier 

som beskrivits i inledningen där fler patienter deltagit och uttryckt sina önskemål. För att få en överblick av hur 

viktigt varje önskemål ansågs vara, hur akut informationen var och hur pass vaken patienten behövde vara för 

att använda funktionen skissades en figur upp som tog hänsyn till allt detta. Ju större bubbla desto viktigare 

har ämnet ansetts vara. Ju högre upp desto mer akut är informationen att snabbt och enkelt kunna få och 

längre till höger kräver högre medvetandegrad, se Figur 5. 

Bekräftande utöver ja …
Egna önskemål(mat,  …

Ekonomi och övrig oro

Frågor kring mat/hunger

Följdfrågor kring …

Har du varit på sjukhus …

Har du varit sjuk innan?

Hur är jag skadad?

Ja och nej

Kontakta anhöriga 

Larm

Mardrömmar
Obehagskänslor

Smärta
Smärtstillande

Sysselsättning

Tar du någon medicin?

Tidsorientering?

Toalett

Träning?

Törst

Vad har hänt?

Var är jag?

Vart är jag skadad?

Vill Sova

Kommunikationsbehov

Poäng
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Figur 5 Grafen beskriver olika faktorer som behöver tas i akt vid utvecklandet av användargränssnittet 
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 Alla önskemål finns representerade samt möjligheter att på olika nivåer samtala kring dessa, se Figur 6. I och 

med de hierarkiska nivåer som arbetats fram kunde användargränssnittet anpassas för såväl väldigt vakna som 

för svårt medvetandepåverkade brukare. Gränssnittet startar enkelt med en startbild som uppmuntrar till 

interaktion med enheten både från brukarens och från sjuksköterskans sida. Gränssnittets startsida visar stora 

knappar för Ja, Nej och ? för att även en användare som inte är van vid hjälpmedel och inte vid full 

medvetandegrad skall kunna uttrycka just detta. På startsidan finns också fyra mindre knappar som leder 

vidare till andra sidor, se Figur 6. Därefter kan brukaren eller sjuksköterskan välja hur avancerad 

kommunikationen skall vara. Om brukaren själv kan uttrycka att denne har ont vid en fråga från sjuksköterskan 

går personal vidare i kommunikationen genom att välja knappen smärta och om brukaren är tillräckligt vaken 

finns möjlighet att gradera smärtan, peka ut vart det gör ont och hur detta känns. För en mindre vaken brukare 

kan denne endast titta på den kroppsdel som smärtar och har därmed fått uttrycka att det gör ont och vart. 

Samma koncept genomsyrar hela användargränssnittet och bör göra det användbart och stimulerande för 

mycket vakna till inte så vakna patienter. 

 

Figur 6 Ett schema över användargränssnittet och vilka sidor som länkar till varandra. Varje linje går att följa åt båda 

hållen. 

 

Gränssnittet använder konsekvent vissa färger för olika typer av knappar. Knappar som leder till en mer 

avancerad sida med samma tema är ljust gula, bakgrunden är grön, vanliga knappar är vita och knappen 

Start

Smärta Kontakta Frågor Fler val

Känsla Smärt-
stillande

Övrga

Vad händer med

Underhållning

Tangentbord

Ändra sängen Beställa mat Hygien Prata om Övrigt

Spel Tangentbord
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”Tillbaka” är orange. Detta för att användaren skall känna igen sig i färgerna även om dennes tillstånd 

försämras och texten blir svårtydd.  

 

Fokusgruppen 

Den fokusgrupp på sex personer som fick möjlighet att utvärdera användargränssnittet tyckte att de idéer de 

själva hade om vad användargränssnittet skulle innehålla fanns representerade. I det inledande stadiet var 

känslorna blandade kring huruvida C12 alls skulle vara en hårdvara som var lämpat för den beskrivna 

uppgiften. Skepsisen var stor hos ett par av de deltagande kring huruvida eyetracking som teknik alls var 

möjlig. De beskrev att de idag använde pålitliga metoder som läppläsning för att kommunicera med 

patienterna. Trots moderatorns försök att lätte upp stämningen och förklara mekanismen bakom höll detta i 

sig genom den inledande fasen. Majoriteten av deltagarna uttryckte att eyetracking kunde vara precis det som 

just de hade tänkt sig som ett alternativ.  Detta genomsyrade också hur deltagarna beskrev eventuella luckor i 

dagens kommunikation. Sambandet mellan de som uttryckte skepsis gentemot eyetracking som teknik och de 

som uttryckte mycket små eller inga problem alls med kommunikationen. De som ansåg att kommunikationen 

idag inte var tillräcklig eller upplevde problem med att förstå patienterna trodde också att eyetracking kunde 

vara en lösning.  

