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Sammendrag 
 

Denne masteroppgaven tar for seg studien av hverdagen til en ALS-pasient, og hennes bruk 

av øyestyring til å kommunisere via kommunikasjonsverktøyet Grid Pad 3. En stor del av 

dataene i oppgaven er bygd på erfaringer fra hjemmesykepleien, da jeg arbeidet som 

pleiemedarbeider på heltid i mellom bachelor- og mastergraden min. I tillegg har jeg gjort 

intervjuer av hennes pårørende, samt helsepersonell og leverandøren av Grid 3-systemet.  

Gjennom min studie har jeg identifisert fire hovedtemaer som jeg trekker frem som spesielt 

viktig for hvordan kommunikasjonsverktøyet Gridpad 3 fungerer i praksis, og hvordan dette 

verktøyet kan bidra til en forbedring av hverdagen til en ALS-pasient. I temaet ”Utformingen 

av grensesnittet” tar jeg for meg viktigheten av at tastaturet på Gridpaden tilpasses ALS-

pasientens dagsform, og hvor langt i sykdomsforløpet pasienter er. Jeg identifiserer også 

viktigheten av at dvalefunksjonen i programvaren er synlig og forståelig. Brukerne av 

Gridpaden må i tillegg få tilgang til ordlisten, og kunne tilpasse den selv. I temaet ”Opplæring 

av pasient, pårørende og helsepersonell” tar jeg for meg viktigheten av en god og grundig 

opplæringsprosess av pårørende og andre omsorgspersoner. I temaet ”Integrasjon med andre 

systemer” ser jeg på viktigheten av et trygt og sikkert alarmsystem på Gridpaden, når 

brukerne selv ikke kan betjene en vanlig trygghetsalarm. Videre belyser jeg Maria sitt ønske 

om et eget, separat tastatur for kommunikasjon. Hennes behov for kommunikasjon med 

venner via sosiale medier er viktig å huske på. I temaet ”Endringer” observerte jeg endringer 

hos Maria, for eksempel at hun ble mer stiv, som etterhvert også påvirket bevegelsen av hodet 

hennes. Videre så jeg at hun ble mer sliten og uttrykte kortere setninger, som i økende grad 

sentrerte ønsker og behov. Begge disse påvirket hvor godt Gridpaden støtter hennes 

kommunikasjon. Jeg identifiserer også viktigheten av at støtteapparatet rundt brukeren er godt 

kjent med personen, spesielt i senere stadier av sykdommen. Alle helseinstanser, også for 

eksempel sykehus som tar imot ALS-pasienter, burde ha en grunnleggende kompetanse på 

ASK-verktøy. Til slutt identifiserer jeg viktigheten av at det designes løsninger som kan 

forlenge funksjoner som svekkes og går tapt hos ALS-pasienter, og ikke ha ensidig fokus på 

funksjonsnedsettelser. 
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Jeg mener at min unike rolle som en informatiker med erfaring og kompetanse innenfor 

helsesektoren, har hatt en stor betydning for resultatene av mine data, da det ikke ville vært 

mulig å få den samme innsikten uten denne forståelsen og erfaringen. Å være så tett på Maria 

gjorde at jeg forsto hvordan det var å leve som ALS-pasient og hvor viktig Gridpaden var for 

hennes livskvalitet. Dette gjorde også at jeg fikk et helt annet grunnlag for å evaluere den. 

Endringene som følger av ALS gjorde at Gridpaden ble vanskeligere å bruke og Gridpaden 

viste seg å ikke være robust nok for de store endringene. På slutten var det mange funksjoner 

hun ikke klarte å bruke. Det at hodet ikke var mulig å bevege de siste månedene var viktig for 

interaksjonen med systemet. Når svekkelsen nådde øynene ble interaksjonen mye 

vanskeligere. 

 

En av motivasjonene til Maria for å delta i dette prosjektet var: det finnes ingen kur, hvis jeg 

kan bidra til å gjøre livet enklere for noen er det verdt det. Når jeg har arbeidet med denne 

oppgaven har det vært viktig for meg å være Maria sitt talerør. Et av de største ønskene til 

Maria var bedre hjelpemidler, noe jeg håper denne oppgaven har bidratt til. 
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Aller først vil jeg rette en stor takk til Maria, som tross hennes daglige, tøffe utfordringer, og 

langtkommen sykdomsforløp, sa ja til å stille opp og delta i mitt forskningsprosjekt. Jeg vet 

hvor mange timers arbeid og krefter som ligger bak alle de e-postene jeg fikk med 
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1 Introduksjon 
 

Interessen for temaet for forskningsprosjektet mitt, og bakgrunnen for valg av case, grunner i 

personlige erfaringer fra mitt arbeid i hjemmesykepleien. Tilsammen har jeg jobbet der i flere 

år, både ved siden av studier, og i fast stilling et helt år mellom bachelor- og mastergraden 

min. Dette året var virkelig meningsfylt for meg. I motsetning til tidligere, da jeg kun hadde 

jobbet noen kvelder og helger i måneden, kom jeg nå mye tettere på brukerne som jeg ellers 

kun hadde sett en gang i ny og ne. Jeg ble kjent med de på en helt annen måte. Noen så jeg så 

ofte som daglig. Det var likevel en av brukerne jeg ble kjent med dette året som gjorde et 

ekstra sterkt inntrykk på meg. Hun het Maria. 

 

Ved juletider i 2016 ble jeg introdusert til Maria, en enslig kvinne i midten av 40-årene, som 

nylig var kommet inn i sonen jeg arbeider. Tidligere samme året, etter en rekke utredelser, 

hadde hun omsider fått konstatert diagnosen Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS). Hun hadde 

hovedfag i engelsk, og jobbet som lærer i blant annet norsk og engelsk på en videregående 

skole, og var bosatt i en annen by. Da hun forsto omfanget av sykdommen, og at hun kom til å 

trenge mer hjelp fra familie, flyttet hun tilbake til hjemstedet. Allerede da bar Maria preg av 

sykdommen. Hun hadde redusert tale, og gikk med støtte fra en rullator. Etter kun noen 

måneder hadde Maria betydelig svekket artikulasjon og fikk behov for støtte til tale. Hun 

brukte Grid Pad, med Grid 3-systemet, som hun betjente med øyestyring, et skjermtastatur og 

en bryter (knapp) til høyre tommel. 

 

Øyesensorteknologien hun benyttet, EyeGaze 2, var for meg svært fascinerende. I 

begynnelsen effektiviserte den måten Maria kommuniserte og uttrykte seg på, mens den mot 

slutten fungerte som en fullverdig erstatter for den tapte talen, og var helt nødvendig for å 

kommunisere behov og ønsker til omverdenen. I tillegg åpnet den opp for å opprettholde 

kontakt med venner og familie som var lengre unna, blant annet via tjenester som facebook, 

e-post og SMS, som var tilpasset for øyestyring. Mitt førsteinntrykk var at Gridpaden var et 

fantastisk verktøy, noe den også virkelig er, men etterhvert som den ble mer implementert i 

hverdagen og Maria ble mer avhengig av den, erfarte vi at den også hadde visse utfordringer 

og mangler. Det var særlig i forbindelse med øyestyringen at en del av utfordringene oppsto, 

og hvor den ble utrolig sårbar. Disse tingene, og interessen for å få en bedre forståelse av 
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hvordan Gridpaden fungerte for Maria i praksis, ledet meg til å gjøre en studie av hvordan 

kommunikasjonsverktøyet Gridpad 3 og øyestyring fungerer i praksis. Det finnes også andre 

kommunikasjonsverktøy enn Gridpad, men ettersom det er denne maskinen Maria brukte 

velger jeg å fokusere på Gridpad og Grid 3-systemet i denne oppgaven.   

 

Dessuten tenkte jeg at jeg hadde en helt unik posisjon, hvor jeg både kjenner til helseaspektet 

ved sykdommen til Maria, samt at jeg har en bakgrunn innenfor teknologi. I tillegg hadde jeg 

allerede etablert et godt forhold til Maria og hennes familie, som jeg mener er en fordel med 

tanke på tilgang til informasjon, og åpenhet blant informantene. Jeg fikk også enklere tilgang 

til nettverket hennes, da jeg hadde møtt de fleste av informantene fra før. Dette mener jeg har 

bidratt til å danne et bedre grunnlag for mine konklusjoner.  

 

Bakgrunnen for denne oppgaven er derfor først og fremst en interesse for å forstå bruk av 

kommunikasjonsteknologi i kombinasjon med øyestyring, og hvordan teknologi kan 

muliggjøre at man kan forlenge bruken av funksjoner som gradvis svekkes og forsvinner som 

et resultat av ALS. For å kunne forstå dette måtte jeg få et bedre innblikk i teknologiens rolle i 

livet og hverdagen til Maria og menneskene rundt henne. Jeg er klar over at denne type 

teknologi også brukes av mange andre brukergrupper, men jeg har valgt å ta for meg ALS på 

grunn av at Maria hadde denne sykdommen.  
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Figur	1:	Maria	(privat	foto)	

	

Maria døde i oktober høsten 2018 etter en tapper kamp som gikk så utrolig fort, men som 

samtidig også gikk sakte. Sakte fordi sykdommen er så alvorlig og omfattende, og fordi 

kampen mot frykten for det uvisse og uunngåelige, samt gjentakende pusteproblematikk, var 

en del av hverdagen den siste perioden. Det er med en ærefrykt og stor takknemlighet at jeg 

skriver denne oppgaven.  

 

Familien til Maria har fritatt med for taushetsplikten min, og har gitt samtykke til å bruke 

hennes bilde og navn i denne oppgaven. 

1.1 Forskningsspørsmål 

Det er to forskningsspørsmål jeg har utforsket i gjennom studien min: 

1. Hvordan fungerer kommunikasjonsverktøyet Gridpad 3 i praksis? 

og 

2. Hvordan kan dette verktøyet bidra til en forbedring av hverdagen til en ALS-pasient? 
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1.2 Oppgavens oppbygging 

 

Kapittel 2: I kapittel 2 defineres sykdommen Amyotrofisk Lateral Sklerose, og beskriver 

blant annet dens kjennetegn, utvikling, utbredelse, varighet, osv.   

Kapittel 3: I kapittel 3 presenteres hjelpemidler for ALS-pasienter: alternativ og supplerende 

kommunikasjon, teknologiske og ikke-teknologiske hjelpemidler, Gridpad og Grid 3 systemet 

med øyestyring, og bilder og beskrivelse av funksjoner på hovedinformanten min sin Gridpad. 

Kapittel 4: I kapittel 4 presenteres og begrunnes metodologi- og metodevalg, altså blant annet 

hvorfor jeg valgte et case-studie fremfor en auto-etnografisk studie. 

Kapittel 5: I kapittel 5 fremlegges mitt feltarbeid som pleiemedarbeider i hjemmesykepleien. 

Innledningsvis blir hjemmesykepleie definert. Videre presenteres data fra mine deltakende 

observasjoner fra mitt feltarbeid, og den har en naturlig inndeling i tre deler, som reflekterer 

de ulike periodene jeg var hos Maria.  

Kapittel 6: I kapittel 6 presenteres analysen av mine data. 

Kapittel 7: I kapittel 7 blir diskusjonen av mine data fra analysen fremlagt. 

Kapittel 8: I kapittel 8 konkluderer jeg hovedfunnene i oppgaven min. 
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2 Amyotrofisk Lateral Sklerose 
	

Amyotrofisk Lateral Sklerose, heretter ALS, er en motorisk nervesykdom som ødelegger 

nerveceller mellom hjernen og ryggmargen (Ball et al., 2010), og som resulterer i 

muskelsvinn. Amyotrofisk betyr nemlig muskelsvinn, lateral betyr ”ved siden av”, og sklerose 

betyr arrvev (Direktoratet for e-helse, 2017). I USA går ofte sykdommen under navnet Lou 

Gehrig’s disease (Borasio & Miller, 2001). Ved ALS rammes kun nervene som styrer 

kroppens motorikk, altså muskler og bevegelse, mens nervene som påvirker følelse i kroppen 

vil være uberørt av sykdommen (Norsk Helseinformatikk, 2018). De motoriske nervecellene, 

som sender signaler fra hjernen til musklene, vil gradvis svekkes, og tilslutt vil de forsvinne 

helt. Dette resulterer i at pasienten mister funksjonen i de aktuelle musklene. Når tapet av 

disse nervecellene oppstår vil det derimot dannes arrvev på dette stedet (Direktoratet for e-

helse, 2017).  

 

Vanligvis skiller man mellom to former for ALS: bulbær amyotrofisk lateral sklerose og 

spinal amyotrofisk lateral sklerose. Til tross for at de har ulike navn er de fremdeles to 

varianter av samme sykdom. I førstnevnte vil symptomene ofte starte med at pasienten 

opplever vanskeligheter med å snakke og svelge (Showalter, 2011), grunnet lammelser i gane, 

tunge og svelg (Holmøy & Worren, 2006)(Direktoratet for e-helse, 2017). Omtrent 20 % av 

personene som får ALS starter med bulbære symptomer (Hanson, Yorkston, & Britton, 2011). 

Ved spinal ALS derimot, er det nerveforsyningene til ryggmargen som først rammes, som 

resulterer i at pasienten vil begynne å merke svekkelser i blant annet armer, ben, rygg, 

brystkasse og mage (Direktoratet for e-helse, 2017). Andre vanlige symptomer er ustøhet og 

nummenhet. Uavhengig av om debutsymptomene starter med bulbære eller spinale 

svekkelser, vil de fleste pasienter med ALS oppleve at symptomene sprer seg til de 

tilgrensende muskelgruppene etterhvert (Borasio & Miller, 2001)(Doyle & Phillips, 2001). I 

tillegg skilles det mellom sporadisk ALS, som er den vanligste, og familiær ALS. I sistnevnte 

er det flere tilfeller enn en person i slekten som har, eller har hatt, ALS. Det er derimot relativt 

sjelden, og inntreffer kun i 5-10% av tilfellene. 

 

I Norge er det rundt 200-400 personer som har påvist og lever med ALS, og det er registrert 

en økning av sykdommen (Holmøy & Worren, 2006). Det er noe høyere forekomst av ALS 

blant menn enn kvinner (Hanson et al., 2011), og gjennomsnittlig alder for når sykdommen 
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inntreffer er ca. 58 år (Fried-Oken et al., 2006)(Showalter, 2011). Forventet levetid etter stilt 

diagnose varierer, og det er svært individuelt hvor raskt sykdommen utvikler seg. Vanligvis 

lever ikke ALS-pasienter lengre enn 2-5 år etter stilt diagnose (Ball, Fager, & Fried-Oken, 

2012). Pols og Limburg skriver at ca. 50% av ALS-pasienter lever i underkant av tre år etter 

at diagnosen er stilt, og at de færreste lever mer enn fem år med sykdommen (Pols & 

Limburg, 2016). Det hender likevel at noen pasienter lever med sykdommen i opptil 20 år 

eller lengre (Doyle & Phillips, 2001), men det er derimot ganske sjeldent. Den kjente 

engelske fysikeren Stephen Hawking er et eksempel på dette. Han levde med ALS i over 50 

år (Hawking, 2019). 

  

Årsaken til sykdommen er fremdeles ukjent (Ball et al., 2010), til tross for at det har blitt 

forsket på mange ulike grunner til hvorfor den oppstår. Det finnes heller ingen ingen kur eller 

medisiner med konstatert helbredende effekt (Bolmsjö, 2001), (Ball et al., 2012). Det eneste 

legemiddelet som er godkjent og som tilbys til ALS-pasienter i Norge er Rilutek, som kan ha 

en bremsende effekt på utviklingen av sykdommen for noen pasienter (Direktoratet for e-

helse, 2017). I løpet av våren 2018 ble det diskutert hvorvidt den nye ALS-medisinen 

Edaravone, som både brukes i USA, Japan og Sør-Korea, skulle tilbys til norske pasienter. I 

mai samme året ble beslutningen tatt, der medikamentet ble nedstemt. Grunnen var at 

medisinen er for dyr, at det er manglende dokumentasjon på medikamentet, og at det ikke er 

påvist overlevelse (Huuse & Foss, 2018). 

 

Et hjelpemiddel som kan være livsforlengende er en hjemmerespirator. En respirator er et 

hjelpemiddel som kan brukes når pustemuskulaturen svikter (ALS Norge, 2018). Den generer 

overtrykk av luft som blåses inn via en kanyle på halsen.  
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3 Teknologi for ALS-pasienter 
	

I dette kapittelet vil jeg presentere teknologi og hjelpemidler som ofte anbefales og vil være 

nyttig for ALS-pasienter. Innledningsvis vil jeg definere hva et hjelpemiddel er. Jeg vil også 

beskrive forskjellen på teknologiske og ikke-teknologiske hjelpemidler, og hvilken rolle disse 

ofte har i tilfeller som denne oppgaven omhandler. Videre vil jeg gi en kort presentasjon av 

fagteamet. Dette velger jeg å gjøre fordi jeg mener at de har en sentral rolle i 

sykdomsprosessen. Siste del av kapittelet vil omhandle Gridpad 3 og bruken av øyestyring, 

som hadde en avgjørende rolle da Maria gradvis fikk redusert, og etterhvert tapt tale. 

Gridpaden har hatt et stort fokus i gjennom hele dette forskningsprosjektet, da den ble et 

gjentakende samtaletema under datainnsamlingen, og opptok veldig mye av tiden til Maria og 

menneskene rundt henne. 	
	

3.1 Hjelpemidler 

Når en alvorlig sykdom inntreffer er det som regel ikke kun kroppslige funksjoner som 

rammes, det er gjerne også en rekke praktiske ting som må håndteres i slike situasjoner. Ofte 

har de berørte lite eller ingen erfaring med disse tingene fra før, og det kan derfor være 

vanskelig å vite hvor man finner riktig informasjon og hvem man skal henvende seg til. 

Parallelt med ALS og sykdommens utvikling vil det gradvis bli et økende behov for 

hjelpemidler. Arbeids- og velferdsetaten definerer et hjelpemiddel som: 

 

”En gjenstand eller et tiltak som har som mål å redusere praktiske problemer for 

personer med nedsatt funksjonsevne” (ALS Norge, 2018).  

 

Hjelpemiddelsentralen er den etaten som låner ut hjelpemidlene, og er et gratis tilbud. 

Hjelpemidler som derimot finnes i vanlig dagligvare gis det som regel ikke støtte til, og må 

derfor eventuelt dekkes privat (Arbeids- og velferdsetaten, 2014). Etter endt bruk skal 

hjelpemidlene returneres. I Hjelpemiddeldatabasen finnes det en oversikt over mange av 

produktene som finnes på markedet. For å kunne søke om hjelpemidler må det foreligge et 

langvarig behov, og at vedkommende har en vesentlig redusert funksjonsevne. Om det 

derimot er et kortvarig og midlertidig behov, er det kommunen som skal kontaktes (Arbeids- 
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og velferdsetaten, 2018). Blant pasienter med ALS varierer det hvor raskt sykdommen 

utvikler seg (Ball et al., 2012), og hvordan personen håndterer og aksepterer det som vil 

komme. Likevel er det forventet at det vil bli behov for flere hjelpemidler utover i 

sykdomsforløpet. Ettersom behandlingstiden kan ta opptil flere måneder, er det derfor lurt å 

være tidlig ute med å bestille utstyr, slik at det er tilgjengelig når behovet oppstår (Arbeids- 

og velferdsetaten, 2018).  

	

3.2 Fagteamet rundt en ALS-pasient 

Når en ALS-diagnose blir stilt blir pasienten tilbudt en rekke hjelpemidler, både i form av 

helsetjenester og fagteam, samt både teknologiske og ikke-teknologiske hjelpemidler. 

Ettersom ALS er en kompleks sykdom, anbefales det at ulike fagteam involveres. Fagteamet 

kan bestå av fastlegen, spesialsykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut, logoped og sosionom 

(Stiftelsen ALS Norge, 2018), i tillegg til hjemmesykepleie. Det er dermed mange aktører 

som er involvert i en slik prosess, der spørsmål knyttet til både økonomiske og praktiske 

løsninger blir foretatt. I forbindelse med ALS må som regel hjemmet gjennomgå flere 

tilpasninger, som blant annet å få montert ulike håndgrep på vegger, i trapper, og i dusjen. I 

tillegg må det tilrettelegges for de ulike hjelpemidlene som må implementeres. Dette er det 

fagteamet som hjelper til med. 

 

Aktivitet og deltakelse er nøkkelord innenfor ergoterapi (Stiftelsen ALS Norge, 2018), og 

målet til en ergoterapeut er først og fremst å avdekke behov og ønsker. I tillegg legger de til 

rette for at brukeren kan fortsette å gjøre de tingene han/hun har lyst til, som en sykdom eller 

skade har satt begrensninger for. I en del tilfeller omfatter det å gi informasjon og bestilling 

av hjelpemidler, samt å gi opplæring i dem. For noen pasienter er ikke nødvendigvis 

hjelpemidler løsningen. I stedet kan det å gi gode råd være hensiktsmessig, og i mange 

tilfeller finner ergoterapeuten og brukeren løsninger sammen.  
 

3.3 Alternativ og supplerende kommunikasjon 

 

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), eller Augmentative and Alternative 

Communication (AAC), er en erstatning eller et supplement til tale, og bidrar til at personer 
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med nedsatt eller fullt tap av tale kan kommunisere mer effektivt. Som i navnet støtter ASK 

både kommunikasjonsformer for mennesker med svak, utydelig eller forsinket tale, også kalt 

supplerende kommunikasjon, og personer der talen er tapt, kalt alternativ kommunikasjon 

(Statped, 2017). American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) definerer AAC 

som:  

 

”En klinisk praksis som adresserer behovene personer med komplekse og betydelige 

kommunikasjonsvansker har, preget av funksjonsnedsettelse i talespråk og/eller 

forståelse, og inkludert skriftlige og talte kommunikasjonsformer” (ASHA, 2019).  

 

Tetzchner og Martinsen, i Norsk Tidskrift for Logopedi (2009), definerer alternative 

kommunikasjonshjelpemidler som hjelpemidler som erstatter tale for personer som ikke har 

mulighet til å utvikle tale. Videre hevder de at supplerende kommunikasjonshjelpemidler har 

til hensikt å supplere redusert tale, enten om det er permanent eller i en rehabiliteringsfase.  

 

Alternativ og supplerende kommunikasjon er utviklet for flere forskjellige brukergrupper med 

ulike behov. En stor andel av brukerne som benytter ASK er personer med cerebral parese 

(CP), autisme og down syndrom. Andre brukergrupper som også kan ha stor nytte av ASK er 

personer med ALS, multippel sklerose (MS) og afasi (Norsk Tidskrift for Logopedi, 2009). 

For personer med Progressive Neuromuscular Disease, som er et samlebegrep for en rekke 

progressive nervesykdommer, deriblant ALS, regnes implementeringen av ASK som standard 

praksis. Grunnen til dette er at innføringen av riktig verktøy vil gi ALS-pasienter muligheten 

til å fortsette og opprettholde effektiv og funksjonell kommunikasjon, når deres egen, naturlig 

tale ikke lenger holder mål (Ball et al., 2012). I følge Doyle & Phillips (2001), vil 

størsteparten av ALS-pasienter drar nytte av ASK på et eller annet tidspunkt i 

sykdomsprosessen. Dessuten viser studier av pasienter med ALS at den potensielle 

muligheten for å miste talen er ansett som en av de verste aspektene ved sykdommen (Hanson 

et al., 2011). 

 

Studier viser også at det er forskjeller basert på kjønn når det kommer til valg av ASK-

verktøy. Funn viser blant annet at flere kvinner enn menn foretrekker lav-teknologiske 

løsninger, 20% av kvinnene mot kun 6% av mennene, og at også dobbelt så mange kvinner 

øsker VOCAs, som er enkle kommunikasjonsverktøy med syntetisk tale. I tillegg kommer det 
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frem at tre ganger så mange menn foretrekker høy-teknologiske skrivesystemer (Doyle & 

Phillips, 2001).		

3.3.1 Teknologiske og ikke-teknologiske hjelpemidler 

Vanligvis skilles det mellom ikke-teknologiske hjelpemidler, lav-teknologiske hjelpemidler 

og høy-teknologiske hjelpemidler. For personer med ALS kan det være hensiktsmessig å 

bruke en kombinasjon av disse, avhengig av tilgang og kontekst. 

 

Ikke-teknologiske løsninger kalles gjerne for papp-tech fordi de ofte er enkle og papirbaserte, 

og er de løsningene som er mest utbredt. Eksempler på dette kan være tematavler, symbolkort 

og kommunikasjonsbøker (Isaac Norge, 2019). I forhold til ALS kan papirbaserte løsninger 

være aktuelle på steder der de elektroniske ikke kommer til, som for eksempel på badet i 

forbindelse med stell, eller på soverommet, eller når de høy-teknologiske ikke fungerer. Lav-

teknologiske hjelpemidler, som ofte kalles low-tech løsninger, kan være enkle talemaskiner 

uten dynamisk display (Isaac Norge, 2019). De høy-teknologiske derimot, ofte kalt high-tech 

løsninger, er avanserte datamaskiner med syntetisk tale, omgivelseskontroll, og med 

muligheten til å kobles opp mot telefoner, e-post, internett, osv. (Isaac Norge, 2019). En 

Gridpad er et eksempel på en høy-teknologisk løsning. 

 

Tidligere studier som har sett på trender innen ASK-løsninger. Disse studiene har identifisert 

sammenhenger mellom når ALS-pasienter bruker de ulike løsningene, og med hvem de 

benyttes med. Funnene indikerer at personer med ALS ofte bruker ikke-teknologiske og lav-

teknologiske tilnærminger når de kommuniserer face-to-face, og da gjerne med kjente 

kommunikasjonspartnere. De høy-teknologiske løsningene derimot, er foretrukket i 

situasjoner der kommunikasjonspartneren er ukjent, eller i settinger som krever lengre, verbal 

produksjon, som for eksempel i en telefonsamtale (Doyle & Phillips, 2001). Andre studier 

hevder også at høy-teknologiske løsninger ofte brukes for å kommunisere detaljerte behov og 

krav, samt for å fortelle historier. De lav-teknologiske løsningene blir gjerne brukt for å 

kommunisere akutte behov og krav (Ball, Beukelman, & Pattee, 2004). 
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3.4 Kommunikasjonshjelpemidler for ALS-pasienter 

 

Statped (2017) definerer et kommunikasjonsmiddel som: ”en gjenstand som inneholder et 

ordforråd og som kan brukes av ASK-brukere for å uttrykke seg eller støtte tale”. Videre 

skiller de mellom kommunikasjonsmidler med og uten stemme. For et stort flertall av ALS-

pasienter vil det etterhvert være hensiktsmessig og nødvendig å bruke et 

kommunikasjonshjelpemiddel som støtter tale, da tap av tale er et vanlig resultat av 

sykdommen. Studier viser at omtrent 95% av ALS-pasienter vil, på et eller annet tidspunkt før 

deres død, være ute av stand til å snakke eller ha alvorlig dysartrisk tale (Ball et al., 2007). 

Holmøy & Worren (2006) undersøkte bruken av kommunikasjonshjelpemidler hos pasienter 

med ALS, som ble behandlet i deres tverrfaglige team ved Ullevål Universitetssykehus i 

perioden 1998-2005. De fant at rapporter fra både norske og amerikanske sentere for ALS 

samsvarte med deres egne tall på andelen pasienter som brukte kommunikasjonshjelpemidler. 

Rapportene hevder at omtrent 80 % av ALS-pasienter vil ha behov for ASK i løpet av 

sykdomsperioden, og at problematikk knyttet til kommunikasjon er den hyppigste 

utfordringen for spesialteamene (Holmøy & Worren, 2006). I tillegg er det viktig å tilby 

kommunikasjonsverktøy som støtter endringer av kroppslige funksjoner, som for eksempel 

tap av muskler i hender, armer, og ben. Mange kommunikasjonshjelpemidler består av 

peketavler og touch-skjermer, som forutsetter bevegelighet i fingre eller hender, særlig 

sistnevnte. I mange tilfeller vil det etterhvert være behov for teknologi som støtter øyesensor, 

og gjerne tidligere hos pasienter med bulbær start. På grunn av at sykdommen har veldig 

forskjellig utvikling og forløp er det avgjørende for ALS-pasienter at verktøyet kan 

individuelt tilpasses, og at det alltid er lett tilgjengelig. Statped (2017) setter dette som et krav 

for at et kommunikasjonsmiddel skal være funksjonelt. Etterhvert som pasienten vil oppleve 

økende grad av redusert tale vil alternativ og supplerende kommunikasjon bli desto viktigere. 

Dette fordi personer med ALS vil bli enda mer avhengig av ASK utover i sykdomsforløpet, 

særlig mot slutten (Doyle & Phillips, 2001).  

 

For at ALS-pasienter skal få maksimalt utbytte av et ASK-verktøy er det viktig at det 

introduseres tidlig, før sykdommen har satt for mange begrensninger (Showalter, 2011). 

Yorkston et al., i Doyle & Phillips (2001), foreslår at utprøvingen av ulike ASK-løsninger 

burde starte når talen har begynt å svekkes, eller når talehastigheten er redusert ned til 50%.  
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Om pasienten mottar og tar i bruk verktøyet tidlig, kan vedkommende bli kjent med det 

aktuelle hjelpemiddelet og lære seg de ulike funksjonene i god tid før han/hun vil være 

avhengig av det. Det er derfor essensielt at pasienten blir informert om de ulike mulighetene 

som er tilgjengelig på markedet, og hva som kan være nyttig for en person med ALS (Ball et 

al., 2004). Utfordringen med dette kan være at vedkommende ikke har prosessert sykdommen 

enda, da symptomene kanskje ikke er blitt veldig tydelige, som gjør det vanskelig for 

personen å se for seg og forstå behovet som etterhvert vil komme. Informasjon om tilbud og 

hjelpemidler gis av en kliniker eller helsepersonell, der blant annet en ergoterapeut er relevant 

til oppgaven. Videre trekker Ball, Beukelman og Pattee (2004) frem viktigheten av at ALS-

pasientene forstår ASK-teknologien, og at de får tilbud om å prøve og bruke ulike enheter før 

en av de eventuelt implementeres i hjemmet. Dette for å sikre at pasienten får et relevant 

verktøy som dekker de ulike spesifikasjonene, og at vedkommende er komfortabel med å 

benytte teknologien. I en del tilfeller blir hjelpemiddelet stående ubrukt fordi pasienten ikke 

klarer å bruke det, eller ikke forstår nytteverdien av det.  

