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Sammanfattning 

Vid kartläggning av personers förmåga efter stroke behövs mer än bedömning av förlust 

eller avvikelse i kroppsstruktur och kroppsfunktion. Arbetsterapeuter har således en viktig 

roll i strokerehabiliteringen genom att bedöma och behandla personer som har svårigheter att 

utföra aktiviteter. En bra bedömning är nödvändig för att förstå en person och personens 

behov. Bedömningen skapar förutsättning för beslutsfattande angående målsättning och 

strategier för intervention. Syftet med studien var att beskriva kliniskt verksamma 

arbetsterapeuters erfarenheter av bedömningsprocessen för personer som nyligen insjuknat i 

stroke. Författarna använde en kvalitativ ansats och intervjuade kliniskt verksamma 

arbetsterapeuter i norra-och mellersta Sverige med semistrukturerade frågor vid 

datainsamling. Data analyserades med stöd av innehållsanalys och renderade i två kategorier: 

” Samordnad första bedömning och Fördjupad bedömning i aktivitet”. Resultatet visar på 

skillnader i arbetsterapeuternas teoretiska resonemang och praxis. Arbetsterapeuterna 

beskriver att de arbetar utifrån en processmodell med ett klientcentrerat arbetssätt ur ett Top-

down perspektiv, dock visar arbetssättet fler likheter med ett Bottom-up perspektiv vad 

gäller ordningsföljd i bedömningen och val av bedömningsinstrument. 

 

Nyckelord: Bedömningsprocess, funktionsbedömningar, aktivitetsbedömningar.  
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Abstract 

For mapping persons´ ability after stroke, more is needed than assessment of loss or 

abnormality in body structure and body function. Occupational therapists have therefore an 

important role in stroke rehabilitation by assessing and treating person who have difficulty in 

performing activities. A well performed assessment is essential to understand a person and 

the person's needs. The assessments help making the decisions regarding goals and strategies 

for intervention. The purpose of this study is to describe clinically active occupational 

therapists experience of the assessment process for persons with recently acquired a stroke. 

The authors used a qualitative approach and interviewed clinically operative occupational 

therapists in northern and central Sweden with semi- structured questions in collection of 

data. The collection of data was analyzed on the basis of a content - analysis and condensed 

into two categories: "Coordinated initial assessment and profound assessment of activity." 

The results indicate differences in occupational therapists' theoretical reasoning and practice. 

The occupational therapists describe their work from a process model with a client-centered 

approach from a Top-down perspective; however, the way they work shows more 

similarities with a Bottom-up perspective on the chronological order of the assessment and 

the selection of assessment instruments. 
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Stroke är en av de vanligaste folksjukdomar och den vanligaste anledningen till funktions-

hinder hos vuxna personer i Sverige. Strokerehabilitering i det akuta skedet bedrivs på 

strokeenheter runt om i Sverige. Där ingår arbetsterapeuter som en av flera professioner. Vid 

stroke gör arbetsterapeuten bedömningar i aktivitet och delaktighet samt bedömning på 

funktionsnivå. Bedömningar är grunden för de interventioner som arbetsterapeuten, i samråd 

med personen som drabbats av stroke väljer att inleda. Väl genomförda bedömningar är 

viktiga för att välja lämpliga interventioner vilket senare underlättar uppföljning och 

utvärdering av vald intervention. Författarna har genom erfarenhet, litteratur- och 

artikelgranskning upptäckt att klinisk verksamma arbetsterapeuter lägger olika vikt på 

aktivitets- kontra funktions-bedömning samt att stroketeamet ofta förväntar att 

arbetsterapeuter gör bedömningar av kognitiva funktioner. Att arbetsterapeuter dessutom 

ofta använder bedömningsinstrument på funktionsnivå istället för aktivitets och/eller 

delaktighetsnivå väckte författarnas intresse att undersöka arbetsterapeuter verksamma på 

strokeenheter i Sverige och deras erfarenhet av bedömningsprocessen och resonemang kring 