Alla deltagare provade själva på att röra sig i gränssnittet med hjälp av eyetracking. Detta spred en positiv 

inställning bland deltagarna.  Många uttryckte att just det som den personen tidigare tänkt på fanns 

representerat här. Några var skeptiska till användandet av tangentbordet då denna funktion kräver en del 

träning och vana vid enheten men gruppen kom överens om att tangentbordsfunktionen inte var någonting 

som skulle behöva användas primärt då de flesta ämnena fanns representerade. 

Ingen reagerade på att någon färg eller form borde bytas ut och kommenterade detta med ord som lugnande, 

enkelt och logiskt. Frågor började dock dyka upp kring individanpassning, några drog sig tillbaka när de såg 

utvecklingsmiljön. Det krävdes försäkran om att tanken inte var att detta skulle behöva användas av dem utan 

kunde läggas över på till exempel anhöriga eller i mån av tid och att patienten vistas lång tid. 

Få konkreta förslag på förändringar framkom dock, någon gav ett förslag på ett tillägg i en av sidorna men 

annars tyckte deltagarna att behoven var tillgodosedda på ett tillfredsställande vis. Några ifrågasatte 

funktioner som att byta kläder och underhållning men gruppen var ense om att dessa gärna fick vara kvar för 

patienter som rehabiliteras på någon annan avdelning och eventuellt var i behov av detta. 

 För att sammanfatta grupptimmen ställdes av moderatorn några avslutande frågor, bland annat om de 

deltagande skulle använda en sådan produkt. De som varit skeptiska i början sa först nej väldigt snabbt. Efter 

lite diskussion kom de fram till att om någon annan hade ordinerat att enheten skulle användas så hade de 

kanske försökt. Resterande av gruppen tycktes positivt inställda men ansåg att de inte själva skulle beställa en 

till avdelningen. Många var dock mer än villiga att få möjligheten att prova detta först. Kostnad och 

tillgänglighet var en klart påverkande faktor. Majoriteten trodde att om en enhet fanns tillgängligt på 

avdelningen skulle de självklart ta fram detta och göra försöka att vidareutveckla kommunikationen på så sätt. 

Endast två av sex deltagande ansåg att de inte skulle hämta en skärm som fanns på avdelningen på eget bevåg. 

Sammanfattningsvis var deltagarna nöjda med användargränssnittet, det fanns lite att anmärka på och de 

ansåg kommunikationsglappen vara täckta.  Många var intresserade av att få vara med och testa produkten 

bland brukare och hoppades få se en sådan på sjukhuset ganska snart. Flera kunde redan nu minnas patienter 

som de trodde skulle ha hjälpts och någon nämnde till och med en patient som vid mötet precis blev förflyttad 

till en annan avdelning. 



19 

 

Diskussion 
Under arbetet med intervjuer och sökande av informanter i början framkom att det fanns många 

sjukdomsbilder som passade samtidigt som de inte alls passade för detta ändamål. Denna förvirring uppkom 

då mycket medicinsk litteratur gav en bild av sjukdomen som inte alls stämde överens med det personalen 

kring dessa patienter gav sken av. Ett sådant diffust område är strokepatienter som kan drabbas av syndrom 

och komplikationer som ger symptomet att de under en tid är oförmögna att tala och skriva. Det är dock svårt 

att få någon klar bild av hur vanligt förekommande detta är. Även kring IVA patienter har bilden varit diffus och 

svårdefinierad. Personal har svårt att uppskatta hur ofta en sådan sjukdomsbild uppkommer och många 

uttrycker att det är ovanligt trotts att tidigare forskning och svensk statistik tyder på att tusentals drabbas. 

Detta har gjort att det varit svårt att få tag i patienter som kunnat uttrycka sina önskemål och tankar kring ett 

sådant hjälpmedel och mycket av patienternas tankar och känslor får istället studeras i tidigare studier. 

Hofsteindottirs arbete har bland annat varit viktigt för att ge en bild av vad patienterna känner sig oförmögna 

att prata om, detta har gett större prioritet på ämnen som till exempel mardrömmar som av 

sjukhuspersonalen inte alls gavs någon uppmärksamhet.   