 

Studier gjort av Ball, Beukelman og Pattee (2004) viser at 96 % av pasienter med pALS 

godtar bruken av AAC-verktøy, der 90 % av deltakerne takket ja direkte, mens 6 % godtok 

gradvis. De analyserte årsaken til hvorfor et så stort flertall godtok bruken av AAC-verktøy 

øyeblikkelig. Funnene deres viste at det var tre hovedgrunner: kommunikasjon med nettverket 

rundt, deltakelse, blant annet i samfunnet, og for å kunne fortsette på sine arbeidsplasser. 

Ball, Fager og Fried-Oken (2012) henviser til samme behov om at pasientene ønsker å 

opprettholde sitt arbeid, i tillegg til momenter som: å bemanne datamaskiner, få tilgang til 

word-programmer for å skrive dokumenter, og interagere over telefon og internett.  

	

3.5 Grid Pad og Grid 3-systemet 

	

En Gridpad er et digitalt verktøy som er utviklet av det engelske firmaet Smartbox, og 

kommer med programvaren Grid 3. Smartbox har utviklet assistive technology i over 15 år, 

og har fire hovedfokusområder: kommunikasjonshjelpemidler, omgivelseskontroll, styring av 

datamaskin, og interaktiv læring (Smartbox Assistive Technology, 2019b). Grid 3 er designet 

med fokus på ASK-brukere, og gir mennesker med kognitive- og/eller 

kommunikasjonsvansker muligheten til å få en stemme, betjene datamaskinen, kontrollere 



24	
	

omgivelsene, og et mer selvstendig liv (Smartbox Assistive Technology, 2019a). Grid 3 tilbyr 

løsninger der brukeren enten kan snakke i form av symboler, bilder eller tekst, eller en 

kombinasjon av disse. Den kommer også med et bredt antall ferdig utarbeidede 

kommunikasjonsoppsett. I tillegg til kommunikasjonsløsninger har programvaren andre 

funksjoner som omgivelseskontroll og betjening av Windowsprogrammer (Cognita, 2018a, p. 

3). Sistnevnte kalles PC-kontroll i Grid 3. Dessuten kan både androide smarttelefoner, e-post, 

osv., kobles opp mot maskinen, slik at brukeren kan kommunisere med venner og familie som 

oppholder seg lengre unna. Programvaren kommer med et bredt spekter av ressurser som kan 

betjenes med berøring, øyestyring og pekeenheter, og er tiltenkt mennesker i alle aldere og 

med ulike utgangspunkt (Smartbox Assistive Technology, 2019a). 

 

I Norge er det selskapet Cognita som leverer Gridpad. De ble etablert på midten av 1980-

tallet, da under navnet Falck Produkter, men fikk sitt nåværende navn i 2001. Konflikter førte 

til at de solgte bedriften og startet opp på nytt med Cognita. Siden den gangen har de hatt en 

økning av brukere, og er i dag 10 ansatte i bedriften (Cognita, 2018e). I tillegg til å skreddersy 

utenlandske løsninger til norske forbrukere, utvikler Cognita også egne løsninger. 

Hovedfokuset deres ligger på selve brukeren, da deres filosofi er at hver bruker er unik, og 

derfor skal også hver løsning de leverer tilpasses individuelt. Dette for å imøtekomme 

brukerens ønsker og behov, og ikke motsatt (Cognita, 2018f). De har inngått en nasjonal 

avtale med NAV Hjelpemiddelsentral, og leverer tjenester til alle de 17 

hjelpemiddelsentralene i Norge. Det finnes en hjelpemiddelsentral i hvert fylke, med unntak 

av Oslo og Akershus som er slått sammen (Arbeids- og velferdsetaten, 2016). Cognita har hatt 

mange pasienter med ALS, spesielt etter at den nyeste programvaren Grid 3 kom for omtrent 

to år siden, hvor øyestyringsteknologien var betraktelig utbedret.  

 

Grid 3 har opplevd en relativ stor økning av brukere siden da. Med den nye løsningen har 

brukeren flere muligheter til å gjøre endringer i blant annet innstillinger, som tidligere i Grid 2 

måtte gjøres av leverandørene. Grid 3 gir brukeren mulighet til å kommunisere både i form av 

syntetisk tale, og via tjenester som e-post, sosiale medier, deriblant: facebook, youtube og 

instagram, samt SMS (Cognita, 2018a). I forhold til ALS-pasienter vil denne funksjonen bli 

spesielt viktig i senere stadier av sykdommen, da pasienten gradvis vil oppleve nedsatt og, i 

de fleste tilfeller, til slutt totalt tap av tale (Doyle & Phillips, 2001)(Ball et al., 2012), som er 

nevnt tidligere i oppgaven. I tillegg til å kompensere for kognitive, språklige og 

kommunikasjonsvansker, støtter Gridpad fysiske utfordringer som brukere enten har, eller vil 
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støte på i gjennom sykdomsprosessen. Dette kan innebære manglende, nedsatt eller fullt tap 

av funksjonsevne i for eksempel armer og ben, som ALS gradvis vil resultere i. Med Grid 3 

systemet har brukeren mulighet til å betjene omgivelsene sine, også kalt	omgivelseskontroll 

(Cognita, 2018). Omgivelseskontroll gir brukeren frihet til å kunne styre TV, radio, lys, dører, 

samt andre funksjoner i hjemmet, direkte fra Gridpad.					

3.5.1 Tre ulike serier 

Gridpad finnes i tre ulike serier: Gridpad GO, Gridpad 12,5”, og Gridpad EYE 12,5”, og er 

alle skreddersydd for ASK-brukere. Gridpad GO-serien har de minste maskinene, med to 

ulike skjermstørrelser: 8” og 10”. De har begge en responsiv touchskjerm, er bærbare, og er 

tiltenkt de mer mobile og aktive brukerne. Go-serien er spesiallaget for Grid 3, og har en 

batteritid på omtrent fem timers bruk (Cognita, 2018c). Den minste GO-maskinen veier kun 

540 gram, som gjør at den er praktisk å ta med seg i vesken (Cognita, 2018d). De to andre 

seriene er robuste og har 12” HD-skjermer. Gridpad 12,5” har batteritid på 15 timer, mens 

EYE-maskinene har ca. 10 timers batteritid (Cognita, 2018b). Før det besluttes hvilken av de 

tre maskinene som vil være mest gunstig å implementere hos de ulike brukerne, gjøres det en 

utprøvning. Da møtes både en av leverandørene i Cognita, samt en person fra NAV 

Hjelpemiddelsentral, sammen med brukeren som skal benytte seg av hjelpemiddelet.  

 

Til de ulike maskinene finnes det forskjellige løsninger for alternativ betjening, blant annet 

ulike muserstatninger og brukere, samt teknologi basert på øyestyring. Et eksempel på en 

muserstatning kan være en gyroskopisk mus, som er en trådløs mus som kan styres med ulike 

kroppsdeler, deriblant hodet, hånden, foten, eller festes på for eksempel briller (Cognita, 

2018g). Munnmus og brainfingers er andre eksempel på en hodepekermus. Øyestyring er 

likevel den løsning som nesten automatisk tilbys de fleste ALS-pasienter i dag. Årsaken er at 

den ikke forutsetter annet enn øyebevegelser, som hos de aller fleste ALS-pasienter vil være 

uberørt av sykdommen (Ball et al., 2010). I tidlige faser av sykdommen kan det være gunstig 

å kombinere øyestyring med en bryter eller en muserstatter, da det ofte er enklere og raskere. I 

senere stadier av sykdommen bruker ALS-pasienter ofte kun øyestyring som et grensesnitt for 

å betjene ASK-løsningen, og særlig i de mer kritiske fasene (Doyle & Phillips, 2001). Ofte vil 

selv hodemusen bli uaktuell etterhvert, fordi nakkemuskulaturen blir borte. 
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3.5.2 Gridpad EYE 12,5” 

En Gridpad som er utformet for øyestyring består av en skjerm, samt en kameraplanke som 

inneholder et kamera og flere IR-lamper som sender ut infrarøde lys. Det som skjer når 

brukeren ser på skjermen er at lyset fra lampene reflekteres i øynene på brukeren. Videre vil 

kameraet registrere hvor refleksjonen kommer fra i forhold til hvilket område på skjermen 

vedkommende har festet blikket på. For å kontrollere om kameraet mottar signaler kjøres en 

såkalt kalibrering. Ved å utføre en kalibrering testes både avstanden mellom maskinen og 

brukeren, samt lysforholdene. Under selve kalibreringen blir brukeren bedt om å se på ulike 

punkter som kommer opp på skjermen, for eksempel øverst i høyre hjørnet. Disse punktene 

flytter på seg for å teste og sikre at brukeren når frem til alle områdene på skjermen. 

Ytterpunktene er spesielt viktig, fordi det alltid vil være enklest å nå senteret av skjermen. Når 

brukeren fester blikket på de forskjellige markørene som dukker opp, registrerer kameraet, 

gjennom refleksjonen av lyset som sendes fra IR-lampene, om brukeren fokuserer på riktig 

sted. Om kalibreringen er vellykket er det en indikator på at forholdene mellom kamera, 

brukeren, og lyset er optimalt. Da kan personen fortsette å bruke Gridpaden som normalt.  

 

Det hender at man må foreta flere kalibreringer før en finner riktig posisjon. I de tilfellene der 

kalibreringen ikke er vellykket, er det som regel ytre faktorer som er årsaken. Ofte kan 

løsningen være så enkel som å flytte på skjermen, enten litt nærmere eller lengre fra brukeren, 

for deretter å gjennomføre en ny kalibrering. Det er viktig at maskinen ikke står for langt unna 

vedkommende som skal bruke den. I tillegg bør en være bevisst på lysforhold, som for 

eksempel å unngå direkte sollys mot skjermen og kontrollere at vedkommende når ut til alle 

ytterpunktene på skjermen. Om sistnevnte er et gjentakende problem, kan det være 

hensiktsmessig å prøve og samle bokstavene mer inn mot senteret av tastaturet. På den måten 

sikrer man at brukeren får utnyttet hele tastaturet. Ulempen er at det går på bekostning av 

størrelsen på bokstavene, men i en del tilfeller er dette likevel en bedre løsning. Det er i 

tillegg også viktig at brukermiljøet, som blant annet pårørende, venner, pleiere, osv., er 

komfortable med å bruke Gridpaden, slik at de eventuelt kan hjelpe til for å oppnå en god 

kalibrering. Det er derfor essensielt at det gis god opplæring til personene rundt brukeren. Om 

dette ikke er tilfellet, altså at brukermiljøet ikke kan bistå, blir brukeren ofte sliten og lei. 

Resultatet blir da ofte at vedkommende ikke får benyttet fordelene som finnes om man får til 

å bruke øyestyring. 
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Erfaringer gjort i Cognita viser at det varierer hvor raskt personer med ALS viser interesse for 

å motta og begynne og bruke Gridpad. Noen pasienter tar sykdommen inn over seg relativt 

kjapt, og ser hvilke behov som etterhvert vil oppstå, slik at de kan komme i gang og finne 

løsninger tidlig. Andre derimot, trenger lengre tid da de kanskje befinner seg i en 

fornektelsesfase. En del av de pasientene som starter med hjelpemidler tidlig begynner med å 

benytte Gridpad GO-maskinene, som er de mer nettbrettbaserte løsningene, før de får noe 

særlig motoriske vansker. Fordelen med dette er at de gjør seg kjent med tastaturet og 

oppsettet på en slik maskin før de går over til en Gridpad Eye-maskin, hvis og når den tiden 

kommer.  

	

3.6 Maria sin Grid Pad: Tekstkommunikasjon 

 

Ettersom min oppgave sentrerer seg på Maria, en ALS-pasient, og hennes bruk av Grid 3, 

velger jeg i denne oppgaven å fokusere på tekstkommunikasjon. I programvaren heter denne 

løsningen ”Rask Prat 3”. Jeg utelukker derfor bilde- og symbolkommunikasjon, da dette ikke 

har vært relevant i mitt forskningsprosjekt. Det må presiseres at ettersom hver løsning blir 

skreddersydd til den aktuelle brukeren, vil det ikke nødvendigvis si at det kan generaliseres til 

alle ALS-pasienter. I dette avsnittet vil jeg presentere de mest sentrale funksjonene Maria 

benyttet seg av på sin Gridpad: Snakke, Kalibrering, PC-kontroll, omgivelseskontroll og 

Sosiale medier. 
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Figur	2	Første	side	av	hovedmenyen	i	Rask	Prat	3	på	Maria	sin	Gridpad	(eget	foto)	

	
Figur	3:	Andre	side	av	hovedmenyen	i	Rask	Prat	3	(eget	foto)	
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Figur 1 viser side 1 i hovedmenyen i Rask Prat 3. Ved å velge den hvite pilen (>) nederst i 

høyre hjørnet, kommer man til side 2 (se Figur 2). 

 

3.6.1 “Snakke” 

Snakke, se Figur 4, er den funksjonen som brukes til å kommunisere med mennesker som 

oppholder seg i samme rom. Den har syntetisk tale som leser opp teksten som er skrevet i 

skrivevinduet, se ”Les opp”-knappen til høyre på skjermen i Figur 4. Valg av stemme, basert 

på kjønn, alder, og preferanser, gjøres gjerne når maskinen settes opp. Den kan likevel endres 

ved en senere anledning om det skulle være ønskelig. Det er dessuten mulig å lese inn med 

egen stemme og bruke den. Figuren ovenfor viser et vanlig, standard oppsett som består av et 

Qwerty-tastatur, som på en datamaskin, ord- eller setningsprediksjon, samt et skrivevindu. 

Tastaturet kan omorganiseres til et abc-tastatur om det er foretrukket. Ellers kan alle rader, 

kolonner og taster flyttes på eller fjernes. 

 

”Hjem”-knappen, som er plassert øverst i venstre hjørnet (se Figur 4), fører brukeren tilbake 

til hovedsiden (se Figur 1). På motsatt side av skjermen ligger ”Pause”-knappen, som har som 

funksjon å fryse skjermen, eller sette den i dvalemodus. Det betyr at så lenge den er aktivert, 

vil det ikke være mulig å utføre noen handlinger på skjermen. Da vil knappen bli oransje i 

stedet for grå. Den kan skrus av ved å trykke eller se direkte på den. Det er hovedsakelig i 

tilfeller der øyestyring benyttes at det vil være nødvendig å bruke dvalefunksjonen, da 

brukeren vil trenge pauser fra maskinen. Knappen som heter ”Tøm”, to rader over 

pauseknappen, sletter all teksten som står skrevet i skrivevinduet. Om man derimot kun 

ønsker å slette en bokstav eller et ord, brukes ”Slett” eller ”Slett ord”, som er plassert nederst 

på tastaturet.  

 

De tre ordene som står rett under skrivevinduet (Hei, Hva, og Takk) er resultater av ord- og 

setningsprediksjonen. Programvaren vil lagre hvert ord og hver setning brukeren produserer 

på maskinen. Om man for eksempel skriver ”hei”, vil en få forslag på setninger som tidligere 

har blitt produsert  som inneholder ordet ”hei”. Prediksjonen vil bli bedre og mer presis, og 

tilpasset til brukerens språk, jo mer maskinen brukes. Formålet med prediksjonen er  å 

effektivisere skrivingen og kommunikasjonen. Gridpaden logger kommunikasjonen basert på 
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hvilket trådløst nettverk den er tilknyttet. Brukeren kan dermed få en annen prediksjon på 

jobb enn hjemme.  

 

	

	
Figur	4:	Tastaturet	i	funksjonen	”Snakke”	(eget	foto)	

3.6.2 Kalibrering 

Kalibrering er en helt nødvendig funksjon som tester og sikrer at brukeren har 

kommunikasjon med maskinen. Kalibreringer gjøres gjerne når brukeren opplever at det er 

dårlig kontakt med kamerat eller sensorene. Når en kalibrering kjøres blir brukeren bedt om å 

se på ulike punkter som dukker opp på skjermen. Om den er vellykket indikerer det at det er 

god forbindelse mellom brukeren og maskinen. Hvis kalibreringen er mislykket skyldes det 

ofte ytre faktorer, som avstanden mellom brukeren og kameraet, lysforhold, sov. For å starte 

kalibreringen ser brukeren på den hvite boksen med tre grønne sirkler øverst til høyre, se 

Figur 5.  

 

 



31	
	

	
Figur	5:	Funksjonen	”kalibrering”	i	Innstillinger	(eget	foto)	

3.6.3 PC-kontroll 

I PC-kontroll er brukeren inne i et vanlig windows-miljø. Det betyr at brukeren kan gjøre 

akkurat det samme som på en vanlig datamaskin. På EYE-maskinene er PC-kontroll tilpasset 

øyestyring. Den har en egen meny med ulike valgalternativer som: dobbeltklikk, høyre- og 

venstreklikk, zoom-til-klikk, osv. Menyen kan også utvides og flyttes på for å imøtekomme 

brukerens ønsker og behov (Se Figur 6). 	
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Figur	6:	Hovedsiden	i	PC-kontroll	(eget	foto)	

3.6.4 Omgivelseskontroll 

Med omgivelseskontroll kan brukeren betjene omgivelsene, alt fra: TV, radio, dører, elektrisk 

solskjerming, androide mobiltelefoner som er koblet opp til maskinen, ol. (Se Figur 7). Når 

omgivelseskontroll skal implementeres i hjemmet, er det egne firmaer som reiser ut til 

brukerne for å montere motor på dører, vinduer, solskjerming, osv. Deretter er det 

leverandører av Gridpad som kobler opp maskinene mot det som er installert i hjemmet. 

Oppkoblingen gjøres via IR-sendere, som er samme type sendere som brukes i fjernkontroller 

til TV. Også her brukes infrarødt lys. Cognita har også fått radiosendere innebygd i 

maskinene slik at rekkevidden blir bedre. Det betyr at brukeren kan betjene lys, TV, etc., fra 

et annet rom eller en annen etasje. 
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Figur	7:	Menyen	i	Omgivelseskontroll	(eget	foto)	

	

3.6.5 Sosiale medier 

 

De ulike applikasjonene på Gridpaden er tilpasset slik at de skal fungere optimalt med 

øyestyring. På facebook er det blant annet lagt inn en egen ”like-knapp”, som ellers kan være 

vanskelig å nå med øyestyring. Det er også mulig å logge inn med brukernavn og passord 

med øyestyring, som er relativt nytt. I facebook nettleseren er det i tillegg lagt inn en egen 

”scroll-knapp”. Med denne knappen kan brukeren bla seg fra en story til en annen, og ha 

oversikt over hva som er blitt kommentert og likt. Så facebook er optimalisert for 

øyestyringsbrukere.  

	



34	
	

	
Figur	8:	Menyvalget	i	Sosiale	Medier	(eget	foto)	
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4 Metodologi 

4.1 Valg av metodologi 

I denne oppgaven var jeg etterhvert nødt til å gjøre et skifte av min metodologiske tilnærming. 

I utgangspunktet var planen å utføre en auto-etnografisk studie. Både fordi jeg ønsket å gjøre 

og skrive en personlig oppgave, da temaet sto mitt hjerte veldig nært, og fordi jeg hadde en 

unik erfaring fra mitt arbeid i hjemmesykepleien. Sistnevnte trekker Crang og Cook (2007) 

frem som et viktig poeng for å gjøre en auto-etnografisk studie: at temaet oppsto etter egne, 

personlige erfaringer. Jeg ville også at teksten skulle være gjennomsyret av min 

tilstedeværelse i feltet, samtidig som Maria skulle ha den sentrale rollen i oppgaven. Dette 

ønsket jeg at leseren skulle få ta del i, og bli en aktiv deltaker i gjennom studiene jeg utførte, 

derav en auto-etnografisk studie (Crang & Cook, 2007). Da jeg skulle begynne å gjøre 

datainnsamling var planen å bruke mye tid hos Maria. Jeg hadde et ønske om å ta mange 

vakter i hjemmesykepleien, og å tilbringe store deler av sommeren i feltet jeg skulle studere: 

Maria sin hverdag med ALS og tilhørende hjelpemidler. Jeg skjønte derimot ganske raskt at 

dette ikke ville la seg gjøre fordi hun var blitt betraktelig mye dårligere siden jeg var der sist.  

Hun gikk blant annet flere pustestopp mens jeg var der, og behøvde i den forbindelse hjelp 

med å strekke overkroppen for å frie luftveiene. Det føltes dermed ikke forsvarlig at jeg skulle 

være alene med henne. Det var naturligvis også en del angst knyttet til pustestoppene, så det 

føltes ikke riktig å ”trenge seg på” og spørre om det var greit at jeg kunne tilbringe lengre 

perioder hos henne for å observere. Dessuten var rutinene blitt såpass endret, at det ikke 

lengre var naturlig at jeg skulle gå dit som ”pleier nummer en”. På grunn av de ovennevnte 

komponentene, og at ting var blitt svært endret, ble det ikke mulig å gjennomføre en auto-

etnografisk studie. Resultatet av dette ble at jeg valgte å endre kurs, fra å gjøre en auto-

etnografisk studie, til et case-studie.  

4.2 Et case-studie 

Allerede før jeg visste at jeg skulle skrive en oppgave om livet til Maria med ALS, og hennes 

utfordringer knyttet til sykdommen, ble jeg observant på problematikk i forbindelse med 

hjelpemidlene hun benyttet seg av. Jeg var spesielt nysgjerrig på Gridpad og Grid 3 systemet, 

som mot slutten ble helt avgjørende i hennes livssituasjon. Til tross for at Gridpaden 

hovedsakelig er et veldig bra verktøy, som utvider muligheten for å kommunisere etter at 
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talen er gått tapt, erfarte vi at den også med en del svakheter/mangler. Potensialet for å kunne 

bidra med en rikere innsikt om griden i reelle brukssituasjoner, som kunne føre til en 

eventuell videreutvikling av Gridpaden, vekket en interesse i meg. Ettersom jeg hadde gått 

bort i fra å gjøre en auto-etnografisk studie, falt valget på å gjøre et case-studie. Dette var 

naturlig av flere årsaker. For det første hadde jeg et ønske om å forstå det komplekse 

forholdet mellom øyestyrte kommunikasjonshjelpemidler, i dette tilfellet Gridpaden og dets 

funksjoner, og den svært sårbare brukergruppen av ALS-pasienter, som jeg allerede visste at i 

økende grad sårt vil ha behov for disse hjelpemidlene. Da essensen i case-studier er å forstå 

komplekse, sosiale fenomener (Yin, 2009), falt det naturlig å gjøre et case-studie. 

 

For det andre ønsket jeg å forstå hvordan Maria opplevde griden i praksis, og hvilken 

betydning den hadde for hennes livssituasjon, som dannet grunnlaget for problemstillingene 

mine: 1. Hvordan fungerer kommunikasjonsverktøyet Gridpad 3 i praksis, og 2. Hvordan kan 

dette verktøyet bidra til en forbedring av hverdagen til en ALS-pasient. Omfanget av hva jeg 

ønsket å finne ut av, satte igjen vilkåret til hvilke typer studier jeg kunne utføre (Yin, 2009). 

Robert K. Yin (2009) forklarer at forskningsstudiet må ses i sammenheng med 

problemstillingen i studiet, og at det å definere forskningsspørsmålet er et av de viktigste 

stegene i forskningsstudiet. Han kategoriserer de ulike forskningsstudiene basert på hvilken 

spørreform problemstillingen har, der spørreformene: ”hvordan” og ”hvorfor” hovedsakelig 

er foretrukket i case-studier, historier og eksperimenter.  

 

Case-studier benyttes som en forskningsmetode i mange ulike fagfelt, deriblant psykologi, 

sosiologi, sykepleie, osv., og har som mål å utvide og generalisere teorier (Yin, 2009).  

4.3 Datainnsamlingsmetoder 

Yin (1984), i Myers & Avison (2002), hevder at det er seks ulike kilder som kan gi opphav til 

bevis i casestudier, disse sier han er: dokumenter, arkivfiler, intervjuer, direkte observasjon, 

deltakende observasjon, og fysiske artefakter. I mitt forskningsprosjekt har jeg hovedsakelig 

brukt to metoder for datainnsamling: deltakende observasjon fra mitt feltarbeid i 

hjemmesykepleien, og semi-strukturerte intervjuer. I tillegg var jeg på et grunnkurs i Grid 3, i 

regi av NAV Hjelpemiddelsentral. 
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4.3.1 Feltarbeid/deltakende observasjon 

Den empiriske studien jeg har gjort har blitt utført i tre ulike iterasjoner. Den første delen har 

opphav fra observasjoner, erfaringer, tanker og refleksjoner som jeg gjorde meg da jeg 

arbeidet som heltidsansatt i hjemmesykepleien. Det ble ikke skrevet feltnotater på denne 

tiden, men likevel mener jeg at jeg kan kompensere med en dyp innsikt og forståelse av Maria 

sin hverdag. Dette på grunn av at jeg var mye hos henne over mange måneder. Den andre 

iterasjonen ble utført da jeg hadde påbegynt masterstudier, men fremdeles jobbet deltid i 

hjemmesykepleien, og derfor var hos informanten min i den forbindelse. Den siste iterasjonen 

baserer seg på observasjoner som ble utført da jeg kom tilbake til hovedinformanten, etter 

flere måneders opphold. Da var ikke hovedrollen min lengre å utføre pleieomsorg, men å 

observere som en teknologistudent, og samle data til oppgaven.  

 

Observasjonene ble utført i en naturlig kontekst hjemme hos Maria. Det meste av 

observasjonen ble utført i forbindelse med mitt arbeid i hjemmesykepleien. Observasjonene er 

et resultat av Marias og mine forståelser av Gridpaden. Crang og Cook (2007) argumenterer 

for at deltakende observasjon burde brukes som et middel for å utvikle intersubjektive 

forståelser mellom forskeren og den som forskes på.  

 

Feltarbeidet mitt presenteres grundigere i kapittel 5. 

4.3.2 Intervjuer 

Semi-strukturerte intervjuer ble utført med alle informantene i forskningsprosjektet. I forkant 

av intervjuene hadde jeg laget intervjuguider, der noen forhåndstemaer og spørsmål var satt. 

Under intervjuene brukte jeg guiden til å sikre at viktige temaer ble inkludert i samtalene, men 

utover det sto informantene åpne til å utvide samtalene litt i egne retninger (Blandford, 2013). 

Fordelen med semi-strukturerte intervjuer er at interessante temaer kan oppstå under 

intervjuet, da intervjuformen tillater at intervjuobjektet kan påvirke samtalens retning, i 

motsetning til strukturerte intervjuer. 

 

Dataene fra mine intervjuer ble samlet i tre ulike faser, disse kaller jeg for ”de tre ringene”. I 

kjernen, altså den innerste sirkelen, befinner Maria seg. Ettersom hun i utgangspunktet skulle 

være hovedinformanten i prosjektet mitt, var det viktig for meg at hennes tanker og erfaringer 

sto i fokus, da det var hun som levde med ALS. Derfor konsentrerte jeg meg kun om henne i 
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starten. Det var også viktig for meg at hun skulle være synlig i oppgaven, så dataene fra henne 

ble ansett som svært viktige og sentrale. Samtidig som jeg hadde dialog med Maria, intervjuet 

jeg en av leverandørene i Cognita. Formålet med samtalen var todelt. Den første delen av 

intervjuet handlet utelukkende om spørsmål jeg hadde i forbindelse med prosjektet. Den andre 

delen sentrerte seg på spørsmål og tilbakemeldinger Maria hadde. Disse hadde jeg notert meg 

under intervjuene med Maria. 

 

Den midterste sirkelen har fått navnet: ”Maria sine nærmeste”. Denne gruppen består av 

Maria sine pårørende, og en venninne av henne. Intervjuene fant sted ikke så lenge etter at 

Maria var gått bort. På grunn av omstendighetene opplevde jeg det som litt vanskelig å gå 

frem og kontakte pårørende i starten. Jeg ønsket å vise respekt for at de var i en sorgprosess. 

Likevel var alle positive til å bidra i prosjektet som jeg hadde startet med Maria, og alle stilte 

opp til intervju kort tid etter at jeg kontaktet dem. Den første informanten var Maria sin mor. 

Deretter hadde jeg en samtale med venninnen til Maria, og til slutt intervjuet jeg broren. I den 

ytterste sirkelen av ringen befinner helsepersonell seg. Jeg startet med å kontakte en kollega 

av meg i hjemmesykepleien, som hadde fulgt Maria i gjennom hele sykdomsforløpet. Deretter 

intervjuet jeg en av ergoterapeutene som hadde gått mye til Maria. Ergoterapeuten meldte 

interesse for prosjektet mitt allerede da vi var hos Maria sammen i forbindelse med at vi 

skulle hjelpe Maria i PC-kontroll.  

 

Alle informantene ble kontaktet via e-post. Unntaket var kollegaen min fra hjemmesykepleien 

som jeg allerede hadde telefonnummeret til, og broren til Maria som jeg fikk nummeret til fra 

moren. Da jeg skulle arrangere møtene lot jeg meg inspirere av stegene som Crang og Cook 

(2007) foreslår: 1. Jeg skrev en kort beskrivelse om meg og masteroppgaven min, og hvilket 

tema jeg skrev om. 2. Jeg forklarte hvorfor jeg anså vedkommende som aktuell i prosjektet 

mitt. 3. Deretter spurte jeg om de kunne være interessert i å møte meg til en samtale/intervju, 

og foreslo at vi kunne møtes til uken, og at jeg stilte meg åpen til å tilpasse meg deres 

timeplan. I tillegg informerte jeg om hvor lang tid intervjuet ville ta (Crang & Cook, 2007).  