bedömningsinstrument. Författarna har valt att utifrån studiens syfte endast beskriva 

bedömningsprocessen. Författarna beskriver olika arbetsterapi-processmodeller och har även 

valt att beskriva American Occupational Therapy Association [AOTA] i utbyte mot att 

beskriva Förbundet Svenska Arbetsterapeuters (FSA) arbetsterapiprocessmodell. För att 

bedömningsprocessen är hos AOTA noggrant beskriven och att den förekommer frekvent 

under pågående utbildning. I den engelskspråkiga litteraturen förekommer begreppen 

evaluation och assessment vilka författarna har valt att använda det svenska begreppet, 

bedömning. 

Bakgrund 

Aktivitet och delaktighet 

Arbetsterapins syfte är att stödja hälsa och delaktighet i livet genom engagemang i aktivitet. 

Aktivitet delas vanligtvis i områdena personliga aktiviteter i dagliga livet (PADL), 

instrumentella aktiviteter i dagliga livet (IADL). Aktivitet förekommer i allt vad människan 

gör som exempelvis: vila och sömn, utbildning, arbete, lek, fritid (AOTA, 2008; Fisher, 

2009; Kielhofner, 2012). Aktivitet är centralt i människans dagliga liv, den upptar 

människans tid, ger oss en identitet genom det vi gör och skapar meningsfullhet i tillvaron 

(Willard & Spackman 2009). 
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Model of Human Occupation (MoHO) är en modell för människans aktiviteter som 

utvecklades under 1970 talet när de flesta arbetsterapeutiska teorier och modeller var 

fokuserade på funktionsnedsättning. MoHO uppmärksammade att fler faktorer än motoriska, 

kognitiva och sensoriska nedsättningar påverkar utförandet av dagliga aktiviteter. Faktorer 

som vidare påverkar aktivitetsutförandet enligt modellen är motivation, rutiner, 

utförandekapacitet och den omgivande fysiska/sociala miljön (Willard & Spackman 2009).  

Delaktighet i aktivitet beskrivs i MoHO som ett engagemang i arbete, aktiviteter i dagliga 

livet eller lek, vilka är delar av människans sociokulturella kontext som är önskvärda 

och/eller nödvändiga för vårt välbefinnande (Kielhofner, 2012). 

 

Den internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) 

World Health Organization [WHO] (2001) klassificerar hälsa och hälsorelaterade tillstånd. 

ICF definierar aktivitet som en persons genomförande av en uppgift eller handling som 

bland annat innefattar lärande och att tillämpa kunskap, kommunikation, förflyttning, hemliv 

och relationer. Delaktighet definieras i ICF som en persons engagemang i en livssituation 

(WHO, 2001). Kielhofner anser att ICF möjliggör förbättrad kommunikation mellan olika 

yrkesgrupper inom rehabilitering och ger möjlighet för arbetsterapeuter att förtydliga 

arbetsterapeutiska begrepp för andra yrkesgrupper inom multidisciplinära team (Kielhofner, 

2012). 

Arbetsterapi vid stroke 

Stroke är samlingsbenämningen för sjukdomar som uppkommer i hjärnans blodkärl, 

antingen form av ischemiska vilket innebär infarkt vid stroke eller som intracerebral 

blödning. Vid en infarkt är det enligt Nyman och Bartfai (2000) cirka sjuttiofem procent av 

de drabbade personerna som överlever och att nittio procent av dessa är över sextio år. Vid 

cerebral blödning är det cirka tjugofem procent av de drabbade som överlever (Nyman & 

Bartfai, 2000). Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för stroke bör personer med stroke 

läggas in direkt på en strokeenhet där ett multidisciplinärt team bestående av medicinsk- 

kompetens i form av exempelvis läkare, omvårdnadskompetens med sjuksköterska och 

undersköterska samt rehabiliteringskompetens från exempelvis arbetsterapeut, sjukgymnast 

och logoped. På strokeenheten ska mobilisering och rehabilitering startas omedelbart. 