Ett annat sådant ämne var sysselsättning och underhållning som uppmärksammades först vid en intervju med 

en person som befunnit sig i ett kommunikationshämmat läge i månader. Denna beskrev att en befriande 

känsla hade varit att kunna styra någonting själv och göra sådana enkla saker som att vända blad i en bok utan 

någon assistans. Sysselsättning är ännu ett område som personalen inte lade någon vikt vid då de ofta ansåg 

att ingen befinner sig i kommunikationshämmat tillstånd länge nog för att dra nytta av detta. Fler intervjuer 

med patienter som befunnit sig till exempel trakeotomerade under en längre tid hade förmodligen kunnat ge 

fler sådana intressanta synpunkter på vad som borde vara med och inte.  

Personalen gav heller inte någon enhetlig bild av hur de i dagsläget arbetade för att kommunicera med 

patienterna. Detta gjorde utvecklingen något svårare då hela organisationen var svår att förstå. Att utveckla 

ett användargränssnitt utan att förstå organisationen där det skall användas och göra det på ett bra sätt kan av 

många ses som en omöjlighet. Därför fick arbetet utgå ifrån att de använde en blandning mellan läppläsning, 

skriva och olika ja och nej-system. De olika teknikerna är väldigt olika sätt att interagera med patienterna, att 

läsa på läppar kräver att någon hela tiden är där och antecknar vad personen säger. Det är en 

inlärningsprocess och patienten måste lära sig att välja sina ord väl för att inte göra långa krångliga meningar. 

Detta ger att endast enklare och inte fullständig kommunikation är möjlig. Patienten blir också väldigt utsatt 

och tar lätt på sig skulden om kommunikationen inte skulle fungera. De patienter som skriver på papper 

varierar i medvetandegrad och vissa skriver perfekt, vilket möjliggör fullständig kommunikation. Vad som är en 

viktig skillnad mellan att skriva och läsa på läppar är att brukaren kan kommunicera med papper och penna 

trotts att ingen är där, man kan lämna ett meddelande. Detta gör att skulden kan vara delad om 

kommunikationen inte fungerar, om ingen läser vad patienten skrivit finns ingen kommunikation. 

Problematiken kring närvaro av andra finns när det gäller att blinka eller krama någons hand eller på annat sätt 

svara med en fysisk enkel rörelse. Det krävs att någon är där och att den personen ställer rätt frågor så att 

brukaren kan uttrycka sina önskemål. Att ställa rätt frågor är en mycket svår del i kommunikationen och kan 

leda till stor frustration för båda parter. 

 Beroende på vilken av dessa tekniker personalen använder sig av idag finns olika utvecklingsmöjligheter hos 

användargränssnittet för att så väl som möjligt passa för organisationen. Vid ett sjukhus där man bara läser på 

läppar symboliserar det att personalen lägger mycket tid på att försöka förstå sina patienter och tycker om att 

använda sin kropp som hjälpmedel. En annan väg som att skriva visar att personalen ger möjligheten att lämna 

meddelanden och de läser när de hinner och kommer förbi. Dessa är viktiga faktorer att ta hänsyn till om 

produkten skall passa personalen på sjukhuset. Om produkten inte passar personalen kommer brukaren aldrig 

att få möjligheten att testa produkten heller. 
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För att få en klarare bild av hur sjukhuspersonalen faktiskt arbetar skulle observation vara ett bra 

kompletterande sätt att studera detta. Ett annat alternativ är att göra så som i detta arbete, att försöka skapa 

ett användargränssnitt som passar alla. Det senare kan dock vara en svår början i utvecklandet av en produkt 

inom en helt ny marknad. Ett enklare koncept är att utveckla en produkt som utgår från en teknik som används 

idag så att personalen som skall använda denna känner igen sig och inte i första steget utsätts för helt 

främmande kommunikationssätt. Därefter kan en vidareutveckling vara att möta alla tekniker. 

Då den här produkten är utvecklad för att möta alla behov kan detta vara en orsak till att den mötte motstånd 

från en del av fokusgruppen. De som läser på läppar är vana vid att inte behöva något annat hjälpmedel än sig 

själva och eventuellt penna och papper. Att introducera ett kommunikationshjälpmedel alls för sådan personal 

kan utgöra ett helt examensarbete i sig för att få dessa att interagera med någonting nytt och främmade. Hade 

gränssnittet utformats mer för att komplettera just den metoden kanske inte samma motstånd hade mötts.  