 

Møtestedene for intervjuene ble varsomt valgt (Crang & Cook, 2007), ettersom samtalene 

ville inneholde svært sensitiv informasjon. Intervjuene kunne derfor ikke utføres på et 

offentlig sted. Begge intervjuene med familien til Maria foregikk i leiligheten til Maria. Dette 

var en arena alle var godt kjent og som var fordelaktig fordi det kunne bidra til å lettere 

forestille seg og tenke tilbake på ulike situasjoner. Både informanten fra Cognita, og 
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venninnen til Maria møtte jeg på kontorene deres. Kollegaen min fra hjemmesykepleien møtte 

jeg på ettermiddagen i kontorene våre, mens kveldsvakten var ute hos brukere. 

Ergoterapeuten inviterte meg hjem til henne. Utover intervjuene har jeg hatt kontakt med 

Maria sin mor over e-post og SMS, og møtt henne til flere samtaler i ettertid. Vi møttes blant 

annet i en park hvor jeg fikk tilbakemelding på et av utkastene jeg hadde jobbet med.  

 

Lydopptak ble godkjent og tatt under alle intervjuene. Fordelen med lydopptak er at det sikrer 

en fullstendig beskrivelse av hva som ble sagt, i motsetning til notater som kun kan gjengi en 

delvis beskrivelse. Den største ulempen med å ta lydopptak er at informanten kan bli hemmet 

av opptakerens tilstedeværelse (Myers & Avison, 2002). Dette var derimot ikke et problem i 

noen av mine intervjuer. De fleste av informantene kjente jeg godt, eller delvis, fra før. 

 

Informantene skrev under hvert sitt samtykkeskjema, som blant annet informerte hva dataene 

fra intervjuene skulle brukes til, i at de ville bli anonymisert i oppgaven. 

 

4.4 Fremgangsmåten for analysen 

	

Fremgangsmåten jeg har brukt for analysen er inspirert av Crang og Cook (2007), der de 

presenterer et forslag til hvordan de ulike analyseprosessene kan gjøres. De deler prosessen 

inn i tre deler: Det innledende arbeidet (preliminary work), Utvikling av koder (developing 

codes), og til slutt Granskning, sortering og gi alt en mening (sifting, sorting and making 

sense of it all).  

  

4.4.1 Innledende arbeid 

I den innledende fasen startet jeg med å lese i gjennom alt materialet jeg hadde samlet (Crang 

& Cook, 2007). Dette er hensiktsmessig da man i etterkant av gjennomgangen ofte gjør seg 

opp noen nye ideer om interessante hendelser fra den tiden. I tillegg bidrar det til å friske opp 

minnet på hva man har tenkt i forbindelse med hvordan disse hendelsene skal tolkes, samt 

hvordan dette har styrt videre bygging av ytterligere materialer (Crang & Cook, 2007). Jeg 

begynte analyseprosessen med å skrive ut dataene i papirform. Tanken var at jeg dermed 
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skulle kunne notere, markere, skrive ned stikkord og setninger, og kode i margen, samt på 

arket. Først startet jeg med å markere ord eller deler av setninger med markeringstusj, ut i fra 

hva jeg anså som interessant og relevant for prosjektet. Jeg brukte ulike farger på tusjene til 

de forskjellige informantene mine, slik at det senere skulle bli enklere å skille mellom dem. 

Jeg trakk også en linje under ord eller deler jeg anså som spesielt viktig. Dette for å fremheve 

hovedpoenger. Videre noterte jeg ned stikkord og tanker jeg gjorde meg mens jeg jobbet med 

tekstene. I tillegg sammenfattet jeg avsnitt, eller lange setninger, for å trekke ut det jeg 

oppfattet som essensen av dem. Jeg lagde også piler for å knytte relaterte temaer og skrev 

sentrale notater til meg selv i margen. Crang og Cook (2007) fremhever poenget med å gjøre 

en slik grundig studie av materialet, da de påstår at det alltid vil være ting forskeren ikke la 

merke til da selve datainnsamlingen ble gjennomført.  

 

Da jeg hadde gått i gjennom alle tekstene lagde jeg noen ulike kategorier med fargekoder. De 

samme fargene brukte jeg til å streke under ord og setninger tilhørende de aktuelle 

kategoriene.  

 

4.4.2 Utvikling av koder 

Da jeg skulle begynne å lage koder i teksten, startet jeg med å trekke koblinger mellom 

temaer og kategorier som jeg hadde notert meg. Videre begynte jeg å skrive ned de ulike 

kodene på et separat ark, i likhet med hvordan Crang og Cook (2007) går frem. I den første 

analysen, som var basert på resultater fra samtaler og intervju med Maria, skrev jeg ned fem 

hovedkategorier som jeg mente dekket de ulike temaene vi hadde pratet om. Kategoriene fikk 

ulike farger. Under disse førte jeg inn alle ord, setninger og temaer som jeg anså som 

interessante for prosjektet. Hvert enkelt ord og setning ble skrevet med fargepennen 

tilhørende den aktuelle kategorien, der for eksempel alle punktene innenfor koden ”endringer” 

ble notert med en grønn penn. 

 

I den andre fasen av analysen, som konsentrerte seg om de resterende informantene, altså 

sentrale mennesker i Maria sitt liv, noterte jeg ned koder og poenger på separate ark. De ulike 

arkene fikk overskrift ut i fra navnet og fargen jeg hadde gitt til de forskjellige informantene. 

Dette gjorde jeg igjen for å strukturere materialet mitt. Kodene ble blant annet basert på 

temaer og ting som ble gjentatt under intervjuene, eller som flere av informantene trakk frem 
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som poenger under samtalene vi hadde. Deretter begynte jeg å sortere ut kodene mens jeg 

prøvde å se koblinger mellom dem (Crang & Cook, 2007). I tillegg sammenliknet jeg med 

materialet jeg allerede hadde fra Maria. En del av kategoriene til Maria gikk igjen hos 

samtlige av de andre informantene, men jeg fant at det var mer utdypende svar hos sistnevnte. 

Ettersom Maria var ganske dårlig da intervjuene ble utført, tok det lang tid for henne å kun 

skrive noen få setninger. Pårørende, venninnen, og helsepersonell supplerte derfor med mer 

detaljerte beskrivelser på en del av temaene Maria hadde skrevet i intervjuene. 

 

4.4.3 Granskning, sortering og gi alt en mening 

I den siste fasen av analysen er målet å luke ut koder som er motsetninger, eller som ikke 

samsvarer med hverandre. Dette kan kun skje gjennom en kontinuerlig prosess frem og 

tilbake mellom kategoriene og kildene (Crang & Cook, 2007). I denne fasen begynte jeg å 

skrive ut kodene og plassere de ulike tekstene under de ulike temaene. Dette var mer 

komplisert enn jeg hadde sett for meg. Noen av temaene passet inn i flere av kategoriene som 

gjorde det vanskelig å vite hvor de skulle plasseres. Etter å ha utført disse tre prosessene 

identifiserte jeg fire hovedområder: 1. Utformingen av grensesnittet, 2. Opplæring av pasient, 

pårørende og helsepersonell, 3. Integrasjon med andre systemer, og 4. Endringer. Disse hadde 

igjen flere underkategorier. 
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5 Case 

5.1 Mitt feltarbeid 

Feltnotatene mine er basert på nesten et år som pleiemedarbeider hos Maria, som var en ALS-

pasient jeg gikk mye til da jeg arbeidet fulltid i hjemmesykepleien. Tilsammen har jeg vært i 

hjemmesykepleien i omtrent seks år, både som kvelds- og helgearbeider (ringehjelp) ved 

siden av studiene, og som pleiemedarbeider på heltid mellom bachelor- og mastergraden min. 

Da var min primæroppgave å være pleier og utføre helsetjenester som blant annet stell, 

tilrettelegging av måltider, medisinutdeling, ol. Likevel var det flere ting med de teknologiske 

hjelpemidlene hjemme hos Maria som jeg ble interessert i, trolig noe påvirket av min 

bakgrunn som teknologistudent. For det første ble jeg svært fascinert over 

øyesensorteknologien hun brukte, EyeGaze 2 på Grid Pad. Den var forholdsvis presis. I 

begynnelsen effektiviserte den måten Maria kommuniserte og uttrykte seg på, mens den mot 

slutten fungerte som en fullverdig erstatter for den tapte talen og var helt nødvendig for å 

kunne kommunisere behov og ønsker til omverdenen. I tillegg åpnet den opp for å 

opprettholde kontakt med venner og familie som var lenger unna, blant annet via tjenester 

som facebook, e-post og SMS. Mitt førsteinntrykk var at Grid Paden var et fantastisk verktøy, 

noe den også virkelig er, men etterhvert som den ble mer implementert i hverdagen, og Maria 

ble mer avhengig av den, erfarte vi at den også kom med visse utfordringer og mangler.  

 

De månedene jeg var hos Maria kom jeg nært innpå selve sykdommen. Utfordringene disse 

pasientene møter hver eneste dag gjorde sterkt inntrykk på meg og ga ikke slipp, selv ikke 

etter at jeg gikk over til masterstudier. Det som kanskje gjorde aller sterkest inntrykk på meg 

var hvor hjelpeløs sykdommen gjør deg. Gradvis frarøvet den biter, som funksjon i ulike 

kroppsdeler, interesser og hobbyer som faller bort, privasitet, bestemmelsen over egen tid, 

spontanitet, for å nevne noen. Listen kunne blitt utrolig lang. Da jeg jeg skulle bestemme meg 

for hva jeg ville skrive masteroppgave om ble det egentlig et ganske enkelt valg. Jeg tenkte at 

mitt kjennskap til ALS kunne bidra til å sette et sterkere søkelys på denne brukergruppen og 

teknologien som de benytter i dag, der det som nevnt fremdeles er mangler og større behov 

for mer tilpasning.  

 

Maria ble ganske syk utrolig fort. Gjennom året 2017 skjedde det mange endringer, både 

fysisk kroppslig, og i form av hjelpemidler. Det er vanskelig å gi en nøyaktig beskrivelse av 
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når eksakt de ulike hjelpemidlene kom i bruk, selv etter samtaler med pårørende. Likevel har 

vi en ganske grei oversikt over når omtrentlig ting skjedde og i hvilken rekkefølge. I dette 

kapittelet vil jeg legge frem feltnotatene i kronologisk rekkefølge, fra jeg ble kjent med Maria 

ved årsskiftet 2016/2017, og frem til jeg var i gang med studiene og masteroppgaven. 

Feltnotatene vil ha en naturlig inndeling basert på de ulike periodene jeg var hos henne, samt 

følge Maria sitt sykdomsforløp. Innledningsvis vil jeg definere hjemmesykepleie. Deretter vil 

første del av feltnotatene mine omhandle de tankene, erfaringene og refleksjonene jeg gjorde 

meg den tiden jeg var hos henne som pleiemedarbeider. Helt frem til utgangen av august 

jobbet jeg som fulltidsansatt i hjemmesykepleien og var mye hjemme hos henne, nesten 

daglig. Den neste fasen baserer seg på den tiden jeg var begynt på masterstudier og jobbet 

redusert stilling i hjemmesykepleien, og da var primæroppgaven min fremdeles å yte 

helsetjenester som pleieansatt. Denne høsten jobbet jeg kun noen kvelder og helger i 

måneden, men jeg var likevel innom henne jevnlig. Den siste delen av kapittelet tar for seg 

den perioden jeg kom tilbake igjen til Maria, etter å ha vært fraværende på grunn av studier i 

flere måneder, men denne gangen med et skifte fra en pleiemedarbeiders til en 

informatikkstudents perspektiv.   

	

5.2 Definisjon av hjemmesykepleie 

	

Hjemmesykepleien er en kommunal tjeneste som siden begynnelsen av 1980-tallet har vært et 

etablert tilbud i alle kommuner i Norge, og ble i 1984 en lovpålagt tjeneste i 

kommunalhelsetjenesteloven (Birkeland & Flovik, 2014). Jeg har et inntrykk av at mange 

forbinder hjemmesykepleien nesten utelukkende med pleie og omsorg av eldre som er syke. 

Det virker som om det er en usikkerhet blant en del folk hva hjemmesykepleie egentlig 

innebærer og hvilke oppgaver de har. Helsetilsynet (2015) gir en relativt åpen beskrivelse av 

hva som kan forventes når man mottar helsetjenester i hjemmet, der helsetjenester omfatter 

hjemmesykepleie, hjelp til personlig hygiene og ernæring, lettere behandling, sårbehandling, 

legemiddelhåndtering, samt psykisk helse. De trekker frem at det er forskjeller mellom hvilke 

tilbud som er etablert i de ulike kommunene, som for eksempel hvorvidt du har krav på 

heldøgns tjeneste, som i utgangspunktet blir gitt i institusjoner. Spørsmål knyttet til behovet 

for nødvendig helsehjelp i hjemmet er det helsepersonell som tar stilling til (Helsetilsynet, 
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2015). Ansvaret for at gode og likeverdige helse- og omsorgtjenester gis til de ulike 

kommunene er det Helse- og omsorgsdepartementet som har (Regjeringen.no, 2019).  

 

Birkeland og Flovik (2014) skriver at det ikke finnes noen entydig definisjon av 

hjemmesykepleie da omfanget er for stort til å kunne dekke alt hjemmesykepleien gjør under 

en definisjon. De trekker frem at hjemmesykepleie omfatter alle typer pasienter, og baserer 

seg ikke kun på visse type pasientgrupper, som man blant annet ser på sykehus i form av 

inndelinger av avdelinger, som for eksempel lungemedisinsk avdeling, ortopedisk avdeling, 

osv. Videre prøver de å gi en definisjon på fagområdet: 

 

Hjemmesykepleie er helsehjelp, herunder pleie og omsorg, som utføres av 

profesjonelle til en pasient og dennes pårørende i pasientens eget hjem, der fokus 

primært er rettet mot å ivareta pasientens grunnleggende behov. Videre er fokus på 

trivsel, velvære, funksjonsnivå, helsetilstand og pasientens opplevelse av sin situasjon 

sentralt. En viktig funksjon for hjemmesykepleien er å være et alternativ til 

institusjonsomsorg. Hjemmesykepleie dekker ellers en vid skala av oppgaver, fra 

besøk som har en ren forebyggende funksjon, til rehabilitering og terminal pleie. 

(Birkeland & Flovik, 2014)  

 

Denne definisjonen av hjemmesykepleie mener jeg dekker hovedmomentene av hva vi i 

helsevesenet er pliktig til å utføre, der fokus på pasientens behov og trivsel, samt oppfølging 

av funksjonsnivå og helsetilstand, er sentrale oppgaver. På min arbeidsplass er vi også opptatt 

av å fremme aktiviteter som opprettholder brukerens funksjonsevne, for å kunne være mest 

mulig selvhjulpen i eget hjem. Jeg har inntrykk av at det faktum at hjemmesykepleien kan 

fungere som et supplement eller alternativ til institusjon, at brukeren kan motta nødvendig 

helsehjelp i eget hjem, er svært viktig for mange brukere.  Jeg har en opplevelse av at de aller 

fleste ønsker å være hjemme så langt det er forsvarlig og lar seg gjøre, i tillegg til at det er en 

stor økonomisk gevinst for samfunnet at brukerne er hjemmeboende i stedet for å bo på en 

institusjon, og etter min erfaring synes jeg hjemmesykepleien er flink på å tilrettelegge for 

det. For Maria sitt vedkommende var det også et sterkt ønske å unngå institusjon/sykehjem, 

og hun ville bli værende hjemme gjennom hele sykdomsforløpet, noe hun faktisk fikk. 
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5.3 Pleieassistent i hjemmesykepleien 

	
Første møtet 
 
Gjennom mitt arbeid som pleiemedarbeider i hjemmesykepleien ble jeg rundt juletider i 2016 

introdusert til en person som skulle vise seg å gjøre langt større inntrykk på meg enn jeg 

hadde forestilt meg på forhånd. Det er som en ansatt i kommunen sa: det setter seg i margen. 

Denne personen het Maria. Da hadde hun vært i vårt, hjemmesykepleiens, system i halvannen 

måned. Til å begynne med gikk det kun sykepleiere dit, to av gangen, for å avdekke hvilke 

behov hun hadde og prosedyrer som måtte settes opp. Etterhvert ble vi flere som gikk til 

henne. I forkant hadde jeg blitt fortalt at hun kom flyttende fra en annen plass i landet fordi 

hun hadde fått konstatert amyotrofisk lateral sklerose, og ønsket og behovet for å være nær 

familie ble sterkt. Da visste jeg lite om sykdommen. Jeg husker at jeg var nervøs da jeg kjørte 

opp til henne første gang, trolig grunnet lite erfaring med sykdommen fra før, og til tross for 

at vi var to pleiere der i begynnelsen. Det var ved lunsjtider og jeg minnes at hun satt i 

godstolen og betraktet meg der jeg kom inn som ”en av de nye”. Foran meg gikk min kollega 

som allerede var blitt godt kjent med Maria. Hun fortalte at hun hadde med meg på opplæring. 

Jeg presenterte meg, men unngikk å håndhilse da jeg ikke var sikker på om det passet seg med 

tanke på sykdommens kjennetrekk. Den dagen observerte jeg hvordan de ulike prosedyrene 

skulle utføres, da med særlig fokus på i gåsituasjoner. 

 

På det stadiet da hun kom inn i kommunen hvor jeg arbeider, bar hun allerede preg av 

sykdommen. ALS er en sykdom som gradvis frarøver kroppslige funksjoner, og om det er en 

bulbær eller spinal type bestemmer hvor og hvordan sykdommen begynner. For Maria var de 

første symptomene at hun kjente nummenhet og lammelser i den ene armen, noe som 

etterhvert ble synlig da hun fikk vansker med å strikke, en aktivitet som tidligere hadde 

opptatt mye av tiden hennes. Deretter opplevde hun flere episoder der bena plutselig ga etter, 

som resulterte i at hun kunne falle ukontrollert. Pårørende av Maria har fortalt om hendelser 

der de har vært på besøk hos henne, i hennes tidligere hjem, hvor hun brått har blitt så ustø at 

hun nærmest har sjanglet, og har i slike situasjoner hatt behov for assistanse. I et tilfelle, der 

de hadde vært ute og spist på restaurant, hadde Maria blitt så ustø at hun ikke hadde klart å gå 

selv til parkeringen, så det endte med at de måtte hente henne med bil. De aller første 
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hjelpemidlene, som hun startet å ta i bruk på denne tiden, var en krykke og en dusjkrakk. Da 

jeg begynte å gå hos Maria gikk hun, sakte, med støtte fra en rullator. Maria var likevel 

avhengig av at noen gikk like bak henne i tilfelle hun skulle miste balansen og trenge støtte, 

eller bistå med en rullestol om hun skulle bli sliten. Talen var også redusert og til tider var det 

vanskelig å forstå hva hun sa. Jeg tenker at hun da var et sted mellom tidlig fase og en 

mellomfase, kanskje sent i den tidlige fasen (Myers & Avison, 2002).  

 

Noe som raskt slo meg da jeg ble kjent med Maria var hvor bestemt hun var. Maria visste 

akkurat hvordan hun ville ha det, og ville klare seg mest mulig på egenhånd så langt det lot 

seg gjøre. Dette inkluderte bruken av hjelpemidler, enda sykdommen hadde begynt å sette 

sine begrensninger. I begynnelsen benyttet hun seg kun av de aller nødvendigste 

hjelpemidlene, som da var rullator, rullestol og dusjstol. Til tross for at Maria gjerne avviste 

hjelpemidler i starten, hadde hun i forkant av at hun flyttet inn i leiligheten ordnet med å 

tilpasse den til hva som etterhvert skulle komme. Badet var det rommet som var mest 

tilrettelagt. Det var blant annet installert et vegghengt dusjtoalett med både elektrisk heve- og 

senkefunksjon av selve toalettet, samt spyle- og tørkefunksjon. Den kom med en sensorknapp 

som var festet på veggen ved siden av toalettet, som både registrerte bevegelse når en hånd 

ble trukket opp eller ned foran sensorene, eller når knappen ble trykket på. Når en av disse 

handlingene ble utført trakk toalettet ned, satte i gang vaskefunksjonen som rengjorde ved 

hjelp av spyling med temperert vann, for deretter å blåse varm luft som skapte en føneeffekt. 

Det var også montert en toalettforhøyer, armlener på hver side av toalettet, samt håndgrep på 

vegger og i dusjen. I stuen sto det en hvilestol, som etterhvert gikk under navnet ”godstolen”. 

Den kom med elbetjent høyde- og vippeinnstilling for å justere rygg- og benstøtte. Denne 

stolen ble benyttet mye, spesielt mot slutten.  

 

Gåsituasjoner 
 

Da vi pleiere begynte å gå hos Maria hadde vi fått beskjed om å ikke hjelpe henne i 

gåsituasjoner, da hun ønsket å være mest mulig uavhengig, men at vi skulle gå like bak henne 

fordi hun var ustø og kunne ha behov for bistand om noe skulle oppstå. Jeg husker at jeg 

pleide å gå med en hånd strukket ut like bak ryggen hennes for å støtte opp om hun skulle 

miste balansen, og i den andre hånden trillet jeg på rullestolen. For Maria krevde det en god 

porsjon krefter og innsats å gå, så til tross for at hun støttet seg til rullatoren, hendte det at hun 

trengte å hvile seg i rullestolen. Den var en fin avlastning de gangene hun ble sliten.  
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Jeg minnes at jeg går over stuegulvet, hakk i hælene på Maria, i retning badet. Det var som 

regel i toalettsituasjoner at hun gikk mest. Jeg hadde fått beskjed inne på kontoret at hun ikke 

ønsket at vi skulle hjelpe henne i gåsituasjoner med mindre hun ba om det. Likevel, på grunn 

av at hun var ustø, hadde hun behov for at vi kunne bistå om noe skulle oppstå. Derfor fulgte 

jeg etter henne og var aldri mer enn en halv meter bak henne. Jeg husker at jeg pleide å 

strekke ut venstre hånd slik at den var like bak ryggen hennes. Bevisst unngikk jeg å komme 

borti henne fordi jeg tenkte at hun skulle få ha den følelsen av at hun mestret situasjonen på 

egenhånd. I den høyre hånden holdt jeg rundt det ene skaftet på rullestolen, slik at den slepte 

bak meg og var klar til bruk om hun skulle bli akutt sliten. Det hendte at hun hadde behov for 

det, når energien var helt tom, fordi det krevde en god porsjon krefter og innsats fra Maria 

for å gå. Da vi kom frem til døren som gikk inn til badet var hun allerede ganske sliten og 

hadde derfor en helt spesiell teknikk for å gå inn i rommet uten hjelp fra meg. I det øyeblikket 

hun nådde frem til veggen, lente hun seg mot den mens hun dyttet seg fremover slik at hun 

skled langs den. Det samme gjorde hun når hun skulle rundt hjørnet og gå inn på badet. Hun 

dro seg bortover, rundet hjørnet, og tok tak i servanten og baderomsinnredningen som sto til 

høyre rett innenfor, slik at hun kunne støtte seg til den. Denne prosessen kunne hun gjøre flere 

ganger om dagen, gjerne tidlig da hun hadde mer energi. 

 

Utover vinteren ble musklene i bena svakere og det ble derfor vanskeligere for Maria å gå 

hele veien bort til badet. Derfor bestemte hun seg for å gå så langt som mulig, enten om det 

var bort til gangen eller om det bare var noen få meter. I det hun kjente at hun ikke klarte mer 

ga hun beskjed og fikk plassert rullestolen bak seg. Det var derfor viktig at rullestolen var i 

nærheten slik at det ikke gikk med tid til å finne den frem. For Maria ble det nødvendig å gå 

litt hver dag for å opprettholde denne funksjonen og for å ikke bli for stiv i leddene. Ofte gikk 

hun bort til kjøkkenet fordi det var kortere enn til badet. På kjøkkenet hadde hun en blå og 

svart kontorstol med hjul og armlener, som hun i begynnelsen satt på under alle måltider. Den 

var enkel å manøvrere og hun kunne lene armene sine på den. I tillegg var den tryggere ved at 

den rammet henne inn slik at hun ikke kunne falle ut på siden. 

 

Kommunikasjon 
 

Som nevnt innledningsvis kunne Maria prate uten hjelp fra kommunikasjonshjelpemidler, 

riktignok sakte og til tider noe utydelig. Det kunne være vanskelig å tolke visse ord hun sa, 
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spesielt i starten før jeg ble kjent med henne. Redusert og etterhvert tapt tale er vanlig for 

ALS-pasienter, men det varierer i hvilken fase dette blir fremtredende. Pasienter med bulbær 

tilstand rammes ofte tidligere med talevansker, på grunn av lammelser i munnen og svelget, 

og omtrent 20 % av alle ALS-pasientene opplever talevansker som et debutsymptom. For 

pasienter med spinal ALS opptrer talevansker gjerne senere i sykdomsforløpet (Holmøy & 

Worren, 2006), slik det også gjorde for Maria. Talen hennes ble etterhvert gradvis redusert, og 

da jeg ble kjent med henne var den allerede preget av sykdommen. Jeg minnes en episode der 

jeg begynte å merke at talen hennes var betydelig svekket og endret: 

 

Det er morgen og Maria er ferdig påkledd og sitter i rullestolen ved kjøkkenbordet. Tevannet 

har jeg allerede satt på og kruset er klargjort med én sukett. I koppen har jeg også lagt i en 

av hennes mange te-beholdere som jeg allerede har fylt med te fra løsvekt. Jeg titter bort på 

henne der jeg står inntil kjøkkenbenken, klar for å smøre mat. Ettersom Maria satte pris på 

variert kost spør jeg henne hva hun har lyst på til frokost i dag, med en mistanke om at jeg får 

et annet svar i dag enn jeg fikk i går. Hun ser på meg og lurer på hva hun har av pålegg. Jeg 

åpner kjøleskapet og begynner å ramse opp det jeg ser: kremost, kryddersalami, ridderost, 

leverpostei, osv. Når jeg har gått i gjennom alt ser jeg bort på henne igjen. Hun prøver å 

fortelle hva hun vil ha, men jeg klarer ikke å fange opp det hun sier. Jeg spør henne om hun 

kan gjenta det hun sa, og etter tre forsøk, hvor hun konsentrert og tydelig uttaler ett ord av 

gangen, forstår jeg det.   

 

Ettersom dagene og ukene går, og dette blir et gjentakende og økende problem, endrer vi 

måten å kommunisere på. I stedet for at jeg spør henne hva hun har lyst på, tar jeg med meg 

kurven med alle frokostproduktene bort til bordet der hun sitter. På denne måten fikk hun 

oversikt over hva hun hadde av pålegg, hvor mye det var igjen av de ulike matvarene, og hun 

slapp å spørre for hver gang. Samtidig kunne jeg peke på de ulike produktene mens jeg spurte, 

og hun kunne nikke eller riste på hodet. Etterhvert som jeg ble bedre kjent med Maria lærte 

jeg meg også språket hennes ut fra ting hun ofte snakket om, samt tonefallet og lengden på 

ordet. Knekkebrød for eksempel, ble et ord jeg forsto uavhengig av om hun klarte å uttale det, 

da dette var et lengre ord med et gjenkjennelig tonefall med tre oppdelinger: knekk-e-brød. 

Senere ble jeg mer bevisst på å stille ja og nei spørsmål, som: ”har du lyst på ett knekkebrød 

og en brødskive?”. Tidlig på dagen var dette ekstra utfordrende, særlig før hun hadde spist 

frokost og drukket varm te. Sistnevnte ble etterhvert et viktig ritual da varmen viste seg å gi 

en smørende effekt på halsen, noe som hjalp stemmen å komme i gang. Dette gjaldt også i 
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spisesituasjon, så måltidene startet alltid med noen slurker te eller lunkent vann før hun 

begynte på frokosten. 

 

Spisesituasjon 
 

På dette tidspunktet kunne hun spise selv, alt fra knekkebrød, brødskiver, til vanlig 

middagsmat. Hun var svært matglad og spiste bortimot alt, med unntak av smør, til min store 

forbauselse. Jeg pleide å dele brødskiven eller knekkebrødet i to, men etterhvert i mindre 

biter, da det ble for tungt for henne å løfte dem opp til munnen. Utfordringen med at bitene 

ble mindre var at det ble vanskeligere for henne å få et godt grep rundt dem uten at de falt ut 

av hånden hennes. En liten periode brukte hun et tilpasset bestikk som løste dette problemet, 

der skaftet på skjeen var større enn vanlig for å gi et bedre håndgrep. Måltidene ble servert i 

dype skåler slik at hun kunne skuffe maten over på skjeen og løfte den opp til munnen. Det 

gikk dessverre ikke lang tid før også denne ble for tung å løfte, og i løpet av vinteren hadde 

hun behov for assistanse til å spise. Et annet dilemma i forbindelse med spisesituasjon var 

mengden pålegg som ble smurt på brødskiven eller knekkebrødet, dette gjaldt særlig alt som 

var mykt og klissete, som smøreost, leverpostei, og prim. Problemet i de tilfellene der det ble 

for tykt lag med pålegg var at det festet seg i ganen. Som nevnt tidligere er lammelser i 

munnen og på tungen et resultat av sykdommen, og det ble derfor vanskelig for henne å fjerne 

det som eventuelt satt festet i ganen. 

 

Som tilbehør til maten pleide Maria å drikke te, gjerne flere ganger om dagen. Hun synes det 

var spennende å prøve nye smaker, og satte pris på å få det i gave. I begynnelsen drakk Maria 

selv. Hun kunne løfte og drikke av kruset så lenge det ikke var fylt mer enn halvveis opp. 

Utover vinteren gikk hun over til sugerør, ettersom glasset ble for tungt å løfte. Dette var en 

god løsning en stund, for det gjorde det enklere for henne å drikke når hun var alene.  