Personer som drabbats av stroke och deras närstående ska få information och utbildning 

under vårdtiden (Socialstyrelsen [SoS], 2009). Eriksson (2001) beskriver att personer som 
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drabbas av stroke kan få kognitiva funktionsnedsättningar och/eller fysiska 

funktionsnedsättningar och är inte alltid medvetna om sin sjukdom eller saknar 

sjukdomsinsikt (anosognosi). Dessa nedsättningar kan resultera i svårigheter att utföra 

dagliga aktiviteter självständigt samt begränsar förmågan till delaktighet i sociala relationer 

och miljöer som är viktiga för personen (Kristensen, Persson, Nygren, Boll & Matzen, 

2011).  

 

Marom, Jarus och Josman (2006) beskriver att olika grader av funktionshinder som 

uppkommer vid stroke påverkar förmågan att utföra aktiviteter i dagliga livet (ADL). Detta 

kan påverka förmågan att utföra personliga aktiviteter i dagliga livet (PADL) som innefattar 

bland annat duschning och påklädning. Även aktiviteter som interagerar med miljön och som 

ofta är komplexa, också kallad instrumentella aktiviteter i dagliga livet (IADL) som 

innefattar bland annat att ta hand om andra, använda telefon, måltidsförberedelse samt inköp. 

Arbetsterapins huvudsyfte är förmågan att utföra aktiviteter för att kunna vara delaktig. 

Därför har arbetsterapeuterna ett ansvar att bedöma och behandla personer som har 

svårigheter att utföra sina aktiviteter och därmed en viktig roll i strokerehabilitering (Marom 

et al. 2006) 

Arbetsterapeutiska bedömningar 

En modell som beskriver bedömning och intervention i arbetsterapi är Occupational Therapy 

Intervention Process Model [OTIPM]. Genom att arbeta utifrån OTIPM säkerställs ett 

klientcentrerat, Top-down och aktivitetsbaserat arbetssätt vid bedömningar och 

interventioner (Fisher, 2009).  

 

Top-down innebär enligt Fisher (2009) att arbetsterapeuten först inhämtar en bred bild av 

vem personen är, vilka önskemål och behov som personen har samt vilka 

aktiviteter/uppgifter personen vill kunna utföra för att fullgöra sina förväntade roller på ett 

tillfredsställande sätt. Viktigt är att ta reda på vilka aktivitetsutföranden som personen 

upplever som begränsande för delaktighet i samhället. Arbetsterapeuten observerar därefter 

personens utförande i aktiviteter för att identifiera vilka färdigheter som är effektiva 

respektive ineffektiva. Först därefter fastställer arbetsterapeuten orsaken till personens 

svårigheter i utförandet, om det beror på personliga faktorer, kroppsliga funktioner eller 

omgivningsfaktorer. Arbetsterapeuten formulerar mål tillsammans med personen baserade 
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på bedömningsresultat av kvalitén i utförandet av de självvalda aktiviteterna/uppgifterna. 

När målen är fastställda är bedömningsprocessen avslutad. 

 

Fisher (2009) beskriver ytterligare två arbetssätt där ena är att arbeta utifrån ett bottom-up 

ansats där arbetsterapeuten börjar med att bedöma personfaktorer, kroppsfunktioner och/eller 

miljömässiga faktorer eftersom dessa ses som orsaken till svårigheter med 

aktivitetsutförandet. Risken med detta angreppssätt är enligt Fisher (2009) att arbets-

terapeuten planerar och implementerar interventioner som är fokuserade på personliga 

faktorer, funktionsnedsättningar och/eller miljömässiga faktorer utan att ta hänsyn till vem 

personen är och vilka behov och önskningar personen har för förbättrad aktivitet. Ett annat 

problem med detta arbetssätt är att arbetsterapeuten inte bedömer kvalitén på personens 

aktivitetsutförande utan istället fokuserar på personfaktorer (vanor, rutiner, värderingar) 

och/eller funktionsnedsättningar av underliggande neuromuskulär-, biomekanisk-, kognitiv- 

eller psykosociala kroppsfunktioner. 