Användargränssnittet bemöttes, utöver den osäkra starten, väl av fokusgruppen. Detta anser jag visar på att 

ett korrekt arbete har gjorts med tolkningen av intervjuerna då användargränssnittet till stor del är uppbyggd 

efter just de uttryckta önskemålen. Önskemålen från personalen som framkom under intervjuerna stämmer 

dessutom mycket väl överens med de behov kring kommunikation som andra studier har visat på. Personal 

beskriver att de känner sig frustrerade och uppgivna i sitt dagliga arbete, något som för länge sedan 

konstaterades av bland annat Lance Patak et al (Patak 2004) . Dessa överensstämmer med de intervjuer som 

hölls i denna studie, vilket jag anser visar på att dessa resultat ger en sanningsenlig bild. Utöver intervjuerna 

har, som tidigare nämnts, andra studiers resultat legat till grund för användargränssnittet. Många studier har 

visat att det finns en bristfällighet i kommunikationen men få studier testar kommunikationshjälpmedel. En 

sådan studie har dock gett viktig information om vad en patient, i den extrema situation som 

kommunikationshämmandet och intensivvårdsbehandling innebär, är Happs(2004) studie med patienter som 

använder VOCAs. Där beskrivs att något av det vanligaste var att patienten uttryckte jag älskar dig med hjälp av 

sin VOCA. Detta uppkom inte alls under de intervjuer som gjordes i det här arbetet och Happs resultat fick 

därför stor betydelse. Studien visade också att då VOCAs är relativt begränsade använde patienterna dessa 

främst för kommunikation med anhöriga och alternativa metoder med sjuksköterskorna (Happ 2004). 

En annan anledning till att VOCAs främst användes med anhöriga var att personalen sällan orkade hämta 

produkten och alls tillhandahålla denna till patienterna. Detta kan säkerligen bli en barriär även för denna 

produkt. Personalen i nämnda studien ansåg att det tog för lång tid och var för krångligt att hämta produkten 

och satte sig istället med läppläsning eller vilken annan metod de använt tidigare. Ett sätt att undvika detta kan 

vara att ha en enhet monterat vid sängen hela tiden. På så vis väljer användaren att använda denna. Det kräver 

dock att personalen en gång introducerar enheten till den tänkta brukaren. Detta ger då brukaren en trygghet 

att veta att man alltid kan uttrycka det man vill. Detta blir dock en kostnadsfråga då en mycket lägre kostnad 

vore möjlig om en enhet användes för flera användare, som en av deltagarna i fokusgruppen föreslog. Detta 

gör dock att användaren förlorar sin kommunikationsmöjlighet så fort personalen tar enheten vidare till näste 

patient. Det leder i sin tur att den stress som beskrivits i tidigare studier, att vara helt hjälplös och oförmögen 

att kommunicera utan någon annans hjälp, inte underlättas alls. Därför bör varje patient som är 

kommunikationshämmad en längre period ha en egen enhet vid sin säng hela tiden för att minska stress och 

känslan av att vara helt hjälplös.  

För att uppmuntra vårdpersonalen att använda sig utav detta hjälpmedel bör en studie göras på hur 

patienterna upplever sin tillvaro under kommunikationshämmat tillstånd med samt utan detta hjälpmedel. En 

sådan studie kan förhoppningsvis få upp ögonen för vad det är en kommunikationshämmad patient 

genomlider under sin tid på en intensivvårdsavdelning. Det är också viktigt att utbilda vårdpersonalen i detta 

ämne, en god ide för ge tillgång till en logoped som utprovar kommunikationshjälpmedel även för de patienter 

som bara tillfälligt är kommunikationshämmade. 
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För att förbättra kommunikationen mellan personal och patienter som är kommunikationshämmade krävs ett 

hjälpmedel som brukaren själv kan styra, alltid har tillgång till, är lättanvänt och stimulerande samt direkt 

uppmuntrar till interaktion. Kommunikationen idag är bristfällig kring ämnen utöver smärta och ja- och nej-

frågor. Känslor, mardrömmar och önskemål är svåra att uttrycka. Med Tobiis anpassade användargränssnitt 

kan detta möjliggöras på ett enkelt, anpassningsbart sätt.  
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