 

Jeg titter bort på Maria i det jeg er på vei ut av stuen og spør henne om det er noe mer hun 

trenger før jeg tusler. Morgenstellet er utført og hun har fått medisiner, spist frokost og pusset 

tennene. På det lille avlange bordet med hjul, som til vanlig står inntil godstolen, har jeg satt 

frem to glass, det ene er fylt med rød saft og det andre med vann. I hvert glass står det et 

sugerør, et limegrønt og et knall rosa. Glassene er av plast og står plassert langs kanten av 

bordet, slik at hun kan strekke seg over og nå dem. Hun ser på meg, vender blikket mot 

leppepomaden, før hun snur seg mot meg igjen. ”Selvfølgelig”, utbryter jeg. Jeg går bort til 
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bordet der glassene står. På bordet ligger alle de tingene hun bruker daglig, blant annet 

våtservietter, hårspenner, håndkrem, iPaden, en liten blomst for dekorasjonens skyld, og 

leppepomaden. Den er fra The Body Shop og er ikke testet på dyr. Jeg trekker av lokket, 

smører den på leppene hennes, og setter den tilbake. ”Okei, men da ses vi om et par timer 

igjen. Skal vi si kvart over ett?”. Maria nikker.   

 

Et annet resultat av ALS er at pustefrekvensen blir redusert, som betyr at funksjonen til å 

trekke opp væske i gjennom sugerøret minker. En kort periode ble løsningen et spesialglass 

med et tilhørende sugerør som automatisk trakk opp og fordelte væsken porsjonsvis når hun 

drakk av det. Kort tid etter ble sugerøret stående ubrukt da det ble uaktuelt. 

 

Etterhvert ble det mer ubehagelig for Maria å sitte lenge i kontorstolen av gangen. Parallelt 

med sykdommens utvikling økte tidsbruken hun trengte for å tygge og svelge maten, og 

måltidene ble mer tidkrevende enn i begynnelsen. I frokostsituasjoner, som gjerne var det 

måltidet som tok lengst tid, kunne vi bruke godt over en time, dette inkludert medisinutdeling, 

som hun fikk knust og blandet i yoghurt eller smoothie. I stedet ville hun sitte i rullestolen da 

den var bedre å sitte i, og fordi hun ønsket å fortsette og spise frokost ved kjøkkenbordet. Ofte 

foretrakk hun å bli sittende i den frem til lunsj, da det ellers ble veldig mange 

sammenhengende timer i godstolen. Dessuten var hun mer uavhengig i rullestolen og kunne 

variere på hvor hun ville sitte, enten om det var foran et vindu, eller et annet sted. I 

begynnelsen kunne hun også delvis bruke bena til å skyve seg frem eller tilbake, så da kunne 

hun flytte litt på seg om det skulle være ønskelig. 

 

Besøk 
 

Maria fikk jevnlig besøk av familie, venner og kolleger. Ofte hadde de med seg blomster og 

bakst, og disse stundene betydde nok veldig mye for henne. Det er et tilfelle jeg husker 

spesielt godt: 

 

Det er lunsjtid og Maria har akkurat fått besøk. Vi er på kjøkkenet og Maria sin gjest står og 

smører på glasur på de hjemmebakte muffinsene hun har tatt med seg. Jeg har akkurat 

tilberedt formiddagsmaten til Maria, men får beskjed om at jeg ikke trenger å gi henne den i 

dag fordi hun kan ta seg av det. I rullestolen inntil kjøkkenbordet sitter Maria, og overfor 

henne sitter den lille datteren til venninnen, som jeg her velger å kalle Lisa. Ivrig legger hun 
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opp et ludobrett på bordet mens hun insisterer på at Maria skal være med å spille med henne 

og moren. Ettersom Maria ikke lengre har finmotorikken til å bevege brikkene selv, er det 

Lisa som kaster terningen og flytter for henne. For hver gang hun slår terningen titter hun 

bort på Maria og konfirmerer hvilken brikke hun skal flytte på. Maria nikker bekreftende og 

smiler. 

 

Slik jeg kjente Maria var hun veldig glad i spill og underholdning, som etterhvert ble et stort 

savn. Eksempelet ovenfor illustrerer måten Maria ble inkludert i å delta i spill, på tross av at 

hun ikke kunne utføre spillet selv. 

 

Noen i Maria sin omgangskrets kom relativt ofte så Maria kunne prate om dem med navn, og 

jeg visste akkurat hvem hun snakket om. Maria bodde i et leilighetskompleks og var derfor 

bundet til at pårørende eller helsepersonell var tilstede for å åpne hovedinngangen når hun 

skulle få besøk. Dette medførte at hun måtte organisere besøkene sine basert på når for 

eksempel jeg var der, slik at jeg kunne åpne for gjestene. Ofte kom besøket før jeg hadde 

fullført mine arbeidsoppgaver, og da hendte det at de måtte sitte og vente mens vi gjorde oss 

ferdige med medisiner, tannpuss, etc. Denne løsningen var ikke helt optimal.  

 

I overgangen mellom vinter og vår ble Grid Paden introdusert, da i utgangspunktet med 

hovedfokus på omgivelseskontroll, som løste denne problematikken. Den frigjorde Maria ved 

at hun ikke lengre var fastlåst til våre (hjemmesykepleiens) tider, og hun kunne åpne døren for 

sine egne gjester, styre verandadøren slik at hun kunne lufte i stuen, betjene TV’en, og få 

tilgang til radio via den. Dette ga henne en mye større frihet, og hun ble mer uavhengig av 

andre for å løse små hverdagslige gjøremål. I tillegg kunne hun nå kommunisere med venner 

og familie som var lengre unna ved hjelp av Grid Pad og øyestyring. Tidligere hadde hun 

brukt iPad og mobiltelefon til å utføre disse handlingene. Da finmotorikken i hendene og 

armene ble berørt av sykdommen, påvirket det bruken av for eksempel iPaden. 

 

Et av problemene som oppsto i forbindelse med overgangen til Grid Pad var at telefonen og 

Grid Paden hadde to ulike operativsystemer. Maria sin telefon var en iPhone, mens Grid 

Paden kommuniserte med androide systemer. Dette resulterte i at hun ikke fikk knyttet 

telefonen opp til Griden for blant annet å kunne sende og motta SMS på Grid Paden, ha 

tilgang på telefonlisten, osv. Hun investerte derfor i en ny, androide telefon, i håp om at det 

skulle løse problemet. I utgangspunktet fungerte dette fint, men på grunn av at Maria ikke var 
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kjent med operativsystemet på den nye telefonen, og på det tidspunktet ikke lengre hadde 

mulighet til å bemanne den manuelt og bli kjent med telefonen, ble det vanskelig for henne å 

bruke den. I stedet prøvde hun å sette inn et trillingkort for å koble iPaden og iPhonen opp 

mot den, men det var problematisk og ble etterhvert lagt vekk.    

 

Interesser 
 

Maria hadde en del sunne verdier og interesser, blant de sterkeste var kanskje håndarbeid og 

omtanken for dyr. Selv hadde hun en katt, som hun på grunn av sykdommens begrensninger 

ikke lengre var i stand til å ta vare på, og som etterhvert flyttet inn til hennes foreldre. Derfor 

var det stor stas når hun fikk besøk av venninner som hadde med seg hundene sine. Det var 

særlig en venninne som kom ofte og som alltid hadde med seg labradoren sin. I forkant av 

disse besøkene pleide Maria å skrive til meg på Griden at denne svarte, firbente skapningen 

skulle komme til henne. Med det samme han kom inn døren trommet lyden av ivrige, 

byksende skritt mot parketten i leiligheten, og det første han pleide å gjøre var å slenge hodet 

sitt i fanget på Maria. Fascinasjonen hennes for dyr førte til at hun fikk låne hamsteren til en 

av mine kolleger i hjemmesykepleien, og fikk dermed godt selskap av den i en liten periode. 

De pleierne som var komfortable med det, samt pårørende, pleide å løfte hamsteren opp mot 

kinnet til Maria eller la den ligge i hendene hennes, slik at hun kunne kjenne pels mot huden.  

 

Håndarbeid var en annen interesse som opptok mye av hennes tid. Hun både broderte og 

strikket for egen bruk, til familie og venner, men også til veldedige formål. Det var ingen tvil 

om at leiligheten bar preg av denne interessen da jeg kom inn der i desember måned. 

Juledekorasjoner i rødt var fordelt utover hyller og bord, samt en hjemmelaget julekrybbe. På 

grunn av at sykdommen allerede var begynt å sette begrensninger for hendene og fingrene 

hennes, kunne hun ikke lengre opprettholde håndarbeidet. I stedet brukte hun en god del tid 

på iPaden sin. Hun likte å drive med aktiviteter som kryssord og quiz, i tillegg til en rekke 

applikasjoner som hun hadde lastet ned på iPaden, blant annet arkivet til NRK. En lang stund 

brukte Maria den daglig, selv etter at hun hadde mottatt og begynt å bruke Grid Pad. Årsaken 

var at det var mange funksjoner på iPaden som Griden ikke tilbød: en av dem var NRK sin 

nett-TV, som er en applikasjon som kan lastes ned fra AppStore på iPad. Grunnen til at 

akkurat disse applikasjonene ble viktige var fordi sendetiden til en del av de TV-seriene hun 

fulgte med på ikke passet med tidspunktene hun var alene. Generelt var vi som jobbet 

kveldsskift i hjemmesykepleien der i åtte-/nitiden, en tid som ofte kom i veien for interessante 
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serier og dokumentarer på TV. Om jeg hadde mulighet pleide jeg å spørre Maria ved 

ettermiddagsbesøket om når hun ville at jeg skulle komme igjen til kvelden. 

  

Fredager var en av de dagene i uken hun hadde faste program som hun gjerne ville få med 

seg. Ettersom besøket fra hjemmesykepleien ofte havnet midt i disse programmene, ble jeg 

enig med Maria om at vi skulle fremskynde besøket til kl.19 på fredager, i stedet for kl.20. På 

kontoret ga jeg beskjed til mine kolleger om at vi måtte prøve å tilrettelegge for at hun skulle 

kunne få med seg disse programmene, slik at også de kunne tilpasse listene sine om jeg ikke 

var på jobb den kvelden. Likevel var det ikke alltid jeg rakk å komme slik at vi var ferdig med 

hele prosedyren til klokken åtte, men da startet vi gjerne med kveldsstellet på badet først, og 

tok medisiner og kveldsmat foran TV-skjermen etterpå. Noen ganger lot det seg ikke gjøre at 

jeg kunne komme til den tiden Maria hadde forespurt fordi andre pasienter kunne ha 

medisiner som skulle tas til faste tider, eller ha andre behov som vi måtte ta hensyn til. I disse 

tilfellene kunne Maria gå glipp av halve, eller hele, episoder av serier hun fulgte med på. Men 

på grunn av diverse applikasjoner hun hadde lastet ned på iPaden, fikk hun tilgang til en rekke 

ulike arkiver til en del TV-kanaler, som løste denne problematikken. NRK sitt arkiv var nok 

den hun benyttet mest. 

 

En periode hadde vi en rutine der jeg satte på en episode på iPaden i det jeg skulle dra videre 

etter endt morgenbesøk. Jeg la iPaden i fanget hennes, gjerne med en liten pute under den ene 

halvdelen, slik at skjermen vippet opp og hun fikk en god vinkel. Da jeg kom tilbake på 

formiddagsbesøket var episoden slutt, så da lunsjen var ferdig inntatt pleide jeg å tilby henne 

å sette på en ny episode når jeg skulle gå. De dagene hun ikke hadde andre planer i løpet av 

dagen, eller ikke hadde avtale med ergo- eller fysioterapeut, ville hun stort sett at jeg skulle 

sette på enda en episode. Likevel var det nok forskjeller blant oss pleiere, basert på erfaring 

og hvor komfortable vi var med å hjelpe henne med tekniske artefakter, så hun styrte nok 

dette ut i fra hvem som var på vakt de ulike dagene. Dette inkluderte også Grid Paden. 

 

Hjelpemidler 
 

Parallelt med sykdommens utvikling endret og utvidet også hjelpemidlene seg. I løpet av 

våren hadde Maria mottatt og begynt å bruke Grid Pad med øyesensor. I utgangspunktet så 

hun da hovedsakelig nytteverdien av omgivelseskontroll, men det tok ikke lang tid før 

kommunikasjonsfunksjonen på Grid Paden ble minst like viktig. På dette tidspunktet var talen 
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hennes blitt så utydelig at det tidvis var vanskelig å tolke og forstå det hun sa, og som 

etterhvert utløste en del frustrasjon. Behovet for gjentakelser av ord og hele setninger ble et 

økende problem, særlig for henne, men også for de rundt henne. Jeg husker at jeg var ekstra 

fokusert og konsentrert da hun snakket fordi jeg ville unngå at hun skulle måtte gjenta seg for 

ofte, men det var likevel utfordrende. For henne ble dette veldig slitsomt, spesielt etter at det 

hadde foregått over lengre tid. Da ble Grid Paden god å ha. Maria hadde god teknisk 

forståelse og mestret derfor Grid og øyestyring godt fra starten. Det første året hun brukte 

Grid Pad kommuniserte Maria med øynene og høyre tommel. Da benyttet hun en knapp som 

hun kunne betjene Grid-skjermen med, og ved hjelp av øyestyringsteknologi kunne hun 

skrive selvstendig og relativt raskt.  

 

Maria pleide å variere mellom hvorvidt hun brukte syntetisk tale på maskinen eller ikke, 

avhengig av situasjonen. Hun fikk gjerne opplest beskjeder med syntetisk tale i de tilfellene 

der jeg holdt på med noe annet, enten om det var å tilberede mat, medisiner, ol. Dette åpnet 

opp for at vi kunne kommunisere samtidig med at jeg utførte andre oppgaver, uten at vi 

nødvendigvis måtte sitte ved siden av hverandre. Dette fungerte veldig bra en god stund. 

Under tilrettelegging av måltider kunne jeg stå på kjøkkenet og finne frem tallerken, bestikk, 

og matvarer, og før jeg i det hele tatt hadde rukket å spørre hva hun hadde lyst på, fikk jeg 

opplest dagens meny fra stuen der hun satt. Ved å frigjøre tid på å kommunisere med 

syntetisk tale fikk vi mer tid til å sitte sammen og prate om andre ting under selve måltidet. I 

disse situasjonene, der vi satt ved siden av hverandre og jeg kunne se både henne og skjermen 

samtidig, brukte vi aldri syntetisk tale. I stedet foregikk dialogen ved at jeg leste opp det hun 

skrev underveis, responderte på det, og slik kunne samtalen gå frem og tilbake mellom oss. 

Dette var mye hyggeligere og mer personlig, og jeg er av den oppfatningen at hun fortrakk 

denne løsningen i de tilfellene der det lot seg gjøre. 

 

Jeg husker en episode der jeg var der i forbindelse med lunsjbesøk. Tilrettelegging av 

spisesituasjon var kanskje de oppdragene jeg verdsatte mest, fordi da hadde vi tid til å roe 

ned og sitte sammen og prate. Ved lunsjbesøket skulle hun verken ha medisiner eller andre 

ting, kun toalettbesøk og lunsj. Det var vinter og hun hadde på skiskyting på TVen i 

bakgrunnen. Hun hadde spist rester av eggerøre og jeg spurte om hun ville ha noen 

potetskruer fordi jeg visste hun var glad i det. Det fine med potetskruer var at de smeltet på 

tungen, og derfor ble enklere for henne å spise enn en del annen snacks. Ansiktsuttrykket 

hennes ga svar nok i seg selv, så jeg tok med meg posen bort og satte meg ned ved siden av 
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henne. Ettersom stolen jeg satt på blokkerte utsikten til TVen beklaget jeg meg, med et smil 

om munnen, og spøkte med at hun måtte være fryktelig lei av å sitte og se på trynet mitt hele 

tiden. Hun lo. Vi ble sittende en god stund å prate, og inne i mellom kommenterte vi hvordan 

det gikk med skiløperne. Jeg tittet på klokken, den var litt på to. Jeg visste at mine kolleger 

ikke trengte bistand med noen andre pasienter, som regel er det ganske rolig på formiddagen, 

og Maria skulle heller ikke ha mer hjelp før ved middagstider. I stedet for å dra spør jeg 

henne om jeg kan sitte sammen med henne litt lengre, og det kunne jeg. Vi hadde det jo så 

hyggelig, og samtidig tenkte jeg at det kanskje var fint for henne å ikke sitte alene. 

 

Ved siden av Grid Pad kom det i løpet av våren gradvis flere hjelpemidler i hus. Noen ble tatt 

i bruk med det samme, andre ble stående på et eget rom der hun lagret alt av utstyr og 

hjelpemidler, mens noen ble fjernet fordi de ble uaktuelle. Rullatoren er et eksempel på 

sistnevnte, og den forsvant forholdsvis raskt. Elektrisk rullestol er et annet eksempel på et 

hjelpemiddel som ikke ble benyttet i like stor grad som Maria trolig hadde håpet. Den bestilte 

hun med ergoterapeuten sin, og kom i løpet av våren. Hovedsakelig ble den brukt med 

fysioterapeuten i tursammenheng, og ellers for å få frisk luft og et avbrekk fra leiligheten, 

som hun ellers oppholdt seg i mesteparten av tiden. Maria sin mamma gikk også en del turer 

med henne, men da tror jeg de vanligvis brukte den manuelle rullestolen, fordi den elektriske 

var stor og krevde en viss teknikk for å manøvrere den på en god måte. Jeg husker at jeg ved 

flere anledninger bistod fysioterapeuten med å flytte Maria fra den manuelle rullestolen til 

den elektriske, samt å kle på henne ytterklær. På grunn av begrenset kapasitet i 

hjemmesykepleien var det sjelden vi hadde mulighet til å ta med Maria ut på tur. Dessuten 

tror jeg de færreste var trygge på å bruke den elektriske rullestolen, og ettersom Maria hadde 

behov for assistanse i disse situasjonene, ble den over tid stående ubrukt. 

 

Fra å bruke rullatoren den første delen av vinteren, gikk vi etterhvert over til å kun bruke den 

manuelle rullestolen i alle situasjoner der hun skulle flyttes fra A til B. I 

forflytningssituasjoner var vi alltid to pleiere i starten. Da løftet gjerne den ene pleieren, mens 

den andre tilrettela for at forflytningen skulle gå så effektivt og enkelt som mulig ved å blant 

annet fjerne rullestolen bak Maria når hun sto oppreist, slik at den ikke skulle være i veien når 

hun ble snudd og satt ned på det aktuelle stedet. Det var veldig personavhengig hvordan 

forflytningen ble utført. Noen pleiere foretrakk å gjøre forflytningen selv, men at den andre 

pleieren skulle stå mellom rullestolen og godstolen for å støtte henne, samt sørge for at hun 

kom langt nok inn i stolen når hun ble satt ned. For å få best plassering i stolen måtte vi styre 
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hoften, samtidig som hun måtte trekkes bakover, slik at hun fikk riktig posisjon. Andre pleiere 

derimot, ville at vi skulle løfte Maria under armen på hver vår side av henne. 

 

For min del foretrakk jeg etterhvert å gjennomføre forflytningene alene, da jeg synes det var 

forvirrende å forholde meg til så mange ulike praksiser. Jeg fikk blant annet et lite lynkurs i 

forkant inne på kontoret av en av mine kolleger som er hjelpepleier og god på løfte- og 

forflytningsteknikker. Det viktigste jeg lærte i den forbindelse, var at det var avgjørende å 

være bevisst på hvor jeg skulle legge tyngden, eller vekten, når jeg løftet, og at det var bena 

og ikke ryggen som skulle belastes. I tillegg måtte jeg passe på at armene mine var nært inntil 

overkroppen når jeg utførte forflytningen, for å få riktig tak og belaste minst mulig. På dette 

tidspunktet kunne Maria hjelpe til mye selv. Jeg følte meg trygg på å flytte henne alene fordi 

hun faktisk kunne stå med støtte. Dette resulterte i at vi kun trengte å være en pleier der, i 

stedet for to, som vi hadde vært til å begynne med.  

 

En liten periode i starten brukte jeg en turner i forflytningssituasjoner. Det er en dreieskive 

med et håndtak og med en støtte til knærne. Turneren er praktisk i de tilfellene der 

forflytningen skal skje mellom to sitteposisjoner, og for Maria var den fin fordi den 

muliggjorde at hun selv kunne lene seg mot den og holde seg fast i håndtaket når hun skulle 

flyttes. Det skapte en trygghet for henne, fordi hun kunne kontrollere situasjonen selv, 

samtidig som jeg kunne dreie den i rett posisjon før hun satte seg ned igjen. Da Maria ikke 

lengre klarte å få et godt grep og holde seg fast i håndtaket, og det ble tungt for henne å rette 

seg opp og stå oppreist såpass lenge på egen hånd, ble turneren uaktuell og derfor fjernet. I 

stedet ble det jeg som overtok rollen turneren hadde hatt. Forskjellen var, at i motsetning til 

den, kunne jeg trygge henne ved å holde tak i henne slik at hun ikke mistet balansen. Den 

mest effektive teknikken jeg brukte ved forflytning var å dytte mine egne knær mot hennes i 

det jeg løftet henne opp. På den måten fikk jeg kroppen hennes opp i en rett og stødig 

posisjon, samtidig som det åpnet opp for at jeg kunne styre henne godt inn i stolen ved å gi en 

liten dytt med knærne, slik at hun fikk en behagelig sittestilling. For Maria ble nå 

forflytningssituasjonene ganske intime fordi hun kom veldig nært på pleierne som utførte 

dem, hvor blant annet hodet hennes ofte ble støttet av overkroppen til pleieren. Dette var til 

tider ubehagelig for Maria, som i utgangspunktet var en svært privat person. Dessuten var det 

individuelle forskjeller mellom pleierne og deres egne preferanser og måter å gjøre ting på, 

som ikke alltid matchet Maria sine. I tillegg, på grunn av sykdommens begrensninger, var det 
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etterhvert umulig å unngå fysisk kontakt i både forflytning og i stell, så Maria ble nødt til å 

innfinne seg med det.  

 

Utover våren ble musklene i bena til Maria svakere. Det ble tyngre å gjøre forflytninger, og 

mye av vekten Maria hadde vært i stand til å bære selv tidligere, ble nå flyttet over på meg. Vi 

måtte derfor alltid være to pleiere i alle forflytningssituasjoner, og i arbeidslistene våre ble vi 

tildelt hvilke roller vi skulle ha under besøket. Disse rollene ble kalt: ”pleier nummer en” og 

”pleier nummer to”. Pleier nummer en var den personen som hadde hovedoppdraget og skulle 

være hos Maria gjennom hele besøket. Pleier nummer to derimot, skulle fungere som en 

assistent i toalett- og forflytningssituasjoner. Utover det hadde vedkommende ingen flere 

oppgaver og kunne derfor dra videre når siste forflytning for den økten var gjennomført. Da 

jeg var fulltidsansatt i hjemmesykepleien hadde jeg som regel hovedoppdraget hos Maria. 

Vanligvis fordelte vi arbeidsoppgavene slik at en av pleierne utførte morgenstellet på badet, 

mens den andre pleieren gjorde klart medisiner og satte på tevann, litt avhengig av hvilke 

pleiere som var på jobb den aktuelle dagen. Den første perioden vi gikk til Maria ville hun 

som regel få servert frokost ved kjøkkenbordet, og bli sittende i rullestolen frem til kl.13 

besøket. Dette avtok etterhvert på grunn av at det ble tungt for henne å sitte i rullestolen over 

flere timer fordi den ikke ga nok støtte, og hun ble derfor flyttet over i godstolen etter endt 

morgenstell på badet. Pleier nummer to ble ventende i stuen under morgenstellet, for å kunne 

bistå i forflytning over i godstolen. Når Maria var godt plassert i godstolen kunne den andre 

pleieren dra videre.  

 

På grunn av at jeg var hos Maria såpass ofte, og følte meg trygg på hvordan jeg skulle foreta 

forflytningene, gjorde jeg lenge forflytningene mellom rullestolen og godstolen alene. Da 

kunne pleier nummer to dra etter at Maria hadde fått på benklær på badet. Med tiden ble dette 

mer krevende, særlig når det ble begrenset hvor mye Maria kunne hjelpe til selv, så det ble 

nødvendig at vi var to stykker som støttet henne på hver vår side. Mot sommeren ble det for 

tungt å gjøre forflytningene manuelt, selv til tross for at vi var to pleiere. Musklene i bena 

hennes var blitt betraktelig mye svakere og hun kunne ikke lengre hjelpe til. Jeg hadde over 

en lengre periode merket ubehag i ryggen, og etterhvert ble den såpass vond at jeg måtte ta en 

liten pause fra å gå til henne. Dette var utelukkende for at jeg ikke skulle pådra meg en 

kronisk skade, ikke fordi jeg ikke ønsket å gå dit. Samtidig, av helsemessige årsaker, besluttet 

lederne mine inne på kontoret at en personløfter skulle implementeres og brukes i alle 

forflytninger. Meningen var at det skulle være lik praksis blant alle pleierne, blant annet for å 
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unngå favoriseringer, men samtidig for å sikre at ingen skulle få skader i rygg og nakke. 

Fremdeles var det noen som ikke fulgte denne oppfordringen fordi det var mye raskere å 

flytte henne selv. Det tok lengre tid å plassere seilet og koble det til heisen, og var i tillegg 

mye mer ubehagelig for Maria. På den tiden opplevde jeg dette som krevende, fordi jeg også 

gjerne ønsket å møte Maria sitt ønske, samtidig som jeg måtte lytte til min egen kropp og 

derfor benytte et hjelpemiddel. 

 

For å kunne anvende elektromedisinske hjelpemidler, som NAV Hjelpemiddelsentral kaller 

elektrisk rullestol, takmontert personløfter, mobil personløfter og elektrisk seng (Arbeids- og 

velferdsetaten, 2019), var vi pålagt å få opplæring av autoriserte fagfolk. Da den mobile 

personløfteren kom i hus var vi et lite knippe pleiere fra hjemmesykepleien som var samlet 

hjemme hos Maria, hvor vi fikk opplæring av to autoriserte ergoterapeuter. Personløfteren 

fungerte som en liten, flyttbar heis med elektrisk høyderegulering og elektrisk 

bredderegulering av ben, og med fire opphengspunkter for seil (Fagsenteret for NAV 

Hjelpemidler og tilrettelegging, 2019). Det finnes flere forskjellige typer seil som er utformet 

for ulike behov, enten om det er for stående, sittende eller liggende stilling, Maria hadde to 

stykker. Det ene var stort og dekket hele overkroppen hennes, og kunne varieres mellom 

sittende og liggende stilling, avhengig av hvordan det ble festet. Det andre seilet var et mindre 

sitteseil og var enklere å bruke i toalettsituasjoner, i forhold til å ta av og på klær. Ulempen 

med dette seilet var at det ga mindre støtte til overkroppen. 

 

For å kunne utføre brukeropplæring av elektromedisinsk utstyr ble det 1. Januar 2016 vedtatt 

et tiltak fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap (dns) om at personer må være godkjent 

som formidler og opplæringsansvarlig for å kunne gjennomføre opplæring til brukere, 

eventuelt familie, pleiere, osv., og dette må gjøres gjennom et godkjenningsprogram. 

Bakgrunnen for tiltaket var at det var blitt registrert flere ulykker som følge av brukerfeil 

(Arbeids- og velferdsetaten, 2016). Opplæringen hos Maria foregikk ved at ergoterapeutene 

først demonstrerte på hverandre hvordan seilet skulle settes på en bruker, hvordan det skulle 

festes på heisen, og generelt hvordan forflytningen skulle skje. Deretter var vi to pleiere som 

skulle gjennomføre en forflytning foran alle, med veiledning fra ergoterapeutene. Det var jeg 

som utførte de ulike handlingene, som å sette på seil, feste seilet til personløfteren, osv., mens 

min kollega sin oppgave var å fungere som en reell bruker. Hun satte seg i rullestolen til 

Maria for at øvelsen skulle virke mer ekte. De andre pleierne og Maria satt og observerte.  
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En praktisk utfordring vi oppdaget ganske raskt da vi implementerte personløfteren var 

plassbehovet den forutsatte. I motsetning til de tidligere hjelpemidlene hun hadde brukt, som 

rullator og rullestol, var denne lang og litt kronglete å bruke. Både gangen og døra til badet 

var forholdsvis smale. Problemet oppstod i det personløfteren skulle svinges rundt og 

gjennom døråpningen til badet, da hjulene og håndtaket på personløfteren stanget i veggen på 

motsatt side av badet. Det krevde sin teknikk, og det gikk så og si på millimeteren å få den inn 

på badet. Dessuten var den litt tung å få over dørterskelen. Den andre pleieren måtte derfor 

prøve og hjelpe til med å få den over kanten, samtidig som vedkommende skulle passe på så 

ikke seilet Maria satt i vinglet til sidene. Med litt erfaring skjønte vi at det var enklere å styre 

den, samt få den over dørterskelen, om man rygget inn på badet. Jeg synes det enkleste var å 

først trille personløfteren forbi døren til badet, for deretter å rygge bakover og vri den inn. 

Fordelen med denne løsningen var at den var enklere å manøvrere når man skulle dra den mot 

seg kontra dytte den fra seg, og det var i stedet kun hjulet på heisen som krasjet bort i 

gulvlisten på veggen ovenfor. Det ble etterhvert satt inn en terskeleliminator, som er en liten 

rampe som kan plasseres på begge sider av dørterskelen, og som utjevner nivåforskjellen fra 

gulvet (Fagsenteret for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging, hentet: 10.04.2019), for at det 

skulle være enklere å kjøre den over terskelen.  

 

For Maria var heller ikke personløfteren uproblematisk. På grunn av at hun hadde lite 

motorikk i armer og ben følte hun seg fanget i seilet og at hun hadde total mangel på kontroll. 

Uavhengig av hva slags type seil vi brukte, opplevde hun en sterk redsel når hun var i det. Det 

minste seilet var hun mest utrygg i, så det endte med at vi som regel brukte det største. Etter 

flere utprøvninger fant vi ut, i samråd med Maria, hvordan seilet skulle festes for å gi den 

mest optimale stillingen. Men likevel mislikte hun personløfteren sterkt.  

 

Foruten implementeringen av elektromedisinske hjelpemidler, fikk Maria etterhvert behov for 

en hostemaskin. En følge av ALS er at muskulaturen i ganen, tungen og svelget blir lammet, 

og det blir vanskelig for pasienten å svelge spyttet. I tillegg blir hostetrykket redusert, som 

medfører at det er vanskelig å hoste opp sekretet, og det blir liggende i svelget. Spesielt 

pasienter som er i sen fase av sykdommen lider på grunn av at de øvre luftveiene blir blokkert 

av tykke, slimete sekreter. Ofte skyldes dette en kombinasjon av redusert væskeinntak og 

hostetrykk (Borasio & Miller, 2001). Behandling med hostemaskin kan hjelpe pasienten å få 

opp slimet fra halsen og innebærer å simulere normal hoste. Dette gjøres ved hjelp av en 

munn- og nesemaske, som er koblet til hostemaskinen, som gir pasienten en dyp innpust 
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etterfulgt av en utpust. Det er den raske endringen fra innpust til utpust som trigger hoste, og 

som igjen gir økt hostekraft (Oslo Universitetssykehus, 2017). For å implementere 

hostemaskinen i hjemmet til Maria kom det en spesialsykepleier fra lungemedisinsk avdeling 

fra det lokale sykehuset, for å gi oss opplæring i hvordan den skal anvendes. Vi var to pleiere 

fra hjemmesykepleien som var med på denne opplæringen, primærkontakten til Maria på den 

tiden, og meg. Denne maskinen skulle brukes hver morgen, og antall repetisjoner skulle økes 

gradvis etterhvert som hun ble mer vant til den. I begynnelsen var den krevende å få til fordi 

vi ikke hadde teknikken inne, så vi endte med å kun utløse noen få ordentlige host. Etter mer 

øvelse gjennomførte vi 5 x 3 repetisjoner, og jeg merket at Maria etterhvert hadde glede av å 

utføre et større antall repetisjoner enn tidligere fordi den begynte å gi god effekt. Vi som 

hadde deltatt på opplæringen og lært hvordan vi skulle bemanne hostemaskinen hadde ansvar 

for å lære dette videre til våre kolleger. 

  

Til tross for at Maria opplevde økende problematikk i forbindelse med tettere luftveier, hadde 

hun stor glede av mat og drikke. Dette var nok en av de tingene hun koste seg mest med og 

som ga økt livskvalitet med hensyn til den situasjonen hun var i. Jeg husker at jeg, samt noen 

kolleger, var på et møte med en nevrolog og en sykepleier ved nevrologisk avdeling på 

sykehuset. Der diskuterte vi blant annet hvorvidt respirator kunne være et alternativ for Maria, 

for å hjelpe henne med pusten. En konsekvens av å få respirator er at pasienten ikke lengre vil 

være i stand til å snakke, spise eller drikke. Jeg, som kjente henne i motsetning til nevrologen, 

fortalte at hun fremdeles hadde stor glede av mat, og det ble derfor besluttet at de skulle vente 

med å gå videre i den prosessen. 

Ernæring 
 

Mot sommeren ble det betydelig vanskeligere for Maria å svelge både mat og drikke. Tidlig 

på dagen var verst, da systemet ikke var kommet ordentlig i gang enda. Dette gjaldt både i 

forbindelse med prating og svelging. En løsning vi brukte en god stund var å starte måltidet 

med varm drikke for å sette i gang muskulaturen i svelget. Da ble det både lettere å snakke og 

spise etterpå. Men da sommeren kom, ble dette en svært tidkrevende og slitsom prosess. 

Maria måtte ta veldig små biter av gangen og brukte lang tid på å tygge og svelge hver bit. 

Dette resulterte i at hun fikk i seg for lite næring, til tross for at hun fikk næringspuddinger og 

yoghurt. Det ble derfor bestemt at hun måtte få tilført næring og væske på en annen måte. I 

slutten av juni ble hun lagt inn på sykehuset for operasjon og innleggelse av Perkutan 

Endoskopisk Gastrostomi (PEG). PEG er en metode som brukes for å tilføre væske og 
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sondemat inn i magesekken via et kateter. Dette gjøres ved at det lages en kunstig anlagt 

åpning gjennom huden og magesekken (Aabakken, 2018), slik at sondematen kan føres 

direkte inn i magesekken.  

 

Fra hun fikk innlagt PEG ble hovednæringen gitt gjennom sonde, men hun kunne likevel 

spise litt. Forskjellen fra tidligere var at hun nå ble fortere mett. Dette var første gang jeg ble 

introdusert for PEG. Til å begynne med ga vi henne sondenæringen med opptrekkbare 

sprøyter der vi målte opp mengden på forhånd. Da hadde hun en liten slange stikkende ut fra 

åpningen på magen, og på den var det en slags kork på tuppen og en form for knapp som 

kunne trykkes inn og ut for å lukke og åpne, slik at væske ikke skulle sive ut av slangen når 

man åpner korken for å gi sondemat. Steg en var å forsikre seg om at knappen var lukket. 

Deretter åpnet vi korken, stakk sprøyten inn i slangen, og lukket opp knappen slik at 

sondematen kunne føres gjennom slangen og inn i magen. Hastigheten på injiseringen av 

sondenæringen var viktig, for det skulle ikke tilføres for raskt, men samtidig måtte det være et 

visst press på den for at den skulle sive gjennom slangen. Når sprøyten var tom dyttet vi ned 

knappen for å lukke tilgangen, la et lite håndkle eller papir under, fordi det kunne dryppe et 

par dråper når sprøyten ble trukket ut, og til slutt satte vi på korken igjen. Ved hvert måltid 

måtte denne prosessen gjøres flere ganger ettersom sprøytene ikke var store nok til å dekke 

mengden sondeernæring hun skulle ha hver gang. Både før og etter jeg ga sondemat sprøytet 

jeg inn litt lunkent vann, lunkent for at det ikke skulle bli ubehagelig når vannet kom rett inn i 

magesekken, for å skylle slangen før og etter bruk. Dette gjorde vi for å forebygge risikoen 

for at slangen skulle tette seg. I løpet av en dag fikk Maria sondemat 4 x dagen, samt en til to 

ganger om natten. 

 

Når PEG er ny må magen gradvis tilvendes sondemat. I begynnelsen fikk Maria mindre 

sondenæring av gangen, og etterhvert som magen vendte seg til den, økte vi antall milliliter vi 

ga, for eksempel fra 200 ml til 300 ml, osv. Mengden væske og sondemat hun fikk ved hvert 

besøk ble ført ned i et ernæringsskjema, slik at vi hadde oversikt over hva hun fikk i løpet av 

en dag. Da hun var helt tilvendt sondemat, og hun fikk full tilføring av sondenæring, ble det 

implementert et sondeernæringsstativ som skulle erstatte sprøytene som vi ga manuelt. 

Stativet inneholdt en liten boks med ulike knapper der både mengde og hastighet kunne stilles 

inn, for eksempel 250 ml/h, samt at man kunne stoppe den eller sette den på pause. 

Sondematposen ble hengt opp på stativet, ledninger ble koblet til maskinen, for deretter videre 

på knappen på magen. Innstillinger ble så valgt, og til slutt startet vi den.  



62	
	

 

En ting som var viktig å være bevisst på når man stilte inn hastighet, volum, osv., var å gjøre 

det akkurat slik det sto i prosedyren. I et tilfelle der jeg hadde satt i gang sondemaskinen 

hadde jeg glemt én innstilling, som resulterte i at maskinen på stativet sto og pep når posen 

med sondemat var tom. Da jeg kom tilbake igjen ved lunsjtider fortalte Maria at den hadde 

pepet en god stund. Hun tok det heldigvis med godt mot, men det må ha vært ganske 

irriterende da det pågikk. Fra da ble jeg mer observant før jeg satte den i gang. For å unngå at 

dette gjentok seg lagde primærkontakten til Maria en bruksanvisning der hvert steg, samt 

rekkefølgen, sto oppført. Den var veldig fin å ha om man ble usikker, eller når pleiere som var 

mindre erfarne hos henne var der.  

 

Til tross for at Maria kunne spise vanlig mat ved siden av, som hun gjorde en liten stund, ble 

det etterhvert ganske utfordrende for henne. Jeg husker at jeg på det tidspunktet synes det var 

skummelt å gi henne for eksempel knekkebrød, som hun var veldig glad i, fordi støvet fra 

knekkebrødet utløste hoste. Da hun begynte å hoste kunne spytt og slim samle seg opp og 

noen ganger tette luftveiene, som var skremmende. Etterhvert sluttet hun å spise fast mat og 

gikk over til blant annet most avokado med litt salt og pepper, most mango, yoghurt og 

fruktsmoothie, som var populært fordi det var enklere for henne å svelge. Ting satte seg 

etterhvert også lettere i luftveiene, og mot høsten ble selv most mat og yoghurt vanskelig å 

svelge. Da spiste hun kun noen få skjeer av gangen, for smakens skyld, men utover det var det 

sondematen som tok seg av tilførselen av næring. 

 

5.4 Student + pleiemedarbeider 

 

Da jeg kom tilbake igjen i oktober, etter å ha vært borte i halvannen måned, var jeg nå blitt 

masterstudent. Likevel var det såpass kort tid siden jeg hadde gått fast til henne at det ikke var 

blitt så store endringer i prosedyrer. Min primæroppgave hos henne var fremdeles å være 

pleieansatt, og på den tiden visste jeg fremdeles ikke at jeg skulle skrive masteroppgave om 

henne og hennes utfordringer knyttet til ALS. I løpet av den tiden jeg hadde vært fraværende, 

observerte jeg at Maria var blitt mer trøtt som følge av utviklingen av sykdommen. Nå hadde 

hun et større behov for å sove mellom de ulike aktivitetene gjennom dagen. 

Hjemmesykepleien kunne være der fra litt over åtte på morgenen og frem til nærmere tolv. 
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Tidligere brukte hun tiden frem til lunsj på sosiale medier, se på TV, serier, ol., men nå sov 

hun store deler av tiden. Ellers var kanskje den største fysisk synlige endringen siden 

sommeren at hun hadde fått lagt inn et kateter.  

 

Urinblæren er en av de organene som er uberørt av sykdommen, så pasienter som har ALS 

kan styre disse åpne- og lukkemusklene selv. Maria var derfor ikke i utgangspunktet nødt til å 

legge inn kateter. Årsaken for at hun likevel valgte å gjøre det var fordi forflytninger i den 

mobile personheisen ble en for stor belastning for henne, da hun virkelig mislikte den. Det var 

ikke lengre et alternativ å flytte henne på andre måter, ettersom musklene i bena var blitt for 

redusert, så vi pleiere var avhengig av å utføre alle forflytningene med den mobile heisen. 

Maria uttrykte at hun følte en sterk angst og redsel når hun satt i seilet på personløfteren, der 

hun hadde en total mangel på kontroll. Et par ganger hadde hun en opplevelse av at hun holdt 

på å falle ut av seilet, som naturligvis resulterte i at hun ble engstelig i disse situasjonene, 

spesielt i de tilfellene der pleiere som var mindre erfarne skulle utføre forflytningen. I tillegg 

var talen til Maria nærmest borte, så hun hadde ikke mulighet til å kommunisere når hun 

befant seg i personløfteren. 

 

En periode før hun fikk lagt inn kateter ble hun mer bevisst på væskeinntaket i løpet av dagen, 

fordi hun ønsket å minimere behovet for å måtte gå på do. Jeg husker at hun flere ganger 

spurte meg om jeg kunne bruke litt mindre vann når jeg skulle skylle ledningen til PEGen i 

forbindelse med ernæring, og at hun helst ville gå ned på mengden sondemat hun fikk ved 

hvert måltid. Grunnen var at hun ville begrense antall ganger hun måtte forflyttes i 

forbindelse med toalettbesøk, som vanligvis skjedde ved hvert besøk hjemmesykepleien var 

der, altså fire ganger i løpet av dagen, pluss som regel en til to ganger i løpet av natten. På 

grunn av påkjenningen dette medførte fikk hun altså et kateter, slik at hun unngikk 

toalettbesøkene i løpet av dagen og på natten. Hun ble nå kun flyttet mellom sengen og 

godstolen ved morgen- og kveldsbesøket, i forbindelse med legging. Forflytningene på 

kvelden var det nattevakten som gjorde, slik at hun kunne sitte oppe lengre, da vi som jobbet 

kveld gikk av vakt i 22-tiden.  

 

I løpet av tiden jeg hadde vært borte, i forbindelse med studier, hadde hun også fjernet 

slangen til PEGen og fått en knapp på magen i stedet. Dette er en vanlig prosedyre i 

forbindelse med innleggelse av PEG, da slangen kun er en midlertidig løsning til 

operasjonssåret er grodd og magen er tilvendt sondenæringen. Jeg måtte derfor få opplæring i 
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hvordan denne knappen fungerte, ettersom den var annerledes enn det tidligere systemet. Nå 

inneholdt ledningen, som sondematen gikk i gjennom, en liten ventil som skulle skrus på, slik 

at man fikk lukket og åpnet tilgangen. Slangen fra sondeposen ble trykket på knappen på 

magen. Sondeernæringsstativet var det samme, så innstillingene hadde jeg kontroll på.  

 

For Maria ble kommunikasjon etterhvert en stor utfordring og svært energikrevende, til tross 

for at hun benyttet seg av kommunikasjonsverktøy. Tommelen ble svakere og hun ble mye 

mer avhengig av at vi pleiere hjalp henne å plassere tommelen riktig på knappen for at hun 

skulle kunne trykke på den. Ofte var det på millimeteren, og det skulle ikke store endringen til 

før hun ikke klarte å nå knappen.  

 

Da det begynte å nærme seg eksamenstid for min del tok jeg få vakter i hjemmesykepleien, og 

det skulle deretter gå lang tid før jeg så Maria igjen.  

	

5.5 Informatikkstudent 

 

Jeg husker veldig godt da jeg kom tilbake til Maria like før sommeren 2018. På grunn av at 

jeg hadde begynt studier igjen, og kun jobbet noen kvelder/helger i måneden, gikk det lang tid 

mellom hver gang jeg så Maria. Jeg husker jeg følte på en dårlig samvittighet da jeg plutselig 

forsvant fra hjemmesykepleien. Da hadde vi opparbeidet oss gode rutiner og var nok begge 

veldig trygge på hverandre, og det føltes nesten som et svik å skulle forlate alt det da. Fra å ha 

gått til henne nesten daglig ble det utover høsten sjeldnere og sjeldnere, og flere av de 

gangene jeg var på jobb ble jeg satt på andre arbeidslister og fikk andre brukere. Det gikk 

etterhvert flere måneder uten at jeg var hos henne, inntil en dag i april/mai da hun plutselig sto 

på arbeidslisten min. Først trodde jeg at det var en feil at jeg sto på henne, jeg hadde jo ikke 

vært der på veldig lenge, og jeg visste at mange av prosedyrene var endret. Jeg sto oppført 

som pleier nummer to, som betydde at jeg ikke hadde hovedoppdraget, men skulle fungere 

mer som en assistent for pleier nummer en i toalett- og forflytningssituasjon. Pleier nummer 

en var en kollega som lenge hadde vært primærkontakten til Maria, og som jeg tidligere hadde 

arbeidet tett sammen med hos henne. På vei ut i kommunebilen fikk jeg en kort 

sammenfatning av hvilke prosedyrer som var nye, og generelt ting som kunne være greit å 

vite før jeg kom dit.  
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Da jeg gikk inn dørene var jeg spent. Jeg fulgte etter min kollega og kjente plutselig at ting 

virket så mye mer fremmed. Fra å ha gått inn med stor selvtillit, og følelsen av å ha relativt 

god kontroll på de ulike arbeidsoppgavene jeg skulle utføre, følte jeg nå en usikkerhet og 

mangel på kontroll. Nå var jeg plutselig avhengig av den andre pleieren til å forklare meg hva 

og hvordan jeg skulle gjøre ting. Til tross for at jeg ikke hadde vært der på flere måneder, og 

derfor ikke lengre var ”kjent”, ble jeg møtt med et stort smil da jeg kom inn soveromsdøren, 

der hun lå i sengen sin. Jeg minnes at jeg ble stående i noen sekunder å holde blikket og bare 

smile tilbake til henne. Det var så utrolig hyggelig å bli mottatt med en sånn varme når jeg 

visste at hun var blitt dårligere og at hun var veldig engstelig når det kom nye pleiere, for jeg 

følte meg nesten som ny igjen, der jeg nå fulgte instruksene til min kollega.  

 

Det jeg husker at jeg reagerte sterkest på var hvor mye mer avhengig av andre hun var blitt på 

ting som for friske mennesker virker selvfølgelige. Muskelen i nakken var begynt å svikte og 

hun trengte hjelp til å løfte og senke hodet. Ettersom det var lenge siden jeg hadde sett henne 

ble min kollega og jeg enige om at jeg skulle utføre morgenstellet på badet, mens hun gjorde 

klart mat og medisiner. Det var hyggelig å være tilbake. Jeg prøvde å tulle og opprettholde 

noe av den lite selvhøytidelige humoren jeg hadde hatt tidligere, men jeg kjente at det var 

vanskeligere fordi jeg var mer usikker på om jeg gjorde ting riktig. Dessuten følte jeg at 

konsekvensene var større nå om jeg skulle gjøre noe feil. For hver gang jeg skulle kle på 

henne, eller flytte på henne i forbindelse med stell, måtte jeg hjelpe henne å løfte og senke 

hodet. Det var viktig at dette ble gjort fordi hun ikke klarte å styre hodebevegelsen selv, og 

det kunne være svært ubehagelig for henne om hodet plutselig datt fremover uten forvarsel. 

Den dagen var hun ekstremt tålmodig med meg. Jeg husker jeg usikkert varslet når jeg tenkte 

å flytte på hodet hennes, og hun hadde ingen mulighet til å svare meg eller gi meg råd til 

hvordan hun ønsket at jeg skulle gjøre det. Jeg følte jeg brukte en evighet inne på badet, i 

frykt for å stresse og gjøre ting feil. Etterhvert skjønte jeg at hun begynte å bli sliten av å sitte 

i rullestolen, og det var derfor godt for henne da hun ble flyttet over i godstolen i stuen. 

 

En endring som fulgte av tapet av nakkemuskulatur var at hun konstant trengte støtte til hodet, 

også når hun satt i godstolen. Løsningen var en støtte som var festet på nakkepartiet på stolen, 

til høyre for hodet hennes, som hun kunne hvile hodet mot. Posisjonen hun ble sittende i, både 

under- og overkropp, ble særdeles viktig. Armene hennes måtte plasseres ”riktig” for at de 

ikke skulle bli liggende i klem mellom kroppen hennes og armlenet på stolen. Rullede 



66	
	

håndklær og små puter ble brukt som beskyttelse for å forebygge mot trykksår. Et trykksår 

oppstår som regel når et hudområde blir trykket mot over en lengre periode, gjerne når en ytre 

gjenstand klemmes mot et ben som ligger tett opptil huden (Norsk Helseinformatikk, 2018). 

Maria ble sittende i godstolen i mange timer av gangen, uten mulighet til å bevege seg, og det 

var derfor viktig å drive forebyggende arbeid. Den siste sommeren hun levde var hun mye 

mer preget av sykdommen. Pusteproblematikk, på grunn av slim og sammenklemte luftveier, 

var et økende problem. Jevnlig måtte hun få hjelp til å løfte hodet for å frie luftveiene. I 

tillegg brukte vi en maskin, som vi i hjemmesykepleien kaller ”sug”, for å suge ut slim- og 

spyttansamling som hadde lagt seg i munnen og halsen. Maria hadde nå også sluttet å spise 

fast føde og fikk kun næring i form av sondemat via PEG.  

 

I tillegg hadde hun i løpet av vinteren mistet bevegelsen i tommelen, som hun tidligere hadde 

brukt for å kommunisere med, så all kommunikasjon foregikk nå via øynene og øyesensor. 

Dette var en mye mer tidkrevende og slitsom prosess som medførte at setningene ble korte og 

uttrykte i større grad ønsker og behov, enn de ble brukt til samtaler. Resultatet ble at det ble 

mye mer enveiskommunikasjon, der familie og venner ble fortellende mer om ting de hadde 

hørt, sett på nyhetene, eller som de hadde opplevd. Dessuten måtte man også tilpasse 

samtalen ved å stille spørsmål der hun kunne svare ja eller nei. Maria trengte nå også hjelp til 

å trykke på skjermen og tastaturet for henne, både fordi det gikk langsomt å skrive selv, og 

fordi det tappet henne for mye krefter. Disse kreftene ville hun spare til å gjøre ting hun hadde 

lyst til, som for eksempel å opprettholde kontakt med venninner og kolleger gjennom sosiale 

medier, ha besøk, se på TV, osv. De gangene Maria administrerte tastaturet selv var ofte for 

private formål, og var så godt som det eneste privatlivet hun hadde.  

 

Da jeg skulle intervjue Maria i forbindelse med datainnsamling til min masteroppgave, en 

gang tidlig på sommeren, fikk jeg erfare hvor stor nedgang i hastigheten på kommunikasjonen 

var blitt. Hun hadde forberedt meg på forhånd at ting gikk saktere enn før og at hun trengte 

hjelp med å skrive. Likevel var jeg ikke innstilt på at det skulle være så mange eksterne 

faktorer som skulle ha innvirkning på kommunikasjonen. Problematikk knyttet til 

pustevansker og tette luftveier medførte at hun jevnlig måtte få hjelp til å flytte på og heve 

hodet, slik at luftveiene ble frie, og ”sug” måtte anvendes i de tilfellene der spytt og slim 

hadde samlet seg opp på tungen, i munnen og i svelget. Ettersom slimet var tykt og seigt var 

det vanskelig for Maria å svelge det, og det hadde en tendens til å samle seg, og de gangene 

måtte vi bruke hostemaskin for å simulere hoste slik at hun fikk det opp. Mot slutten brukte 
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Maria en intern alarm som hun anvendte høyre foten til å utløse. Alarmen var ikke tilknyttet 

andre systemer, slik som trygghetsalarmen, og hadde kun det formål å varsle de som befant 

seg i samme rom. Den ble som regel brukt i forbindelse med ønske om forflytning, enten om 

det var kroppen eller hodet, eller ved pusteproblematikk. Disse distraksjonene var både 

skremmende for henne, og de påvirket hastigheten på produksjonen av setninger. Jeg har blitt 

fortalt av pårørende at internalarmen i noen tilfeller ble brukt for å svare ja eller nei på 

spørsmål, når man ikke forsto andre signaler, der ved å trykke på alarmen for eksempel 

betydde ja. 

 

Et resultat av mye fokus med øynene, og mange timer foran skjermen, var at hun ble tørr og 

sliten i øynene. Etter flere timers bruk av Grid Pad i løpet av en dag kunne Maria oppleve 

ubehag med å stirre mot skjermen på grunn av lysstyrken, selv etter at den ble justert ned. I 

kombinasjon med redusert oksygenopptak i blodet, som er en konsekvens av sykdommen, ble 

Maria derfor mye mer trøtt og sliten. I forbindelse med min datainnsamling sovnet hun kort 

flere ganger i løpet av de par timene jeg var hos henne. Jeg forsto at det tok på og at hun 

anstrengte seg veldig for å holde en samtale i gang. Dessuten var dagene hennes lange og 

besto av mange timer med hjemmesykepleie, samt andre ting, så da jeg kom på ettermiddagen 

var hun allerede ganske sliten, til tross for at det var den tiden på dagen hun var mest opplagt. 

På formiddagen hadde hun som regel behov for å hvile i godstolen, for da var hun sliten etter 

at hjemmesykepleien hadde vært der i nesten fire timer og utført morgenprosedyrene. I tillegg 

til hjemmesykepleie hadde hun ofte også andre avtaler i løpet av uken, som ergo- og 

fysioterapi eller legetime, samt besøk av familie og venner.   

 

En utfordring i de tilfellene der hun ble sliten, som ble oftere i senere stadier av 

sykdomsforløpet da hun var avhengig av øyesensor alene, var tastaturet. På grunn av at synet 

hennes var blitt mer innsnevret, hadde hun vanskeligheter med å nå ut i kantene på tastaturet 

på Grid Paden. Det var enklest for henne å treffe senteret av tastaturet, og jo lengre ut tastene 

kom, desto vanskeligere var det å komme til. Resultatet ble at hun ble skrivende med kun 

halve tastaturet, og trengte hjelp til å trykke på bokstavene eller tegnene som befant seg i 

ytterkantene. Samtidig ble det krevende for henne å holde blikket stille på et punkt, så ofte 

kunne blikket flakke mellom to eller flere bokstaver. Dette medførte at jeg flere ganger trakk 

for raske konklusjoner og mistolket det hun prøvde å skrive, og trykket på feil bokstav, slik at 

vi måtte slette og begynne på nytt flere ganger. Jeg husker at jeg synes det var vanskelig å 

balansere mellom mengden spørsmål og hvordan type spørsmål jeg burde stille henne. Jeg 
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prøvde å legge opp til spørsmål som kun krevde et ja eller nei svar. Til tross for at jeg forsøkte 

å være bevisst på det, merket jeg at jeg hadde en uvane med å stille dobbeltspørsmål. Denne 

problemstillingen var noe som kom gradvis, parallelt med at funksjonen i tommelen sluttet å 

fungere og at hun derfor trengte hjelp til å trykke på skjermen, og var noe jeg hovedsakelig 

opplevde da jeg kom tilbake som informatikkstudent.  

 

I forkant av det første intervjuet vårt hadde hun bedt meg sende en intervjuguide på e-post, 

slik at hun kunne forberede seg før møtet. Noen dager før sendte jeg derfor de 10 spørsmålene 

jeg hadde planlagt at vi skulle prate om. På grunn av at jeg ville unngå å legge for stort press 

på henne, fordi jeg visste at hun var blitt dårligere, la jeg ikke opp til flere spørsmål. Kvelden 

før vi hadde avtale, fikk jeg tilsendt svar på mail der hun hadde besvart alle spørsmålene. Da 

jeg kom til henne dagen etter ble intervjuet derfor plutselig litt annerledes enn jeg hadde 

planlagt og sett for meg. Som hun hadde forberedt meg på i forkant, da hun sendte meg en e-

post i mai der hun godtok å delta i masterprosjektet, var hun blitt tregere og trengte hjelp til å 

skrive. Ettersom det var lenge siden jeg hadde vært hos henne, synes jeg det var vanskelig å 

vite hvor mye hun ville ha hjelp med i forbindelse med skriving. Det ble, som nevnt tidligere, 

mye trykking frem og tilbake fordi jeg var for rask, og det ble derfor en tidkrevende prosess å 

kun skrive et par setninger. I ettertid, da jeg skulle høre gjennom lydopptaket og transkribere, 

forsto jeg hvor utrolig frustrerende det må ha vært for henne. Hun var låst til disse 

situasjonene, og hadde minimal kontroll. 

 

Fra det øyeblikket hun fikk behov for assistanse til å skrive oppsto altså nye utfordringer. Nå 

kunne hun ikke lengre selv styre hvilke bokstaver og ord som kom opp i ord- og 

setningsprediksjonen ovenfor tastaturet, og til stadighet trykket pleiere og andre personer 

rundt henne galt. Mye av tiden gikk derfor med til å rette opp i feil, for så å prøve og tolke, og 

deretter til slutt skrive en ny bokstav, som igjen potensielt kanskje måtte endres. Det ble en 

vanskelig balanse fordi Maria ønsket hjelp med å skrive, fordi det sparte henne for energi, 

men samtidig gikk det med mye tid til å rette opp i feil. Dette resulterte i frustrasjon hos 

begge parter, særlig for Maria som på en eller annen måte måtte formidle at det som var blitt 

skrevet var galt, slette bokstaven eller ordet, for deretter å prøve seg på nytt igjen. Dessuten 

gikk det en del tid til små avbrytelser, som å flytte på hodet og overkroppen hennes. Dette 

gjentok seg gjerne flere ganger i løpet av en samtale, og det kom tydelig frem under intervjuet 

jeg hadde med henne i slutten av juni.  
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Forverringen av sykdommen gjorde at jeg ikke lenger følte det var forsvarlig at jeg skulle 

være alene med henne, særlig på grunn av pusteproblematikken. Jeg kjente ikke godt nok til 

teknikkene de brukte de gangene hun fikk pustestopp, og jeg følte meg for utrygg i de 

situasjonene der jeg var pleier nummer to til at jeg ville gå dit med hovedansvaret. Den 

sommeren var jeg derfor hovedsakelig hjemme hos henne i forbindelse med datainnsamling, 

og ikke som pleiemedarbeider, og da var alltid pårørende tilstede.  
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6 Analyse av Grid Pad 3 hos en ALS-pasient 
 

I dette kapittelet vil jeg presentere analysen av min data. Jeg har identifisert fire hovedtemaer: 

Utformingen av grensesnittet, Opplæring, Integrasjon med andre systemer, og Endringer. 

Under hver av disse kategoriene er det undertemaer med tilhørende oppsummeringer.  

6.1 Utformingen av grensesnittet  

Ettersom Grid 3 er et relativt nytt system, som kom for omtrent to år siden, har det i løpet av 

den tiden Maria benyttet seg av Grid Pad oppstått en del spørsmål knyttet til utformingen av 

systemet. I det skriftlige intervjuet jeg hadde med henne, uttalte hun blant annet: 

”Jeg prøver å be om endringer i oppsett, men får til svar at jeg er den første som har 

spurt om det. Gutta på support er veldig flinke, men jeg tror maskinen er så ny at 

veien blir til mens man går”. 

 

Ergoterapeuten jeg intervjuet ble først kjent med Grid 3-systemet da det ble introdusert hos 

Maria. Fra tidligere hadde hun mest erfaring med Rolltalk, som var det hjelpemiddelet som 

ble benyttet mest i ALS-saker. Da Grid 3 kom på markedet, som i følge ergoterapeuten har en 

mye bedre øyestyringsfunksjon enn blant annet Rolltalk, ble det naturlig at den skulle 

implementeres hos Maria. Ettersom Grid-systemet kommer med mange ulike oppsett, og det 

finnes mange individuelle løsninger, var det derfor, i følge ergoterapeuten, en tidkrevende 

prosess å tilpasse systemet etter Maria sine preferanser og behov. I starten hadde det blant 

annet tatt tid å finne ut av hvordan systemet skulle utformes. 

” (..) Og ho var jo oppegående, så ho fikk jo med seg de instruksene som han ga til 

både henne og meg. Så ho var jo en av de som satte i gang og begynte å bruke dette 

her sjølv. Så du kan si at utfordringen var jo hvordan hun skulle betjene den”. 

 

De måtte blant annet ta hensyn til stillinger som: hva som skulle plasseres hvor på skjermen, 

størrelsesforhold, tidsinnstillinger på dveletid, og hvordan Maria generelt skulle betjene den. 

Videre uttalte ergoterapeuten hennes: 

”Der måtte vi rett og slett prøve oss litt frem. Og jeg synes det var en periode jeg 

ringte Cognita nesten ukentlig når jeg var der, for å finne ut av hvordan jeg kunne 
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bytte plass på de to tegnene på tastaturet. Går det an å gjøre det slik at man kommer 

direkte tilbake til startsida fra en side, osv.”.    

6.1.1 Grid-skjermen/tastaturet 

For Maria ble tilgangen til, og bruken av, hele Grid-skjermen et gradvis økende problem. Da 

hun etterhvert, som en følge av sykdommen, ble mer redusert, ble jeg oppmerksom på at hun 

også fikk vansker med å nå ut i kantene av skjermen. I samtaler med pårørende, forteller de at 

synet hennes ble mer innsnevret i senere stadier av sykdommen, og påpeker at det gjerne 

oppsto oftere i situasjoner der hun var sliten. Da de ble spurt om hva deres inntrykk og tanker 

rundt Grid Pad og Grid 3 systemet er, svarte de: 

” Mye av det virker bra. Den talefunksjonen er veldig fin. Det som er utfordrende av 

og til, fordi man blir mer sliten etterhvert som man blir sykere, er at man begynner å 

slite med å treffe kantene. Særlig høyre- og venstrekanten. Og av og til kunne man 

slite med å treffe opp eller ned, helst ned der tastaturet var”. 

  

Under intervjuet med informanten fra firmaet som leverer maskinene, bekreftet han denne 

problematikken. Han fortalte at det kan være utfordrende å nå ytterkantene av skjermen, og at 

det ofte skyldes en dårlig kalibrering. Videre understreket han at: 

”Det er senteret av skjermen som alltid vil være enklest å nå”.  

 

Ergoterapeuten jeg pratet med påpekte det samme som pårørende: at utfordringer knyttet til 

øyestyring som regel forekom da hun var trøtt, og at systemet dermed ikke klarte å fange opp 

blikket hennes:   

” Det som ble problemet etterhvert var jo at ho sleit med å betjene den. Sånn at det 

med øyestyringa ble jo problematisk. For ho klarte kanskje bare å holde det ene øyet 

oppe, eller ho glippa med øynene og var trøtt, og fikk ikke fullt ut. Altså, øynene ble 

ikke tydelige nok til at systemet fanga det opp, sånn som det hadde gjort når ho var 

fullt på. Sånn at det ble jo en utfordring for henne”.  

 

Denne ulempen ved systemet ble hovedsakelig fremtredende etter at hun ble avhengig av å 

betjene maskinen med øyestyring. Under intervjuet med venninnen til Maria spurte jeg henne 

om hun hadde noen eksempler på ting som ikke fungerte, eller som var spesielt utfordrende, 
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med Grid Paden. Hun konfirmerte samme problemområdet som ovennevnte, der fokusering 

på diverse bokstaver ble vanskeligere, særlig etter at kun brukte øynene: 

”Jeg synes jo i det store og det hele at det fungerte ganske bra. Maria ville kanskje 

sagt noe annet. Sånn inntil hun bare måtte bruke øynene, da ble det mer utfordrende. 

Også ble det vel også fordi at hun hadde vanskelig for å holde blikket på en bokstav, 

at den lett kunne hoppe av til den ved siden av”.  

 

Da jeg intervjuet Maria i forbindelse med forskningsprosjektet opplevde jeg det samme som 

venninnen beskriver. Mye av tiden i mellom spørsmålene gikk til å tolke hvilke bokstaver hun 

ville frem til, da øynene hennes ofte hoppet mellom to-tre-fire bokstaver av gangen. Ved flere 

anledninger bemerket jeg meg at hun ikke nådde ut til ”tøm”-knappen, en tast hun vanligvis 

brukte mye for å fjerne teksten i skrivefeltet. Den var plassert langt nede til høyre på 

tastaturet. Andre taster jeg observerte at var vanskelig for henne å treffe, var bokstavene ”A” 

og ”S”, som lå langt til venstre på tastaturet. I tillegg hadde blikket hennes en tendens til å 

lande på bokstaven ”S” når hun skulle frem til ”A”, som skapte full forvirring for både meg 

andre som hjalp henne å trykke på skjermen. I noen tilfeller var det opplagt, mens i andre 

kunne det være vanskelig å vite hvilken av de to bokstavene hun egentlig ville frem til. Dette 

resulterte i hyppige feiltolkninger, der vi som hjelpere trodde vi skjønte hva hun skulle skrive, 

men som ofte viste seg å være feil likevel. 

 

Maria sin bror trekker frem at dette resulterte i at hun ikke fikk utnyttet hele tastaturet. I 

situasjoner der hun var sliten ble kun de midterste bokstavene benyttet, de andre måtte hun ha 

hjelp av andre til å trykke på: 

” For nå var det å skrive med halve alfabetet, og det var ikke veldig enkelt. Da måtte 

man gjette litt hvor man skulle hen”. 

 

 

Skriftstørrelsen på skjermen var et annet tema han også belyste. Han forklarte at det var 

tungvint å justere skriftstørrelsen, fordi det måtte gjøres manuelt for hver enkelt funksjon på 

maskinen du ville regulere. 

”Etterhvert som hun ble mer syk ble synet dårligere, og da måtte skriftstørrelsen opp. 

Det var egentlig det viktigste. Det kunne vært mye enklere enn det det var”.  

”Veldig dumt at det var så vanskelig å finne ut hvor det skulle gjøres hen, og at det 

måtte gjøres på alle skjermbilder”. 
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Videre forteller broren at sleep-funksjonen øverst i høyre hjørnet i ”Snakke”, også var en 

kilde til frustrasjon. 

”Jeg vet ikke hvor mange ganger hun har kommet borti den og det har blitt hyling 

fordi hun ikke får skrevet, og det er ingen som skjønner hva som egentlig har skjedd”. 

Han mener at noe av årsaken er at markøren, som indikerer at den står i dvalemodus, er for 

lite synlig.  

”Det er bare en liten gul ring rundt knappen, så det tok litt tid før vi skjønte at det var 

den”. 

I de tilfellene der synet til Maria hadde snevret seg inn, slik at hun ikke nådde frem til 

pauseknappen for å skru den av selv, kunne det ta tid før de rundt henne oppfattet hva som 

egentlig var skjedd med skjermen.  

 

Det at brukeren har muligheten for å omorganisere på de ulike knappene på tastaturet ble 

trukket frem som veldig positivt. På spørsmålet om hvilke tanker og inntrykk informantene 

har av Grid Paden, og dets system, ble det blant annet uttalt at det er svært praktisk at man 

kan bytte plass på tastene, slik at de mest brukte kan sentreres mot midten. I samtale med 

leverandøren av programvaren, i forbindelse med tastaturet, fortalte han at: 

” Alt kan omorganiseres. Det er en typisk ting vi ofte gjør hos slagpasienter, for 

eksempel, som kanskje ikke ser høyre eller venstre side av skjermen. Da prøver vi å 

samle ting på den ene siden av skjermen. Og skrivefeltet kan for så vidt være hvor som 

helst på siden det også. Du kan også velge å fjerne skrivefeltet hvis du ikke vil ha opp 

teksten, om du bare vil ha opplesning. Skrivefeltet kunne vi satt på midten, eller under, 

eller på sidene. Det er bare å tilpasse. Legge til flere rader og kolonner, både på 

høyre og venstre side av tastaturet, for å trykke det sammen”. 

Da jeg spurte Maria sin bror om de hadde fått hjelp til å utføre dette noen gang, fikk jeg til 

svar:  

”Ja, vi måtte jo ringe over en linje til en fyr på et eller annet kontor”.  

 

Det som derimot viste seg å være en svakhet med systemet, var fraværet av et tastatur i en del 

ulike situasjoner. Både begge informantene fra helsesektoren, samt Maria sine pårørende, 

trakk frem dette som en ulempe under intervjuene. I forbindelse med at pårørende hadde 

kontaktet support, og fikk hjelp via fjernstyring, uttalte broren til Maria: 
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”Og det var jo litt utfordrende, fordi vi ringte i gjennom Griden, og da fikk jo ikke hun 

skrevet samtidig som vi hadde support”. 

Ettersom det ikke fantes noe tastatur Maria kunne kommunisere i gjennom mens hun fikk 

fjernsupport, kunne hun heller ikke da svare på spørsmål underveis, som for eksempel 

preferanser på oppsett, på ting som oppsto der og da, osv. I tillegg kunne hun ikke 

kommunisere akutte behov, som ble svært sårbart, spesielt mot slutten av sykdomsforløpet. 

 

 

Under intervjuet med pleieren fra hjemmesykepleien, i forbindelse med spørsmålet om hva 

hun tenker om Griden generelt, svarte hun: 

”En ting jeg savnet personlig.. For da hun satt og så på filmer, blei hun jo sliten av å 

snu hodet mot TV’en hele tiden. Så da kom jo jeg med forslag til henne at den PC’en 

kunne kobles med HDMI-kabel til selve Grid-skjermen. Da kunne hun jo få se filmen 

på Grid-skjermen. Og da husker jeg hun skrev til meg: ja, men da får jeg ikke skrevet. 

Så den biten irriterte meg noe sinnsykt” 

  

Oppsummering: 

Av dette kan man se at det kan være en kobling mellom sykdommens utvikling og bruken av 

øyestyring. For Maria ble det særlig utfordrende å nå ytterkantene på Grid-skjermen når hun 

bare kunne betjene maskinen med øynene. I tillegg ble dette mer fremtredende for Maria når 

hun var sliten, som kan ses i sammenheng med sykdommens kjennetegn og utvikling, da 

ALS-pasienter typisk opplever en økende grad av tretthet grunnet forhøyet 

karbondioksidopptak (CO2) i blodet. Dette ble også problematisk i forbindelse med når den 

sto i dvalemodus, fordi den ikke var merket tydelig nok, og det derfor kunne ta tid før noen 

oppdaget årsaken. I tillegg ble det uttrykt et generelt ønske, blant mine informanter, om at et 

tastatur alltid skal kunne være tilgjengelig for brukeren, uavhengig av hvilken side som blir 

benyttet. I dag er ikke dette mulig når fjernsupport benyttes, blant annet. Det faktum at 

tastaturet kan omorganiseres ble trukket frem som spesielt positivt, men utbedringer av blant 

annet innstillinger, som skriftstørrelse, burde optimaliseres.  

6.1.2 Ordlisten 

Pårørende trekker frem utfordringer knyttet til ord- og setningsprediksjonen i Grid 3-systemet. 

Den er blant annet programmert til å komme opp med forslag til frekvente ord, som for 
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eksempel hva, hvem og hvor. Utfordringen med de frekvente ordene var at de kunne komme 

opp med ord- og setningsforslag som i de fleste tilfellene ikke var aktuelle. Maria sin mor ga 

et eksempel på dette: 

 ”(..) Og dette ”hva” kom jo stadig opp, og da skrev Griden skjer. Hva skjer. Det 

dukket opp hele tiden”. 

 

Til tross for at prediksjonen er ment for å effektivisere kommunikasjonen, førte den også til 

noen ekstra ulemper for Maria. Moren til Maria fortalte at det var en utfordring at systemet 

antok at vedkommende som skulle kommunisere med Maria, både kjente henne og Griden fra 

før. 

”(..) Og den kan begynne å skrive selv. Og da må man kunne kjenne både Griden og 

personen som skal bruke den, for å skille mellom: hva kommer opp automatisk, og hva 

har denne brukeren egentlig ment”. 

Hun trakk frem et eksempel fra da Maria var på avlastning, hvor personalet ikke var kjent 

med Griden, og derfor misforsto situasjonen. Det som skjedde var at Maria skulle 

kommunisere et eller annet til personalet, og i mens hun skrev la maskinen inn ordet ”party” i 

enden av setningen, slik at setningen ble: ”for etterpå skal det være party”. 

Maria sin mor forteller at Maria kunne le av noen av feilene som dukket opp, som for 

eksempel ”spahetti med kjøttmeis”, men at det i mange tilfeller skapte ekstra bry for henne. 

 

En annen problematikk med ordlisten var at det ikke var mulig fjerne ord fra den. I en del 

tilfeller kunne den lagre ord som var feilstavet, hvis Maria eller pleiere trykket for fort. For 

Maria som var norsklærer, var dette fryktelig irriterende. I forbindelse med dette fortalte 

moren:  

”En annen ting hun fant ut var at det var vanskelig å slette ord, i hvert fall slette det 

fra der det var lagret. Hvis vi ikke brydde oss om det ordet som kom feilstavet, men 

skjønte hva som sto og lot det bare stå, så ville det gå til lagring fikk jeg inntrykk av. 

Og så kunne det dukke opp igjen”. 

I tillegg poengterte hun at: 

”Når det dukker opp nye ord kan man ikke la være å se på det. Da vil blikket 

automatisk gå dit. Og når det er øyestyrt, så vil jo det ordet da komme i teksten. Så det 

har vært mye å slette. Og det var mye feilstavet og feilskrevet som kom opp, noe som 

var fryktelig irriterende for en norsklærer”. 
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Oppsummering: 

I forbindelse med frekvente ord, kan ord- og setningsprediksjonen komme opp med forslag til 

setninger som vanligvis ikke brukes av brukeren. Om vedkommende er litt rask, og trykker 

selv om ordet er feilstavet, kan dette ordet lagres i ordlisten, og dermed dukke opp igjen 

senere. I tillegg hadde Maria en tendens til å rette blikket på ordforslagene som dukket opp 

under skrivefeltet, og velge det aktuelle ordet, til tross for at det ikke var det ordet hun 

egentlig skulle skrive. Dette resulterte i rotete setninger som ikke ga mening.  

 

Et fellestrekk ved disse ulempene er at de er et resultat av at det ikke er mulig å redigere eller 

slette i ordlisten. Ord som er blitt lagret ved et uhell kan senere dukke opp igjen som forslag, 

og ord som kommer som forslag kan være et resultat av at brukeren tidligere har gjort valg 

som ikke var planlagt. Med tanke på sykdommens kjennetrekk, vil det ikke være usannsynlig 

at andre med ALS har opplevd det samme.  

6.1.3 Kalibrering 

En god kalibrering var viktig for at maskinen skulle oppfatte hvor på skjermen Maria så. 

Leverandøren av Grid Pad sa under intervjuet at: en god kalibrering er alfa omega. Likevel    

Ellers trakk de frem problematikk knyttet til kalibreringen: 

”Av og til så ville den bare ikke kalibrere. Mulig fordi hun ikke klarte å holde øynene 

langt nok oppe. Den var også dårligere med briller på, hvis hun måtte ha det. Det ble 

refleks i glasset, så det virket ikke så bra”. 

 

Angående sistnevnte var dette noe pleieren jeg intervjuet synes var vanskelig å få til i starten, 

da hun ikke hadde blitt forklart hvor og hvordan den fungerte: 

” Den skjønte jeg ikke. Da husker jeg at jeg spurte ergoterapeuten: Du si meg en ting, 

hvordan er det den kalibreringen fungerer? Og hvor er den hen? Hvor på skjermen 

finner jeg den? Og da viste hun meg hvordan jeg skulle gå frem”. 

 

6.1.4 Oppdateringer      

En utfordring som Maria opplevde som svært problematisk var i forbindelse med 

oppdateringer av programvaren. I flere tilfeller, der oppdateringene av ulike årsaker ikke ble 

utført, forårsaket det feil på Grid Paden. Dette resulterte i at hun ikke fikk gjort noen 
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handlinger, da feilene, eller feilmeldingene, ikke var mulig å rette opp med øyestyring. I det 

skriftlige intervjuet skrev hun blant annet: 

”Kan ikke bruke Grid Pad uten hjelp fra mennesker. Den må skrus på ved å trykke på 

en knapp, og det hender det kommer opp pop-up vindu som jeg må trykke på skjermen 

for å bli kvitt”. 

 

Pop-up vinduene påvirket blant annet Maria sin bruk av tjenester som facebook, youtube, 

nettaviser, osv., da hun i stedet lot være å bruke de. I samtaler om temaet sa Maria sin bror:  

”Ja, det var særlig på internett. Men vi opplevde det noen ganger med selve grid-

programmet, at de kom med noen pop-ups. Da kom hun seg ikke videre. Så da fikk hun 

ikke gjort noe”. 

I forbindelse med at pop-up vinduene stadig dukket opp, kontaktet Maria og pårørende 

support: 

”Vi klarte faktisk å få det til å skje mens det ble tracket av det selskapet, men han 

hadde ingen forklaring”. 

 

Jeg erfarte det tilsvarende da jeg var hos Maria, hvor hun skulle vise meg oppsettet på 

Facebook på Grid Paden. I følge pårørende økte disse problemene etter at den nye GDPR-

loven tredde i kraft i mai 2018.  

”Etter at GDPR kom var det jo umulig. Da kom det sånn: godtar du at vi samler inn 

personopplysninger om deg? Og den gikk det ikke an å få av, så da måtte en annen 

komme og prøve og trykke den bort, også kunne man surfe videre. (..) Etter det så var 

det ikke mulig å bruke internett”.  

 

Problematikk knyttet til oppdateringer ble også trukket frem av begge informantene mine fra 

helsevesenet. De påpekte viktigheten av å oppdatere Grid 3, da det ellers kunne få store 

konsekvenser for Maria. Ergoterapeuten hennes sa blant annet: 

”Så de der tingene som plutselig skjedde med Grid Paden, som gjorde at ho faktisk 

ikke kunne betjene den, det var utfordrende. Nå fikk vi vel bukt på noe av det, fordi at 

etterhvert så skjønte vi jo dette her med oppdateringer. Så det er viktig å kjøre 

oppdateringer”. 

Da hun ble spurt om hvor ofte de måtte kjøre oppdateringer, svarte hun: 

”Hver gang det sto en gul runding så skulle du bare kjøre den. Også var Windows 

oppdatering innstilt på automatisk oppdatering. Men så var det jo det at hvis den ikke 
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ble slått av på en ordentlig måte, hvis noen bare trykket av, så ble den jo ikke 

oppdatert”. 

En del av denne oppdateringsproblematikken ble redusert etter at ergoterapeuten lagde en 

manual på hvordan det skulle gjøres. Likevel mener hun at systemet var sårbart for disse type 

problemer. 

 

Pleieren fra hjemmesykepleien fortalte at Maria ble engstelig når det skulle kjøres nye 

oppdateringer, fordi hun tidligere hadde hatt en dårlig opplevelse med det, og derfor var redd 

for at det skulle skje noe galt:  

” Og det var vel det som, ikke akkurat ødela for henne, men hun ble alltid engstelig 

når den begynte å oppdatere seg. For hun var redd for at den ikke ville starte igjen. 

Jeg tror hun hadde hatt en liten opplevelse med det”.  

 

Oppsummering: 

Fra analysen kan vi se at feil utførelse av oppdateringer kan resultere i at det kommer opp 

feilmeldinger, eller at skjermen låser seg, som ikke kan fjernes med øyestyring. Dette oppsto 

særlig i forbindelse med internett, og ble et enda hyppigere problem etter at den nye GDPR-

loven kom. Resultatet ble at Maria unngikk å bruke tjenester som Facebook, nettaviser, osv., 

for å unngå og utsette seg selv for denne risikoen. Dermed ble utnyttelsen av maskinen 

redusert, og gleden ved den også. I stedet ble den hovedsakelig brukt til nødvendige 

handlinger, og spesielt til intern kommunikasjon.  

 

6.2 Opplæring av både pasient, pårørende og helsepersonell 

 

Opplæring var et gjentakende tema blant flere av mine informanter. Foruten om Maria selv, 

som selvfølgelig fikk opplæring og hjelp til å sette opp Grid 3 systemet, var det ingen av de 

andre informantene som fikk dette. Maria sin mor var tilstede da Grid 3 ble implementert, 

men valgte å holde seg mest i bakgrunnen, fordi hun generelt ikke følte seg komfortabel med 

de teknologiske løsningene. Derfor unngikk moren å håndtere systemet i de tilfellene hun 

kunne det. Ettersom Maria var fortrolig med data, lærte hun å bruke systemet raskt, og i 

starten var hun relativt effektiv og selvhjulpen. Derfor trengte ikke menneskene rundt Maria å 
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involvere seg så veldig i Grid Paden i begynnelsen. I ettertid derimot, har pårørende blant 

annet uttrykt at de skulle ønske de fikk opplæring. 

 

Da Maria sin mor ble spurt om hvordan den optimale opplæringen for henne skulle ha 

foregått, var hun klar på at hun ikke ville ha hatt noe stort kurs. I stedet kunne hun tenke seg 

et lite kurs hjemme, som kun var innrettet på henne og på hennes nivå: 

” Hvis den som skulle forta opplæringen var her, så kunne man prøve og feile mens de 

var her, slik at de kunne ha rettet opp i feilene. For ellers kunne jo brukeren bli 

sittende uten å ha en stemme, kanskje til dagen etter. For hvis man tuller seg helt bort, 

og ikke kommer tilbake der man skal, så har det jo ganske store konsekvenser”. 

 

Ettersom moren ikke lærte seg systemet godt nok, og i mange tilfeller var usikker når hun 

skulle hjelpe til, ble frykten for å gjøre noe galt større enn nysgjerrigheten på å prøve seg 

frem. Da hun ble spurt om hun noen gang hadde følt en interesse for å lære mer om Grid 3 

systemet, svarte hun: 

”Nei, bare det aller nødvendigste. Ja, det er litt dumt. Jeg var jo mye reddere for å 

gjøre noe galt på Griden enn jeg er på dataen hjemme”. 

 

I samtaler med Maria sin bror, trekker også han frem problematikken med å ikke tørre og 

prøve seg frem, i frykt for å ødelegge noe, da systemet var såpass sårbart. Med riktig 

opplæring kunne kanskje dette vært unngått, eller i hvert fall redusert. Broren kunne ønske at 

pårørende fikk tilbud om en todelt opplæringsprosess, som fremmet en gradvis tilvenning av 

systemet, slik at man kunne bli mer komfortabel med å prøve seg frem på egenhånd. Han 

foreslo blant annet at:  

”De kunne gjerne komme tilbake etter to uker, for første gangen har du egentlig nok 

med å komme deg inn, og å bruke hovedfunksjonene”.  

 

Videre foreslo han at den andre delen av opplæringen burde ha fokus på prøving og feiling, 

slik at man kunne prøvd seg frem i systemet uten å være redd for å ødelegge noe:  

”Ja, ta opplæringa i to bolker. Først: Dette er de grunnleggende funksjonene. 

Deretter: Nå kan du prøve deg, se på menyvalgene bak i settings og sånn, så er vi her 

for å sette det tilbake igjen etterpå”.   

Dessuten ville dette føre til at pårørende fikk tid til å tenke ut spørsmål i mellomtiden. 
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Under intervjuet med en pleier, og kollega av meg, i hjemmesykepleien, avkreftet hun også at 

hun verken hadde fått tilbud om, eller opplæring av, Grid Paden. Dette samsvarer på mine 

egne erfaringer. Informanten påpekte at hun derimot lærte en god del av Maria, samt blant oss 

pleiere i mellom. Dette er også slik jeg opplevde situasjonen den gangen Grid Paden ble 

introdusert. Mye av det var det Maria som fortalte meg, mens noe ble jeg tipset om fra 

kolleger. På spørsmål om hva hun opplevde som mest utfordrende eller vanskelig i starten, 

svarte pleieren: 

”Altså, alt er jo utfordrende med teknologi i starten, helt til du blir kjent med det. Jeg 

husker jo at folk følte seg utrygge, og sa sånn: ”skal jeg lære meg alt dette her?””.  

 

Brukers mor påpekte det samme: 

”Det kommer jo selvfølgelig an på hvor datavant både brukeren og pårørende er da. 

Med Maria hendte det jo at hun hadde skrevet opp hvordan jeg skulle gjøre det hvis 

jeg skulle finne ut et eller annet, eller hvis et eller annet gikk helt galt. Og det var jo 

veldig stor forskjell på hva pleierne kunne, og hva de turte”. 

 

I tillegg delte også ergoterapeuten til Maria oppfatningen om at det var en del vegring blant en 

del av de ulike pleierne som gikk til henne: 

”Jeg merka jo at du var jo en av de som liksom våget å prøve deg frem på dette her. 

For mange fikk liksom helt hetta, og: ”hjelp, jeg tar ut kontakten så ikke noe skjer”. 

Så det var veldig mange som ikke turte å lure på hvordan de skulle bruke det, fordi det 

liksom var best å holde seg unna”. 

 

På spørsmål knyttet til egne erfaringer på opplæring av hjelpemidler, deriblant Gridpaden, 

svarte ergoterapeuten: 

”Det er jo sånn at vi må sette oss inn i den enkelte tingen som brukeren får. NAV 

Hjelpemiddelsentral har jo kurs i elektromedisinske hjelpemidler (..), der må vi 

godkjennes gjennom et godkjenningsprogram. Så på det får vi opplæring. Men på de 

digitale løsningene har vi ikke noe opplæring, så der må vi finne ut av ting sjølv”. 

 

I samtale med en av de ansatte i firmaet som leverer Grid 3 systemet, poengterer han 

viktigheten av å inkludere pårørende, helsepersonell, etc., i opplæringen. Dette fordi det er 

nødvendig at de er komfortable foran skjermen, da de ofte etterhvert må hjelpe til med 

kalibrering, posisjonering av griden i forhold til brukeren, ol. Selv sa han at de prøver å ha 
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minst like mye fokus på pårørende i den fasen de drar ut og setter opp og lærer bort systemet. 

I likhet med de andre informantene, bekreftet han problematikken med vegring: 

” For en voksen person, kanskje en eldre person til og med, ser vi at de rundt 

brukeren, altså pårørende, ofte ikke har så god kompetanse på teknologi. Vegring er 

vel det største problemet. At man vegrer seg for å prøve seg på tekniske løsninger”. 

 

Oppsummering: 

Det bekreftes at det er vanlig med vegring for å prøve seg på de tekniske løsningene, og 

særlig Grid Paden. Både pårørende og helsepersonell viser en generell frykt for at de skal 

gjøre noe galt, som i mange tilfeller bunner i at konsekvensen blir såpass stor om eventuelle 

feil skulle inntreffe. Ergoterapeuten, som har observert mange av pleierne, bekrefter at det er 

stor vegring blant mange av dem. Det samme sier leverandøren av Grid 3, og påpeker at det er 

like essensielt at pårørende av ALS-pasienter er komfortable med maskinen, da de som regel 

må bistå i bruken av den etterhvert.  

	

6.3 Integrasjon med andre systemer 

6.3.1 PC-kontroll 

Da Maria ble spurt om hvilke utfordringer hun opplevde med den teknologien hun brukte på 

det tidspunktet intervjuet fant sted, svarte hun: 

”Noe er nevnt før, men jeg synes det er vanskelig å navigere i nettaviser. Nrk.no går 

relativt bra, men andre sider har jeg gitt opp. Det er ifølge (navn) ikke grid som gjør 

forskjell på nettavisene, forskjellen ligger i den enkelte nettside. Jeg får ikke brukt 

nettbank eller digipost”. 

 

Ved siden av utfordringene med de implementerte underholdningstjenestene i programvaren, 

er en del av nettsidene i PC-kontroll ikke kompatible med Grid-systemet. Under intervjuet 

med Maria uttrykte hun blant annet at hun savnet spill, kryssord, musikk og bedre lyd. 

Ergoterapeuten jeg pratet med fortalte blant annet at det ikke var mulig å gjøre spesifikke valg 

med øyestyring på nettsiden, som blant annet å skrive inn tekst i ulike vinduer på nettsiden: 

”Ho var glad i quiz, ikke sant. Så ho kunne ha gått inn på ulike quiz-sider, men det er 

ikke noe sted å skrive svar eller krysse av. Så det var en del ting vi spurte om. Nå 
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husker jeg ikke helt. Men jeg husker at vi stadig ba support om å sjekke om det går an, 

osv. Og så sa han at: ja, da må jeg snakke med programutviklerne i England. Så jeg 

tror nok de fikk noen nye ideer til hva man skulle ønske at Grid-systemet skulle kunne 

brukes til”. 

 

Verken Maria, eller de andre informantene i prosjektet mitt, lærte seg denne funksjonen 

ordentlig. Under intervjuet med leverandøren av Grid 3, presenterte jeg noen av de 

utfordringene og spørsmålene Maria hadde i forbindelse med programvaren. Han gjorde meg 

da oppmerksom på en del av de mulighetene som er i PC-kontroll. Jeg fikk blant annet prøve 

øyestyring i PC-kontroll, og ble vist hvor jeg kunne finne de ulike tastevalgene, som: zoome 

inn, dobbeltklikk, osv.  

 

I etterkant av intervjuet med leverandøren møttes ergoterapeuten og jeg hos Maria. Målet var 

at Maria skulle få prøve seg litt frem i PC-kontroll, og bli litt tryggere på det. Jeg erfarte da at 

det ikke var like enkelt å finne frem til de ulike tastevalgene som jeg var blitt vist tidligere. 

Dessuten manglet en av tastene i Maria sin meny. Det kan eventuelt skyldes at hun ikke hadde 

gjennomført den nyeste oppdateringen. Mens vi navigerte oss rundt i PC-kontroll, oppstod det 

også et par problemer som vi måtte ha assistanse for å løse. Det dukket blant annet opp et 

tastatur på skjermen som vi ikke fikk fjernet igjen. Ergoterapeuten kontaktet dermed support, 

som hun allerede var blitt relativt godt kjent med.  

 

Vi fikk dessverre aldri ordentlig til PC-kontroll med Maria. Hun slet blant annet med å 

fokusere på de punktene på skjermen som hun skulle zoome inn på. De lå helt til venstre på 

skjermen. Selv da vi prøvde å flytte på dem, til et sted der Maria kom lettere til med 

øyestyringen, var det fortsatt veldig vanskelig, og Maria ble utrolig sliten under prosessen. I 

ettertid har ergoterapeuten og jeg konkludert at hun trolig var for dårlig da vi begynte å lære 

oss PC-kontroll. Samtidig opplevde vi at den var litt vanskelig å betjene med øyestyring, da 

den krevde nøyaktighet, som ble vanskeligere jo lengre ut i sykdomsforløpet hun var. I 

samtale med ergoterapeuten uttalte hun: 

”Det var nok litt i seineste laget, men jeg synes ikke det var noen brukervennlig måte å 

gjøre det på heller. Og plutselig var det et tastatur der som vi måtte få vekk, og da 

måtte hun ha ventet til noen kom ”. 

Utfordringer, som et resultat av at Maria var svært preget av sykdommen da vi begynte å ta i 

bruk PC-kontroll, ble bekreftet av leverandøren av Grid Paden, der han blant annet sa: 
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”Men det krever også litt av brukeren. Både av brukeren og utstyret da, for at vi får en 

god kalibrering”. 

 

Pleieren fra hjemmesykepleien utlyser også et ønske om nettilgang (mobildata), uavhengig av 

om maskinen er koblet til et trådløst nettverk: 

”Det som også irriterte meg var når hun var på korttid, for der var det ikke så godt 

nettverk. Og så lenge griden ikke er koblet til nett, vil ikke telefonen koble seg til grid. 

Og da ville jo verken telefonen eller grid virke, og da kunne hun ikke gjøre noe. Kun 

skrive”. 

 

Oppsummering: 

Det bekreftes blant annet at mange nettsider og nettaviser ikke er kompatible med Grid 3-

systemet. Med unntak av NRK, vises det av analysen at det er vanskelig å navigere i 

nettavisene med øyestyring. Det var heller ikke mulig å løse quizer i de nettsidene som mine 

informanter forsøkte på, da det ikke var mulig å klikke på, eller skrive inn, i feltene med 

øyestyring. Dessuten utførte vi prøvingene i PC-kontroll kun noen uker før Maria gikk bort, 

så hun var dessverre ganske dårlig på det stadiet, og fikk dermed også lite utnytte av det.  

6.3.2 Omgivelseskontroll 

Til spørsmålet om hvilken teknologi som hadde hatt størst betydning for Maria, i hennes 

hverdag, trakk hun frem Grid Paden, der hun svarte: 

”Jeg har nok hatt mest glede av omgivelseskontrollen, nærmere bestemt å kunne åpne 

verandadøren og å kunne skru på tv og radio. Samtidig er jeg helt avhengig av 

snakkefunksjonen, jeg hadde vært helt hjelpeløs uten. Jeg får panikk ved tanken på en 

dag uten”. 

Den fungerte godt og Maria hadde stor nytte av den.  

 

I forbindelse med sikkerhet derimot, uttrykte ergoterapeuten til Maria et behov for å knytte 

trygghetsalarmen opp mot Grid Paden. 

”Det som vi savna var jo å få til og for eksempel knytte det opp mot trygghetsalarmen. 

Det er jo noe som heter alarm på Grid Paden, men det er jo bare at hvis du skal legge 

inn noe der, så legger du inn et telefonnummer. Og når du trykker på alarm, så får den 

vedkommende en telefon. En SMS om at det er trykket på en alarm, men det er ikke 
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sikkert nok til å bruke som en trygghetsalarm, for plutselig kan den komme med et 

pop-up vindu som gjør at du ikke får styrt det”. 

 

I begynnelsen benyttet Maria en helt vanlig trygghetsalarm, som hun hadde hengende rundt 

halsen. Den rakk ned til magen hennes, slik at hun kunne løfte armen og trykke på knappen 

om det skulle bli nødvendig. Etterhvert ble den ubehagelig for henne, så hun ville heller at 

den skulle festes rundt venstre armlene på stolen. Da finmotorikken til Maria forsvant, kunne 

hun ikke lengre trykke på knappen på alarmen. Løsningen ble en trygghetsalarm med en liten 

sensor som registrerte hvis hun hadde hånden over. Utfordringen med sensoren var at 

helsepersonell, meg selv inkludert, bøyde oss over den slik at den ble aktivert og kontaktet 

alarmsentralen. Etter at Maria mistet funksjonen i armene, og ikke lengre kunne løfte de opp 

mot alarmen, mistet hun trygghetsalarmen. I stedet brukte hun en internalarm, til å varsle de i 

samme rom, men den var ikke knyttet opp mot noen sentral.  

 

Oppsummering: 

Av analysen kan man se at Maria og pårørende generelt var fornøyde med 

omgivelseskontroll, og de hadde minimalt å utsette på den. Ergoterapeuten til Maria derimot, 

uttrykte et behov for å øke sikkerheten når det kommer til alarmsystemet på Grid Pad, og at 

det burde tilsvare kravene til en vanlig trygghetsalarm.  

6.3.3 Spill, e-post og SMS 

Blant de tingene Maria opplevde som utfordrende med Grid Paden, var blant annet å sortere 

e-post, videresende SMS, og åpne bilder i dem. Hun skrev:  

”Det er håpløst vanskelig å åpne e-post med bilder, for eksempel. Jeg har tenkt at grid 

er en kombinasjon av 2018 og 1990. Det er helt imponerende at man kan åpne dører 

og vinduer ved å se på en skjerm, samtidig som det er umulig å sortere e-post i 

mappen, eller videresende meldinger. Det blir som å bruke en moderne pc uten mus, 

bare med tastatur, hvis du skjønner hva jeg mener. Gutta på support er flinke, men jeg 

har en mistanke om at de bruker mus på egen grid, men jeg er ikke sikker, 

selvfølgelig”. 

 
En annen problematikk Maria og pårørende støtet på med systemet, var å motta bilder eller 

smiley’s på SMS og e-post. Maria sin bror, som ofte hjalp henne i slike situasjoner, fortalte: 
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”Du får jo SMS’er på den. Du kan både sende og motta, men med en gang det kommer 

et bilde inn, så forsvinner hele SMS’en. Og veldig mange av venninnene hennes tar jo 

bilde av en katt og skriver en lang melding etterpå, og da får hun verken meldingen 

eller bildet”.  

 

Moren til Maria fortalte at det var noen få venninner som greide å sende bilder, om de limte 

dem rett inn i teksten, men at de fleste meldingene som inneholdt bilder forble usette.  

 ”Det var jo veldig mange som brukte det som en hilsen da: sånn ser denne dagen ut i 

dag, så tar de et bilde også skriver de et lite stykke. Det er jo det hun burde fått sett. 

Det var jo ikke en gang et varsel om at den hadde feila. Vi fikk jo aldri vite at det var 

forsøk på en melding”. 

Maria sin bror påpekte at dette var lettere på mail, men også der opplevde de at bildene 

forsvant. I motsetning til på SMS, mottok de i hvert fall teksten i e-post, slik at de kunne lese 

innholdet i mailen. 

 

Dessuten går det heller ikke an å legge inn Outlook i programvaren på maskinen, altså i Rask 

Prat 3. Maria uttrykte at hun savnet struktur i e-post i Grid 3, da det ikke er mulig å sortere og 

opprette mapper i den som eksisterer på maskinen. Det er derimot mulig å få tilgang til 

Outlook i PC-kontroll, men da stilles det høyere krav til brukeren, da denne funksjonen er 

mindre tilpasset øyestyring, og derfor også krever en god kalibrering.  

 

Hun kunne heller ikke legge inn Word i Rask Prat 3. I samtale om temaet sa ergoterapeuten til 

Maria: 

”Altså, du kunne jo ha office-pakke på den og bruke det som heter PC-kontroll, men vi 

kom aldri så langt at vi fikk ordentlig dreisen på det. Vi prøvde jo litt..”.  

 

 
Av dataene fra mine informanter, samt egne erfaringer med Griden, viste det seg å være en 

enighet i at underholdningstilbudene på den fremdeles er begrenset med øyestyring. Da jeg 

pratet med Maria skrev hun at hun sannsynligvis kunne for lite om Grid som underholdning. 

Hovedsakelig brukte hun den til å kommunisere, skru TV av/på, og som dørkontroll. Da jeg 

spurte om hva hun savnet å gjøre, som sykdommens begrensinger satte en stopper for, sa hun: 
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 ” Jeg savner spill, kryssord, musikk og bedre lyd. Jeg savner de morsomme sidene av 

nettet. Og jeg savner intenst iPaden min, bare det å kunne laste ned apper, og kunne 

trykke og dra så mye jeg vil..”. 

 

Etter denne samtalen bestemte jeg meg for at jeg ville finne mer ut om hva som er mulig med 

øyestyring på Grid Paden. Jeg tenkte at jeg ville gi noe tilbake til Maria, og håpet derfor at jeg 

kunne hjelpe med ytterligere informasjon, og eventuelt en løsning. Jeg kontaktet derfor 

leverandøren av systemet, og stilte konkrete spørsmål om underholdningstilbudene på 

maskinen, og særlig med tanke på spill. Informanten jeg snakket med derfra henviste til PC-

kontroll, men sa at det ellers ikke fantes andre tilbud enn facebook, youtube, instagram og 

twitter i dag. I forhold til spill er det ikke utviklet noen for øyestyring, kun noen få, enkle spill 

for barn med fokus på interaktiv læring. Han poengterte at Grid Pad er en talemaskin med det 

formål om å forenkle kommunikasjonen for ASK-brukere, men at det er en mulighet for at det 

blir mer fokus på denne biten i fremtiden.  

 

En annen utfordring med de tilpassede tjenestene for øyestyring i programvaren, var 

stabilitet/robusthet. Funksjonen som heter facebook i Grid 3 hadde som uvane å krasje etter 

kort tid. Maria opplevde denne funksjonen som såpass ustabil, at hun heller valgte å unngå og 

bruke den. Dette fordi det medførte at maskinen låste seg, slik at hun ikke kunne bruke den 

før det kom noen som kunne hjelpe henne. I samtaler med pårørende av Maria, har de 

beskrevet bruken av facebook og internett med øyestyring i Grid 3 som svært vanskelig. Dette 

synes de var beklagelig fordi det resulterte i at fordelene og mulighetene med det ikke ble fullt 

utnyttet.  

 

Oppsummering: 

Det bekreftes i analysen at programvaren ikke var robust nok når det kom til de nettbaserte 

tjenestene. Facebook hadde en uvane med å krasje, og PC-kontroll var vanskelig å betjene 

med kun øyestyring. Resultatene viser at funksjonene i programvaren manglet tilbud om 

struktur, som for eksempel e-post, hvor det ikke gikk an å sortere i mapper. Det var i tillegg 

vanskelig å håndtere bilder og smiley’s på SMS og i e-post. Systemet varslet heller ikke 

brukeren om det var forsøkt å sende en SMS eller e-post med bildeinnhold.  

 

6.4 Endringer 
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6.4.1 Kommunikasjon 

	
Kommunikasjon var et tema som jeg bevisst tok opp i alle intervjuene jeg utførte, da dette var 

noe som endret seg mye parallelt med sykdommens utvikling. Jeg ønsket blant annet å forstå 

hvordan kommunikasjonen mellom Maria og informantene endret seg etterhvert som hun ble 

dårligere. I tillegg ble Maria avhengig av Grid Pad for å kommunisere med omverden, så det 

var derfor naturlig å vie litt fokus på å forstå kommunikasjonen som foregikk.  

 

Begge personene jeg pratet med fra helsevesenet uttrykte at kommunikasjonen endret seg, 

både da Maria gikk bort i fra å benytte naturlig tale til å kommunisere med et 

kommunikasjonsverktøy, og da hun mistet funksjonen i tommelen og ble avhengig av å kun 

kommunisere med øyesensor. I førstnevnte var det enighet i at kommunikasjonen ble bedre og 

lengre da hun begynte å bruke Grid Pad. Den ene av de uttalte:   

”Jeg vil vel nesten si at når hun da begynte å ta i bruk Griden til å kommunisere med, 

så følte jeg at ho hadde mer å si i samtalen, enn i starten når ho bare skulle snakke 

naturlig. Altså, det ble lengre setninger og ho kunne gi uttrykk for meninger på en litt 

mer ordentlig måte. Så jeg synes egentlig det ble lettere å kommunisere med ho når ho 

brukte Grid Paden”. 

 

Den andre sa blant annet: 

”Da blei jo kommunikasjonen enda bedre, da Griden kom på plass og hun fikk tillit til 

den. Da var det jo veldig mye kommunikasjon gjennom den Griden”. 

 

Maria sin venninne fortalte at hun bevisst alltid satte seg ned ved siden av henne og prøvde 

seg frem på griden. I begynnelsen gikk kommunikasjonen forholdsvis lett, ettersom Maria var 

såpass funksjonsfrisk, og kunne forklare venninnen sin hva hun måtte gjøre og hvordan hun 

skulle hjelpe til.  

”Ja, det gikk jo, om ikke fort, så gikk det jo relativt fort, fordi hun også kunne bruke 

høyre hånda. Hun kunne bruke tommelen helt til i fjor vinter, så vidt jeg kan huske. Og 

da ble det vanskeligere, etter at hun ikke kunne hjelpe med tommelen, men bare måtte 

bruke øynene. Så da ble det jo mer slitsomt for henne. Jeg merka at hun ble fort sliten, 

og at vi kommuniserte mindre og mindre da. Eller altså, det gikk jo saktere”. 
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Etterhvert gikk alt mye saktere for Maria, og hun uttrykte i større grad hovedsakelig ønsker og 

behov. Da jeg spurte moren om hvordan kommunikasjonen mellom Maria og henne endret 

seg mot slutten, svarte hun: 

”Hun kommuniserte etterhvert i veldig korte setninger. Det var mest beskjeder og 

hovedsetninger, og alle unødvendige ord tok hun vekk”. 

 

Broren til Maria forklarte at det mot slutten ble veldig slitsomt for henne å skrive. Det var 

fordelaktig at det satt en ved siden av henne som kunne hjelpe til å trykke på tastene for 

henne, fordi det kunne bli mye å skrive. Til tross for at dette medførte en del misforståelser på 

hva vedkommende trodde at hun skulle skrive, var dette likevel en bedre løsning for henne. 

Da han ble spurt hvordan dette påvirket kommunikasjonen dem i mellom, svarte han: 

”Nei, da ble det sagt veldig mye mindre. Det var jo mye at jeg holdt monologer, og at 

hun egentlig hadde nok med å skrive det hun trengte å få hjelp med, som å flytte på 

armer som gjorde vondt. Det å fortelle historier fra hennes side var jo en 

overskuddssak, som hun ikke hadde så veldig ofte. Så sosialt sett så var det monologer 

fra min side, og beskjeder og ordrer fra hennes side”. 

 

Etterhvert fant hun alternative måter å kommunisere på, blant annet ved hjelp av øyebryn: 

”Halvparten av kommunikasjonen var jo bare øyebryn. Utrolig hva det kunne bety 

etterhvert. Masse forskjellige varianter av øyebryn hit og dit. Det var ikke bare ”ja” og 

”nei”, det var ”kanskje” eller ”mulig”, det var liksom hele variantspekteret da. Og ut i 

fra sammenhengen kunne man se på øyebrynene om det var positivt eller negativt”. 

Mot slutten ble dette også vanskeligere: 

”Men sykdommen snek seg jo oppover. Så når øynene ble svakere og øyebrynene 

sluttet å fungere, så var det nesten stokk umulig å skjønne noen ting”. 

 

Da hun ikke lengre kunne kommunisere med øyebrynene brukte de en internalarm, som ved 

siden av også fungerte til å varsle om hun hadde behov for akutt hjelp, som blant annet i 

situasjoner der hun fikk pustestopp.  

”Men helt på slutten så var det sånn at den måtte nesten ligge på foten for å kunne 

registrere bevegelse. Men hun brukte den litt som ”ja” eller ”nei”. Hvis vi ikke greide 

å forstå henne, sa vi: ta i bruk alarmen om du mener nei”. 

I den perioden hun benyttet seg av den, synes de det fungerte helt greit, i hvert fall til det 

formålet den hadde. 
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Ergoterapeuten trakk frem betydningen av at de menneskene rundt Maria kjente henne utrolig 

godt, og hadde lært seg å kjenne henne og hennes kroppsspråk. Dette ble enda mer sårbart 

mot slutten, når Maria ikke lengre kunne kommunisere på samme måte med Grid Paden. Hun 

trakk frem spesielt en av pleierne, som jeg her velger å kalle Sara: 

”Nei, og jeg så jo Sara noen ganger, for ho var jo der veldig mye, og jeg ble imponert 

åssen ho greide å lese Maria. Så tenkte jeg: guri, det der vet jeg ikke om jeg hadde 

klart. Ho sto i situasjonen uansett hva som skjedde, og skjønte på en helt spesiell måte 

åssen ho skulle gjøre ting altså”. 

 

 

Oppsummering: 

Av informantene bekreftes det at kommunikasjonen endret seg gradvis, men at det var ved 

spesielt to anledninger det ble enda mer markant:  

1. Når hun gikk bort i fra å benytte naturlig tale til å kommunisere med et 

kommunikasjonsverktøy, og 

2. Når hun mistet funksjonen i tommelen og ble avhengig av å kun kommunisere med 

øyesensor.   

Funnene viser at det ved punkt 1 ble: bedre og lettere å kommunisere med henne, setningene 

ble lengre, og at hun enklere kunne gi uttrykk for meninger. Funnene viser at det ved punkt 2 

derimot ble: vanskeligere, det gikk saktere, setningene ble kortere, alle unødvendige ord ble 

fjernet, og kommunikasjonen gikk mest i å gi beskjeder. Mot slutten benyttet hun alternative 

måter å kommunisere på, som: via internalarmen, og med øyebryn. På grunn av dette ble det 

desto mer sårbart for hvilke mennesker som var rundt henne, da en forutsetning ble at 

vedkommende kjente både Maria og prosedyrene godt. 

 

6.4.2 Rollene til menneskene rundt 

En utfordring som ble desto større for Maria etterhvert, i tråd med hennes sykdomsutvikling 

og gradvise tap av funksjoner, var avhengigheten av menneskene rundt henne, og kanskje 

spesielt deres forståelse av Grid. I en samtale med henne i slutten av juni 2018, hvor hun ble 

spurt hvilken utfordring som var den største i hennes hverdag, svarte hun: 
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”Pleiere og folk rundt meg som ikke skjønner Grid. Det er utrolig utmattende og 

frustrerende. Jeg har en liten Grid som kan monteres på rullestolen, men den har aldri 

fungert de gangene jeg har trengt den, stort sett på grunn av menneskelig svikt”.  

 

I en av de tidligere samtalene jeg hadde med Maria, poengterte hun utfordringen med 

overivrige pleiere og folk, som enten trykket for raskt på skjermen, eller som var så ivrige at 

de blokkerte for kameraet slik at hun mistet kontakt med maskinen. Ofte misforsto de som 

skulle hjelpe henne hva hun egentlig prøvde å formulere. Alle informantene jeg pratet med 

kjente seg igjen i den problematikken, inklusive meg selv. I samtalen med den av de 

helseansatte ble det uttalt: 

”Nå var det jo sånn etterhvert, at når ho så på den bokstaven som ho ville ha, så 

trykka vi for ho. Men det var også en kilde til irritasjon for henne, ikke sant. For da 

trodde jeg at jeg skjønte hva ho skulle si, så da trykka jeg, også var det ikke det ho 

skulle si i det hele tatt”. 

 

Informanten fra hjemmesykepleien påpekte det samme irritasjonsmomentet:  

”Hun irriterte seg jo over små, eller ikke småting, for det var jo faktisk store ting for 

henne. Jeg veit ikke om du husker det, men det var jo noen som var så ivrig med å 

trykke, ikke sant. Og hun likte jo ikke det, og det skjønner jeg jo, for det var jo hennes 

kommunikasjonsverktøy”. 

 

I forbindelse med å være ivrig, uttalte venninnen til Maria: 

”Jeg hadde en periode der jeg merka at jeg var litt for rask med å hjelpe henne. Sånn 

at jeg måtte puste litt mer, og bare la henne få lov til å styringa på det sjølv da. 

Samtidig som hun var utålmodig og ville ha hjelp, ikke sant. Så det ble jo en vanskelig 

balanse. Men jeg tror hun satte pris på at det heller var noen som satte seg ved siden 

av henne, enn at man ikke gjorde det”. 

 

I løpet av det siste året hun levde forsvant funksjonen i tommelen, og hun ble nødt til å få mer 

assistanse og avlastning i tale-/skrivesituasjoner. Det var derfor avgjørende for Maria hvor 

kompetente og trygge menneskene rundt henne var på teknologi, og spesielt Grid. Ofte kunne 

hun ikke veilede de om maskinen ikke fungerte. Da hun ble spurt om det var noen av den 

menneskelige bistanden hun fikk hun skulle ønske kunne vært gjort/utført med teknologi, 

svarte hun: 
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”Ja, det meste. Å lære seg Grid er ingen kunst, men mye annet er faktisk en utfordring. 

Jeg kan heller ikke veilede dem hvis Grid ikke virker. Akkurat nå bruker jeg blunking 

for å skrive, og det kan være vanskelig å nå bokstaver i utkanten av skjermen, og da er 

jeg avhengig av at noen trykker på skjermen for meg”. 

 

Sistnevnte var en fellesnevner for alle informantene, hvor utfordringer knyttet til å tolke og 

forstå hva Maria prøvde å skrive på Griden, ble forsterket i senere stadier av sykdommen. Da 

Maria fremdeles kunne bruke tommelen til å skrive, var hun stort sett selvhjulpen. Men da 

denne funksjonen forsvant, ble det mye tyngre og mer tidkrevende for henne å skrive på 

skjermen. Etterhvert ble hun, i økende grad, nødt til å få hjelp til å velge taster og bokstaver 

på tastaturet, særlig de i utkanten av skjermen. Dette resulterte i en del frustrasjon, særlig for 

Maria, men også for de rundt henne.  

 

I forbindelse med menneskelig svikt inngår også mangelen på kunnskap blant helsepersonell 

og pårørende. Maria sin mor uttalte blant annet at man tidligere trodde at det var mest eldre 

som fikk sykdommen, men at det nå er stadig flere yngre som får ALS også. Hun mener at det 

kan påvirke hvilken hjelp pasienten kan regne med å få. Dette forklarer hun med at de som er 

yngre kan ha foreldre som er litt eldre, og som kanskje ikke er vant med data. 

 

Andre utfordringer knyttet til liten eller ingen kunnskap om Grid Pad, ble synlig da Maria, av 

ulike grunner, oppholdt seg på sykehus eller avlastning. 

 

Da Maria var innlagt på sykehuset, i forbindelse med å legge inn PEG, fikk pårørende 

inntrykk av at personalet ikke hadde vært borti Grid Pad før. Dette til tross for at det var på 

nevrologisk avdeling: 

”Jeg tror ikke de hadde sett det før, for det kom folk inn for å se på griden. Og det var 

jo på nevrologisk avdeling. For når vi kom inn (på sykehuset) var jo jeg der, så da 

brukte hun den. Men dagen etterpå, når jeg kom på formiddagen, da hadde de ikke 

satt den opp eller noen ting”. 

 

Selv da Maria var på avlastning, opplevde pårørende fraværende kunnskap om systemet:    

”Og på avlastningen. Jeg vet ikke om de hadde vært borti det. Jeg tror kanskje at 

korttidsavdelingen er mest for folk som er der etter operasjoner og sånn”. 
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Blant annet peker dette på sårbarheten ved at Maria ble avhengig av menneskene rundt seg for 

å utføre enkle oppgaver, eller i kommunikasjonssituasjoner. Deres forståelse av Griden, og 

evne til å prøve og løse problemer, ble avgjørende for henne. I tillegg forteller Maria sin mor 

at systemet var svært sårbart i forhold til posisjonering av maskinen: 

”Men den var jo også ganske sårbar for hvordan man satt, hvordan avstanden var, og 

hvordan man hadde sittestilling og hodestilling og alt sånn”. 

 

Dette ble utslagsgivende ved et sykehusopphold, der pårørende, på grunn av at det var en 

stund siden de hadde brukt gulvstativet til Griden, glemte hvordan stativet skulle plasseres for 

at Maria skulle komme nært nok til å få kontakt med skjermen.  

” Jeg hadde kjørt den inn mot bena hennes, men så fikk vi den ikke til å virke. Og da vi 

kom hjem da, og hun satt i stolen og hadde den riktig, fortalte hun meg at jeg skulle 

hatt bena på yttersiden av den ene stangen. Og det husket ikke jeg. Og hun hadde ikke 

mulighet til å forklare hva som var feil, enda hun visste det godt. Så det var mange 

fallgruver”.  

Personalet på avdelingen på sykehuset hadde heller ingen kunnskap eller erfaring med 

Griden, og derfor måtte Maria klare seg uten den under det oppholdet.  

 

Da Maria sin bror ble spurt om hvordan drømmesystemet, i forhold til griden, skulle sett ut, 

svarte han at den burde være mindre sensitiv: 

”Da hun ikke kunne trykke selv lenger ble alt mye vanskeligere, for da måtte hun holde 

blikket rolig i tre sekunder. Og når det virrer fram og tilbake treffer du ikke den 

bokstaven i tre sekunder”. 

 

Oppsummering: 

Analysen bekrefter at rollene til menneskene rundt pasienten øker etterhvert som sykdommen 

utvikler seg. Når personen med ALS vil ha behov for hjelp til å betjene Gridpaden oppstår 

frustrasjon i forbindelse med at hjelperne blir overivrige med å tolke og trykke på skjermen. 

Funnene mine viser at dette oppleves som svært frustrerende og utmattende for bruken. 

Resultatene fra analysen viser også at det er en kritisk mangel på kompetanse på sykehusene 

og korttidsavdelingen. Det førte til at pasienten enten ikke kunne kommunisere med 

personalet, eller at de ansatte ikke klarte å skille mellom hva pasienten sa, og Gridpaden. 

Pårørende belyser i tillegg at alderen til ALS-pasienten kan være avgjørende for hvilken hjelp 

som kan forventes av familiemedlemmer.  
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7 Diskusjon	
 

Fra mine data har jeg identifisert fire hovedområder der Maria møtte spesielle utfordringer 

med Gridpad-systemet: 1. Utformingen av grensesnittet, 2. Opplæring av pasient, pårørende 

og helsepersonell, 3. Integrasjon med andre systemer, og 4. Endringer. De fire 

hovedområdene er de viktigste kategoriene jeg fant i min analyse av data. Den iterative 

analyseprosessen er beskrevet i kapittel 4.   

7.1 Utformingen av grensesnittet 

 

En sentral utfordring med systemet er sårbarheten overfor personer med ALS, og særlig i 

forbindelse med bruken av øyestyring. Yorkston, Miller, & Strand, i (Doyle & Phillips, 2001), 

understreker at personer med ALS i økende grad vil bli mer avhengig av ASK-løsninger 

etterhvert som talen svekkes. Jeg deler den samme oppfatningen, ettersom jeg observerte at 

Gridpaden etterhvert ble Maria sin eneste kommunikasjon ut til omverden. Mot slutten skrev 

Maria at hun var helt avhengig av snakkefunksjonen på Gridpaden, og at hun ville vært helt 

hjelpeløs uten. Hun skrev også at hun fikk panikk bare ved tanken av en dag uten den.  

Tastaturet på Grid-skjermen må innfri behovene som ALS-pasienter vil få i senere stadier av 

sykdommen. Jeg så at Maria etterhvert slet med å holde blikket festet på et punkt, og at hun 

hadde en tendens til å hoppe i mellom flere bokstaver. Samtidig ble det vanskelig for henne å 

nå ytterpunktene på tastaturet, som var avhengig av en god kalibrering, som ble mer 

utfordrende mot slutten. I Doyle og Phillips (2001) hevdes det at ASK-tilbud må være 

fleksible, og både ta hensyn til nåværende og fremtidige behov, ettersom ALS-pasientens 

fysiske evner gradvis avtar. Jeg tror noe av utfordringen ligger i å utvikle et system som både 

skal være effektivt, men samtidig ta hensyn til forverringen av sykdommen. Sistnevnte var det 

en delt oppfatning blant mine informanter om at systemet ikke gjorde.  

 

I diskusjoner med pårørende har vi pratet om hvordan systemet kan ta hensyn til disse 

endringene som skjer med både kroppen og at de opplever økt tretthet. Vi mener at et forslag 

til en løsning kunne vært å ha en modusknapp et sentrert sted på skjermen, slik at brukeren 
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lettere kan treffe den om synet blir innsnevret, eller om vedkommende blir sliten. Når 

modusknappen blir valgt, skal brukeren få opp et alternativt tastatur. Dette tastaturet skal være 

tilpasset situasjoner hvor brukeren har behov for å samle bokstavene og tastene mer mot 

midten av skjermen. I stedet for å ha fire rader i høyden, kunne man for eksempel hatt seks, 

samt færre kolonner. Eventuelt kunne også noen av tastene, for eksempel ”Verktøy” og ”!” 

(se Figur 3), vært fjernet fra det alternative tastaturet. Da vil kun de helt nødvendige tastene, 

for å uttrykke ønsker og behov, stå igjen. Til tross for at dette ville gått på bekostning av 

størrelsen på bokstavene, hadde brukeren til gjengjeld fått utbytte av hele tastaturet. Det vil 

også være hensiktsmessig å ha noen ferdigutfylte ord og setninger som brukeren kan 

kommunisere direkte når han/hun er sliten. I Maria sitt tilfelle var det gjerne: ”Det er varmt”, 

”Jeg er klam i hendene”, ”Flytt overkroppen mot høyre” og ”Rett opp hodet mitt”. Jeg mener 

at dette forslaget ville bidratt til å ta mer hensyn til at kroppslige funksjoner svekkes, som det 

gjør hos ALS-pasienter, samt at det ville kunne tilpasset seg dagsformen. I tillegg vil brukeren 

kunne byttet frem og tilbake mellom det vanlige Qwerty-tastaturet og det alternative, basert 

på situasjonen og formen. Ved førstnevnte kan brukeren kommunisere normalt, med lengre 

setninger og mer tekst, mens hovedfunksjonen til det tilpassede vil være å uttrykke akutte 

behov og ønsker.  

 

I forbindelse med problematikken knyttet til dvalemodus, ser jeg to hovedproblemer: 

plasseringen av knappen og mangelen på synlighet når den er aktivert. Førstnevnte reflekterer 

og understreker igjen viktigheten av at ASK-verktøyet må ta hensyn til alle stadier av 

sykdommen, både nåværende og fremtidige (Doyle & Phillips, 2001). Utfordringen med 

tastaturet oppstår når den er i bruk (Bratteteig & Verne, 2019), og er ikke knyttet til 

utformingen av tastaturet i seg selv, men skyldes at den ikke tar hensyn til at situasjonen kan 

endres. I tilfeller der brukeren har en god kalibrering, og ikke er trett, vil det trolig være greit 

for brukeren å skru den av og på selv. Derfor avhenger bruken av tastaturet, og tilgangen til 

pauseknappen, av dagsformen og situasjonen brukeren befinner seg. I stedet for at 

pauseknappen er plassert øverst i høyre hjørnet (se Figur 4), burde den heller være mer 

sentrert. Maria sin bror foreslår at den kan være plassert midt under skrivefeltet, der 

ordprediksjonen er, for å være lettere tilgjengelig. I tillegg handler utformingen av skjermen 

også en del om preferanser, så løsningene må være mulig å tilpasse individuelt. Derfor burde 

tett oppfølging underveis, slik at eventuelle endringer som må gjøres i forbindelse med 

sykdommens utvikling, videreføres til utformingen av tastaturet. Stephen Hawking, som 
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hadde ALS, skiftet ut systemet sitt jevnlig (Intel Corporation, 2018), dette omtaler jeg senere i 

diskusjonen. 

 

Det andre problemet, som gjelder mangelen på synlighet, kan ha en sammenheng med det 

Bratteteig og Verne (2019) kaller ”dårlig design av systemer og artefakter”. Utfordringen, i 

mange situasjoner, var at Maria ved et uhell fikk blikket festet mot pauseknappen, og hadde 

problemer med å få skrudd den av igjen. Når de rundt henne ikke oppfattet at skjermen sto i 

dvale, eller ikke visste om funksjonen, kunne det ta tid før problemet ble oppklart. Da jeg 

prøvde meg på Maria sin Gridpad nå nylig, oppdaget jeg at de har endret pause-knappen. Nå 

blir hele knappen oransje når den står i dvale, i stedet for en liten, gul ring rundt knappen som 

det var tidligere. Dette kan tyde på at utviklerne har fått flere tilbakemeldinger på dette. Til 

tross for at jeg har blitt observant på problemet, var jeg i starten litt forvirret da den ikke ville 

registrere blikket mitt. Derfor mener jeg at det er et behov for en enda bedre markering av 

skjermmodus, da det på grunn av sykdommens kjennetegn, er sannsynlig at flere pasienter 

med ALS kan oppleve liknende situasjoner. Et forslag til en løsning kan være å få en tydelig 

tilbakemelding på skjermen som varsler om at den står i dvale, og eventuelt en forklaring på 

hvordan den kan skrus av igjen. 

 

Maria ba blant annet om endringer i oppsettet, men fikk til svar at hun var den første som 

spurte om det. Jeg mener at det bekrefter at maskinen ikke er godt nok tilpasset til ALS-

pasienter. Mine data viser at det for eksempel er behov for tilgang til ordlisten. Problemet i 

dag er at det ikke går an å redigere eller slette i den. Ord som var feilstavet ble lagret og 

kunne dukke opp igjen. Derfor var ordprediksjonen til Maria ofte upresis, og kom med 

uaktuelle ordforslag. Stephen Hawking benyttet en ordprediksjonsalgoritme som var trent på 

bøkene og forelesningene hans, slik at korrekte ordforslag kom opp etter at han kun hadde 

valgt et par bokstaver (Hawking, 2018). Dette effektiviserte kommunikasjonen hans 

betraktelig. Ettersom han er et svært spesielt tilfelle, har naturligvis ikke ALS-pasienter 

generelt den samme muligheten. Jeg mener at en løsning er at brukeren og pårørende har 

tilgang på ordlisten, slik at de kan gå inn og tilpasse, slette, og forme den etter brukerens 

kommunikasjonsmønster. Dette vil bidra til et mer korrekt og effektivt 

kommunikasjonsverktøy, der slurv og småfeil kan lukes vekk og ikke påvirker videre 

kommunikasjon. 
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Mine data viser også at det er mange utfordringer knyttet til at programvaren ikke alltid var 

kompatibel med øyestyringen. Det gikk blant annet ikke an å fjerne varsler eller pop-up 

vinduer som kom opp på skjermen. Dessuten kunne maskinen plutselig slutte å virke på grunn 

av oppdateringsproblematikk. Når dette skjedde var det heller ikke mulig å fikse feilen, eller 

betjene Grid Paden, med øyestyring. Det er et stort behov for å tilpasse oppdateringene av 

programvaren på de øyestyrte maskinene. Jeg mener at en løsning kan være å fjerne tvungen 

(automatisk) oppdatering, og heller samle de opp på et eget område på maskinen som 

brukeren kan betjene uavhengig. I tillegg, for hver gang systemet anbefaler en ny oppdatering, 

kan det heller komme opp en påminnelse som varsler om at en ny oppdatering er tilgjengelig. 

Varselet må også plasseres et sted på skjermen som ikke hemmer videre bruk. Om det for 

eksempel ligger flere ”uløste” oppdateringer, kan systemet gi beskjed om dette også, og 

eventuelt antallet. Denne løsningen sikrer kontrollerte oppdateringer, og at maskinen ikke 

låser seg når de automatiske oppdateringene feiler, eller at de ikke utføres korrekt. 

 

Når det gjelder problematikk knyttet til uregelmessige pop-up vinduer, mener jeg at det ikke 

handler om selve informasjonen eller feilmeldingen, men at problemet ligger i at det ikke er 

mulig å betjene dem med øyestyring. Mine data viser at det ikke kun gjelder for nettsider, 

men at det også ble sendt feilmeldinger i selve programvaren. Disse kunne heller ikke fjernes 

med øyestyring. Jeg mener at EYE-maskinene burde ha en sperre som blokkerer for disse 

feilmeldingene, fordi de utgjør en stor ulempe for brukerne. I verste fall kan de utgjøre en 

risiko, om de hindrer personen som benytter maskinen i å kommunisere ved akutte behov, 

som for eksempel å endre sitteposisjonen for å åpne for frie luftveier. ALS-pasienter er en 

sårbar brukergruppe og får etterhvert svært omfattende behov for hjelp. Derfor bør slike 

hensyn tas for hele systemet, og for eksempel burde ikke EYE-maskinen tillate at pop-up 

vinduer dukker opp, selv ikke i nettsider. 

 

7.2 Opplæring av pasient, pårørende og helsepersonell 

 

Det er svært viktig med gode opplæringsprosedyrer. Pårørende til Maria har i ettertid sagt at 

de burde fått en bredere opplæring av Gridpaden. Dette mener de kunne bidratt til at både de 

og Maria hadde følt seg tryggere. Det er svært viktig at pårørende og andre personer nær 

ALS-pasienten er komfortable med å prøve seg frem, godta, og bruke teknologi (Doyle & 
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Phillips, 2001). Jeg observerte også at de ofte må bistå i bruken av den etterhvert. Også 

leverandøren av Grid 3 erfarer dette. 

 

Både Maria sin mor og bror uttrykte i ettertid et ønske om en privat opplæring av Gridpaden. 

Blant annet for at de kunne opprettholde roen, for da hadde de ikke blitt så stresset når de 

skulle prøve seg frem. Videre kom de med et forslag på hvordan en slik opplæringsprosess 

kunne være. For det første foreslo de at den burde være todelt, med ulikt fokusområde på de 

to dagene, og at det skal være et par ukers mellomrom mellom dem. Den første delen av 

opplæring burde kun ha fokus på de grunnleggende funksjonene i Gridpad. Dette for å unngå 

at brukeren og pårørende hadde blitt overveldet av informasjon i starten. Deretter foreslo de at 

den andre opplæringsdelen burde være friere, hvor tiden kan være satt av til å stille spørsmål, 

prøve seg frem, utforske innstillinger, osv., uten å være engstelig for å gjøre noe galt på 

maskinen. Dette ser jeg som svært viktig for pårørende til ALS-pasienter. Selv fikk jeg ingen 

opplæring av Gridpaden, noe jeg i ettertid ser hadde vært svært nyttig, fordi jeg da kunne ha 

hjulpet Maria på en bedre måte.  

 

Maria mottok maskinen en god stund etter at artikulasjonen hennes var betraktelig redusert. 

Det er rimelig å anta at hun ville fått mer utbytte av maskinen, og særlig PC-kontroll, om hun 

hadde lært seg det tidligere. Jeg observerte blant annet at Maria var for dårlig da hun fikk 

prøve seg ordentlig i PC-kontroll, og derfor heller ikke fikk noe særlig utbytte av det. Dette 

understreker det Doyle og Phillips (2001) hevder: desto tidligere i sykdomsforløpet personen 

blir introdusert til ASK-løsninger, jo bedre forberedt er brukeren når hjelpemiddelet får en 

sentral rolle. 

7.3 Integrasjon med andre systemer 

 

Det er en sammenheng mellom utbyttet, samt graden av funksjonalitet, brukeren har av PC-

kontroll, og tilstanden av sykdommen. Sykdomsstadiet kan altså ha en viktig rolle på effekten 

av øyestyring. Det fikk jeg blant annet bekreftet da jeg testet øyestyringen på maskinen. Som 

funksjonsfrisk selv, hadde jeg ikke noen problemer med selve navigeringen i PC-kontroll. Jeg 

opplevde det som forholdsvis enkelt å bruke zoom-knappen og trykke meg inn i nettsiden. 

Utfordringen for min del, var å tilpasse meg øyestyring, særlig i snakke-funksjonen, da jeg 

hadde lett for å rette blikket mot bokstaver jeg ikke egentlig skulle skrive. Maria derimot, som 
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var svært preget av sykdommen da dette fant sted, hadde store problemer med å holde fokus 

lenge nok på ett område i PC-kontroll. Hun slet med å velge funksjoner i menyen, fordi 

øynene hennes ble slitne før hun hadde zoomet seg langt nok inn til at funksjonen ble 

registrert. Hun fikk derfor lite, eller ingen, utbytte av denne utprøvningen vi hadde i PC-

kontroll. Av dette ser vi at PC-kontroll er spesielt sårbart i senere stadier av sykdommen, men 

derfor er mye viktigere for de som befinner seg i de tidlige fasene av ALS.  

 

En av årsakene til at Maria ikke ville bruke PC-kontroll i utgangspunktet, var at hun savnet et 

eget tastatur kun for kommunikasjon. Dessuten var en del av nettsidene lite kompatible med 

øyestyring, som resulterte i at det ble mer tungvint for Maria å bruke, enn glede.  

 

Det at Maria opplevde bruken av PC-kontroll som tungvint, trenger ikke å bety at andre ALS-

pasienter har samme erfaring. Maria prøvde seg først ordentlig i Windows da hun var ganske 

dårlig, så utfallet kunne blitt annerledes om hun begynte å benytte den før. Det jeg derimot 

mener kunne forenklet bruken av både PC-kontroll, og andre funksjoner på maskinen, var om 

et eget tastatur for kommunikasjon var tilgjengelig, uavhengig av hvilken side brukeren er 

inne på. Eventuelt kunne skjermen vært todelt, eller at Grid kom med en egen skjerm til å 

kommunisere via, for brukerne av øyestyring.  

 

Mine data viser at Maria og pårørende generelt var fornøyde med omgivelseskontroll, og de 

hadde minimalt å utsette på den. Ergoterapeuten belyste derimot mangelen på et sikkert 

alarmsystem på Gridpaden. Jeg så at Maria etterhvert ikke lenger kunne bruke 

trygghetsalarmen. I begynnelsen hadde hun alarmen hengende rundt halsen. Maria klarte etter 

kort tid ikke å betjene den. Trygghetsalarmen ble skiftet ut til en annen alarm med sensor, 

som registrerte bevegelse over den. Denne alarmen ble også fort uaktuell. Mine data viser at 

alarmsystemet som er på Gridpaden i dag ikke er sikkert nok til å kunne brukes som en 

trygghetsalarm alene. Med min kompetanse fra flere år i hjemmesykepleien vet jeg 

viktigheten av et stabilt og sikkert alarmsystem. Når det kommer til å avdekke behov knyttet 

til sikkerhet i forbindelse med helseaspekter, er det vi som helsepersonell som kan 

avgjøre/bedømme sikkerheten ved Gridpaden. Utviklere og leverandører må utbedre 

alarmsystemet den har i dag, slik at den oppfyller kriterier tilsvarende en vanlig 

trygghetsalarm.  
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Som helseansatt selv, ser jeg sårbarheten og behovet for et varslingssystem som kan betjenes 

med øyestyring. Det er absolutt et behov for videreutvikling på denne fronten. Om Cognita, 

leverandøren av Grid Pad, hadde videreutviklet et produkt med tilsvarende funksjon og 

stabilitet som trygghetsalarmen, ville nok flere ALS-pasienter hatt stort utbytte av det. I 

tillegg ville det trolig økt brukerens følelse av trygghet.  

 

7.4 Endringer 

 

Kommunikasjonen til en person med ALS bedres når en ASK-løsning implementeres, men 

blir svekket når funksjonen i hendene går tapt, og brukeren kun kan kommunisere via 

øyestyring. I Maria sitt tilfelle stivnet hun mer og mer til, særlig hodet og nakkeområdet, som 

førte til at hun knapt klarte å bevege hodet. Jeg observerte en veldig stor endring hos Maria. I 

starten kunne hun klare å snu hodet mot meg når vi kommuniserte, men etterhvert observerte 

jeg at hun ble helt stiv og ikke kunne snu hodet mot meg. Locked-in syndrome er en tilstand 

hvor pasienten blir låst i sin egen kropp. Vedkommende kan heller ikke kommunisere, men 

kan oppfatte alt som foregår rundt en. Denne tilstanden vil ofte en ALS-pasient oppleve mot 

slutten av sykdomsforløpet.  

Etterhvert ble Maria også mer trøtt og sliten, som også er et resultat av sykdommen, fordi det 

blir et forhøyet nivå av karbondioksid (CO2) i blodet. I senere stadier av sykdommen vil 

personer med ALS bruke færre ord, kortere og mer ufullstendige setninger (Doyle & Phillips, 

2001). Når brukeren blir mer redusert vil kommunikasjonen sentreres rundt ønsker og behov. 

Pårørende og hjelpeapparatet sin rolle blir derfor å gi hyppigere hjelp, fordi brukeren får et 

økt behov for assistanse/hjelp (Fried-Oken et al., 2006). Dette gjelder også i forbindelse med 

betjeningen av Gridpaden. Pårørende fortsetter ofte å diskutere nyheter og familiehendelser, 

men forventer liten deltakelse fra personen med ALS i samtalene (Doyle & Phillips, 2001). 

I min feltstudie så jeg verdien av at hjelpeapparatet kjenner ALS-pasienten veldig godt. 

Særlig gjelder dette i den siste fasen av livet. Etterhvert så jeg at Maria hadde behov for å 

uttrykke seg på andre måter enn via Gridpaden. Broren til Maria fortalte at hun på slutten 

brukte øyebrynene sine. En forutsetning for å forstå brukerens ulike ansiktsuttrykk og 

handlingsmønstre, er at omsorgspersonene kjenner personen godt (Hawking, 2018). Basert på 
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egne erfaringer og intervjuene mine vil jeg påstå at dette er et svært viktig aspekt som ikke må 

undervurderes. Dette gjelder kanskje spesielt for hjemmesykepleien, og andre instanser 

innenfor helsevesenet, som ofte har mange ansatte. Jeg mener derfor at det bør tas forbehold 

om hvilke pleiere som går til ALS-pasienten mot slutten når de selv har minimal mulighet for 

å kommunisere egne behov. Om den ansatte er godt kjent med pasienten, kan dette frigjøre 

pasienten fra unødvendig bruk av tid på kommunikasjon om prekære ønsker og behov. Pleiere 

som har god kjennskap til brukeren vil kunne oppfatte ansiktsuttrykk og kjenne til vaner og 

preferanser, som en mer ukjent pleier ikke vil ha grunnlag til å forstå.  

 

Ettersom hjemmesykepleien ofte har mange brukere, kan det derfor være vanskelig å møte 

alle brukernes preferanser. Likevel, ettersom ALS-pasienter er en helt spesiell, sårbar 

brukergruppe, burde det tas ekstra hensyn til deres ønsker, særlig mot slutten av 

sykdomsforløpet. Dette opplevde jeg var veldig viktig for Maria.  

 

Rollene til menneskene rundt personen med ALS blir mye viktigere når pasienten blir mer 

hjelpetrengende. Fra analysen kan vi se at dette ble kritisk i situasjoner der helsepersonell 

ikke hadde kunnskap om teknologien som ble benyttet. Selv ikke på nevrologisk avdeling 

hadde de ansatte sett en Gridpad før. Det er derfor viktig at personalet på sykehuset, som tar 

imot pasienter med ALS, blir oppdatert og informert om ulike kommunikasjonshjelpemidler. 

Det burde være en grunnleggende kunnskap, slik at de ansatte på avdelingen kan bistå med å 

plassere ASK-verktøyet fremfor brukeren, og skru på maskinen. Alderen på ALS-pasienten 

kan være avgjørende for hvilken hjelp som kan forventes fra familiemedlemmer, noe som kan 

ses i sammenheng med behovet for gode opplæringsprosedyrer.  

 

En sentral faktor ved ALS, som skiller denne brukergruppen fra mange andre brukergrupper, 

er det faktum at pasientene kun blir dårligere. Kroppslige funksjoner vil gradvis svekkes, og 

til slutt gå tapt. Hos pasienter som har hatt slag, for eksempel, er ofte opptrening en sentral del 

av oppfølgingen i etterkant. Målet er som regel å forbedre funksjoner som er blitt rammet, og 

forhåpentligvis også å bli helt friske. Det er derimot ikke mulig for en ALS-pasient å bli 

bedre. Når en funksjon er svekket, eller gått tapt, kan den ikke repareres eller trenes opp igjen. 

I Marias tilfelle så jeg at teknologien får en mer sentral rolle når funksjonstap oppstår. ALS-

pasienten blir mer avhengig av menneskene rundt. Mine data viser at informantene ikke 

opplever at systemet tar hensyn til at sykdommen utvikler seg og forverres. Joshi (2017) 



101	
	

argumenterer for, i hans studier av teknologi for eldre, at en bør unngå å designe løsninger 

som forsterker eldre menneskers følelse av funksjonstap. Han hevder at man, i stedet for å 

fokusere på hva brukere ikke kan gjøre – deres funksjonshemminger, burde se på muligheter 

(capabilities) i forhold til hva de kan gjøre (Joshi, 2017). Jeg mener at dette perspektivet kan 

videreføres til ALS-pasienter også. I likhet med at eldre ikke blir yngre, blir som nevnt heller 

ikke ALS-pasienter bedre. Ettersom personer med ALS stadig blir dårligere, grunnet at 

funksjoner svekkes, blir de derfor i behov av mer hjelp, både fra teknisk og menneskelig hold. 

Fokuset bør rettes mot å se på design som kan forlenge funksjonene deres. Design som ser på 

muligheter fremfor funksjonshemninger, som Light et al., i Joshi (2017), kaller muliggjørende 

teknologi (enabling technologies): 

”Dette begrepet utvider den grunnleggende forståelsen av hjelpeteknologi ved å 

understreke aldringens dynamiske natur, som teknologien ikke kan unnslippe; slik at 

folk grasiøst kan fortsette sine liv med teknologi som gjør at de kan delta i 

hverdagslige aktiviteter, og som kan utvikle seg sammen med dem” (Joshi, 2017). 

Jeg argumenterer for at teknologi for ALS-pasienter burde tilby designløsninger som tilpasser 

seg utviklingen til pasientene, og som har som mål å forlenge deres funksjoner. Stephen 

Hawking byttet ut kommunikasjonsverktøyet sitt jevnlig, for å tilpasse systemet til det 

gradvise muskelsvinnet han opplevde, i forbindelse med sin ALS-sykdommen (Intel 

Corporation, 2018).    

 

Fra den foregående diskusjonen ser jeg at det er flere av temaene som er knyttet sammen.  

Mine data viser at det er en generell vegring blant både pårørende og helsepersonell for å 

prøve seg frem på Gridpaden. Basert på dette argumenterer jeg at det er et behov for gode 

opplæringsprosedyrer. Pårørende foreslår at det burde innføres en todelt opplæringsprosess. 

Analysen av utformingen av grensesnittet viser at informantene har en felles opplevelse av at 

programvaren ble vanskeligere å betjene når kun øyestyring ble benyttet. Da måtte de 

etterhvert hjelpe mer til med betjeningen av maskinen, noe som var spesielt vanskelig når 

Maria var sliten og trøtt, da øynene hennes hoppet frem og tilbake mellom flere bokstaver. 

Både oppgavene til Maria og de pårørende endrer seg etterhvert som hun blir dårligere, det 

samme gjør ansvaret for betjeningen av Gridpaden. Ettersom det skjer endringer i gjennom 

flere faser av sykdommen, vil jeg argumentere for at det derfor er nødvendig med tettere 
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oppfølging underveis. Pårørende og helsepersonell burde få opplæring i flere omganger, der 

fokuset er på tilstanden til pasienten, slik at pårørende kan gi bedre hjelp hele veien. Det beste 

ville vært at pårørende og helsepersonell var såpass trygge på maskinen, at de kunne gått inn i 

innstillinger og gjort eventuelle endringer. I tillegg ville dette trolig bidratt til å redusere 

problematikken knyttet til at Gridpaden sluttet å virke i noen situasjoner.  

 

Studier av (Showalter, 2011) viser at utformingen av grensesnittet og opplæringen av det, er 

særlig viktig i de tidlige fasene av sykdomsprosessen. Hun argumenterer for at hvis 

teknologien ikke behandles grundig i starten, vil personen med ALS ha større 

funksjonsnedsettelser når den skal tas i bruk, som vil føre til mer avanserte teknologibehov. 

Hun legger til at dette vil resultere i forsinkelser for ASK-evaluering, anskaffelse av den, samt 

utdanning av enheten (Showalter, 2011). Mine data reflekterer denne problemstillingen, da 

Maria for eksempel ikke lærte seg PC-kontroll før hun var betraktelig redusert av 

sykdommen, som resulterte i at hun ikke fikk utnyttet potensialet til denne funksjonen. I 

tillegg gikk hun for sent til anskaffelse av den elektriske rullestolen, slik at da hun mottok 

den, var den nesten blitt uaktuell. Min undersøkelse viser også at pårørende hadde en 

opplevelse av at de hele tiden var på etterskudd, og at hjelpemidlene kom for sent. Dette 

påvirket, slik Showalter (2011) argumenterer, opplæringen og bruken av dem. Jeg vil derfor 

belyse viktigheten av at helsepersonell er klar over fordelene ved å implementere 

hjelpemidlene tidlig. En av mine informanter uttrykte utfordringer knyttet til å formidle 

kommende behov, da det er svært individuelle forskjeller på hvordan pasientene aksepterer og 

håndterer sykdommen. Hun påpekte at det kan virke mot sin hensikt om denne operasjonen 

ikke utføres på en måte som pasienten klarer å håndtere. Men ettersom en tidlig 

implementering av hjelpemidlene er svært sentralt for hvilket utbytte pasientene får av de 

senere, er det derfor viktig at brukerne blir informert tidlig. Helsepersonell må være mer 

frempå når de skal formidle hvilke behov som vil bli aktuelle etterhvert. Det bør iverksettes 

bedre rutiner og prosedyrer for hvordan helsepersonell skal formidle slike behov, der aspekter 

som individuelle håndteringer av sykdommen blir tatt hensyn til.  

 

Rollen helsepersonell har i ALS-pasientens sluttfase av livet må ses i sammenheng med 

kommunikasjon. Dataene mine viser at personen med ALS vil kommunisere mindre, 
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setningene vil bli kortere, og de vil hovedsakelig sentrere rundt ønsker og behov (Doyle & 

Phillips, 2001). Maria brukte etterhvert, i likhet med Hawking (2018), ansiktsuttrykk for å 

kommunisere med familie og kjente omsorgspersoner. For at kommunikasjonen skal foregå 

enklest mulig for brukeren, uten unødvendig bruk av tid og energi på å forklare behov over 

Gridpaden, forutsetter det at omsorgspersonen kjenner pasienten godt. Miljøet, kjennskap til 

kommunikasjonspartneren, og samtaleemnet, er alle faktorer som påvirker hvordan en forstår 

pasienten (Doyle & Phillips, 2001). I mine data ser vi at ergoterapeuten var imponert over 

hvordan noen av pleierne fra hjemmesykepleien forsto kroppsspråket til Maria. Selv mente 

hun at hun trolig ikke ville klart å forstå dette selv. Basert på egne erfaringer har jeg kjent på 

hvordan det er å gå dit fast, kontra det å komme tilbake igjen, og ikke lengre kjenne 

kommunikasjonsmønsteret. I begynnelsen kunne jeg lese Maria forholdsvis greit, og ofte 

behøvde hun ikke å uttale hele ordet for at jeg skulle forstå hva hun forsøkte å si. Denne 

kjennskapen kan kun oppnås ved å være sammen med en person mye, og over tid. Jeg mener 

at slik innsikt har en høy verdi i forbindelse med pasientens bruk av kommunikasjonsverktøy, 

i tillegg til at det gir en økt trygghet hos pasienten. Det blir derfor helt nødvendig at 

helsevesenet ser viktigheten av at det fast team rundt brukeren, særlig i sluttfasen av livet. På 

slutten av Marias liv var Gridpaden bare mulig å bruke til korte beskjeder. 
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8 Konklusjon	
 

Gjennom min studie har jeg identifisert fire hovedtemaer som jeg trekker frem som spesielt 

viktig for hvordan kommunikasjonsverktøyet Gridpad 3 fungerer i praksis, og hvordan dette 

verktøyet kan bidra til en forbedring av hverdagen til en ALS-pasient. I temaet ”Utformingen 

av grensesnittet” tar jeg for meg viktigheten av at tastaturet på Gridpaden tilpasses ALS-

pasientens dagsform, og hvor langt i sykdomsforløpet pasienter er. Jeg identifiserer også 

viktigheten av at dvalefunksjonen i programvaren er synlig og forståelig. Brukerne av 

Gridpaden må i tillegg få tilgang til ordlisten, og kunne tilpasse den selv. I temaet ”Opplæring 

av pasient, pårørende og helsepersonell” tar jeg for meg viktigheten av en god og grundig 

opplæringsprosess av pårørende og andre omsorgspersoner. I temaet ”Integrasjon med andre 

systemer” ser jeg på viktigheten av et trygt og sikkert alarmsystem på Gridpaden, når 

brukerne selv ikke kan betjene en vanlig trygghetsalarm. Videre belyser jeg Maria sitt ønske 

om et eget, separat tastatur for kommunikasjon. Hennes behov for kommunikasjon med 

venner via sosiale medier er viktig å huske på. I temaet ”Endringer” observerte jeg endringer 

hos Maria, for eksempel at hun ble mer stiv, som etterhvert også påvirket bevegelsen av hodet 

hennes. Videre så jeg at hun ble mer sliten og uttrykte kortere setninger, som i økende grad 

sentrerte ønsker og behov. Begge disse påvirket hvor godt Gridpaden støtter hennes 

kommunikasjon. Jeg identifiserer også viktigheten av at støtteapparatet rundt brukeren er godt 

kjent med personen, spesielt i senere stadier av sykdommen. Alle helseinstanser, også for 

eksempel sykehus som tar imot ALS-pasienter, burde ha en grunnleggende kompetanse på 

ASK-verktøy. Til slutt identifiserer jeg viktigheten av at det designes løsninger som kan 

forlenge funksjoner som svekkes og går tapt hos ALS-pasienter, og ikke ha ensidig fokus på 

funksjonsnedsettelser. 

 

Jeg mener at min unike rolle som en informatiker med erfaring og kompetanse innenfor 

helsesektoren, har hatt en stor betydning for resultatene av mine data, da det ikke ville vært 

mulig å få den samme innsikten uten denne forståelsen og erfaringen. Å være så tett på Maria 

gjorde at jeg forsto hvordan det var å leve som ALS-pasient og hvor viktig Gridpaden var for 

hennes livskvalitet. Dette gjorde også at jeg fikk et helt annet grunnlag for å evaluere den. 

Endringene som følger av ALS gjorde at Gridpaden ble vanskeligere å bruke og Gridpaden 

viste seg å ikke være robust nok for de store endringene. På slutten var det mange funksjoner 
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hun ikke klarte å bruke. Det at hodet ikke var mulig å bevege de siste månedene var viktig for 

interaksjonen med systemet. Når svekkelsen nådde øynene ble interaksjonen mye 

vanskeligere. 

 

En av motivasjonene til Maria for å delta i dette prosjektet var: det finnes ingen kur, hvis jeg 

kan bidra til å gjøre livet enklere for noen er det verdt det. Når jeg har arbeidet med denne 

oppgaven har det vært viktig for meg å være Maria sitt talerør. Et av de største ønskene til 

Maria var bedre hjelpemidler, noe jeg håper denne oppgaven har bidratt til. 
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