 

Det andra arbetssättet som Fisher (2009) beskriver är top-to-bottom-up där arbetsterapeuten 

börjar med att inhämta en bred bild av vem personen är och/eller vilka aktivitetsrelaterade 

behov eller önskningar personen har. Däremot observerar inte arbetsterapeuten 

nödvändigtvis personens utförande och vilka handlingar som är effektiva respektive 

ineffektiva utan utgår från personens självskattade förmåga för att fastställa vilka 

personfaktorer, kroppsfunktioner och/eller miljöfaktorer som orsakar svårigheterna att utföra 

dagliga livets aktiviteter/uppgifter. 

 

Bedömningsprocessen beskrivs i AOTA (2008) med att den påbörjas med att 

arbetsterapeuten inhämtar information angående personens aktivitetshistoria och 

erfarenheter, rutiner i dagliga livet, intresse, värderingar och behov. Detta steg innefattar 

även att genom ett klientcentrerat arbetssätt ta reda på vad som är viktigt och meningsfullt 

för personen. Därefter fortsätter bedömningsprocessen med att analysera aktivitetsutförandet 

för att kartlägga vilka faktorer som stärker eller hindrar utförandet av aktiviteter. 

Aktivitetsutförandet observeras i en eller flera aktiviteter som är valda av personen för att 

kunna notera effektivitet i utförandeförmåga och utförandemönster. Därefter väljer 

arbetsterapeuten lämpliga bedömningsinstrument för att identifiera faktorer (miljö eller 

miljöer, aktivitetens krav, personfaktorer) som kan påverka utförandeförmåga och 

utförandemönster samt att önskade resultat kan identifieras (AOTA, 2008). Enligt Kielhofner 
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(2012) är det nödvändigt med en bra bedömning för att förstå en person och personens 

behov. Bedömning är en väsentlig förutsättning för att fatta beslut när det gäller mål och 

strategier för intervention (Kielhofner, 2012).  

 

Vad gäller de vanligast använda bedömningsinstrumenten inom strokerehabilitering så mäter 

de enligt Marom et al. (2006) på funktionsnivå snarare än aktivitetsnivå. Vid kartläggning av 

personers förmåga efter stroke behövs mer än bedömning av förlust eller avvikelse i 

kroppsstruktur och kroppsfunktion. För att kunna avgöra och ta beslut om en persons status 

behöver arbetsterapeuter bedömningsinstrument och metoder som är lämpliga vid 

bedömning (Marom et al. 2006). Arbetsterapeutiska bedömningsinstrument ska inte enbart 

rikta sig till funktionsnedsättning utan också innefatta en helhetsbild på aktivitet och i paritet 

med ICF ska i huvudsak arbetsterapeutiska bedömningsinstrument mäta personens 

aktivitetsnivå och delaktighet (Alotaibi, Reed & Nadar 2009). Vidare poängterar Alotaibi et 

al. (2009) att vid funktionsbedömning är det kliniska resonemanget viktigt för att välja 

lämpliga bedömningsinstrument och är en viktig aspekt i åtgärdsplan och process och skall i 

första hand användas tillsammans med funktionella och aktivitetsfokuserade instrument och 

som relateras till orsaken för personens funktionsnedsättning. Vidare framkommer det att 

arbetsterapeuter i USA oavsett verksamhetsområden vanligtvis väljer bedömningsinstrument 

som är baserade på funktionsnedsättning och är välbekanta för de kliniskt verksamma 

arbetsterapeuterna (Alotaibi et al. 2009).  

 

I en empirisk studie gjord i Sverige av Holmqvist, Kamwendo och Ivarsson (2009) beskriver 

arbetsterapeuterna att de använder dialog, observation och standardiserade bedömningar 

separat eller tillsammans i syfte att planera intervention och för att utvärdera resultat. De 

beskriver emellertid en ovilja att använda standardiserade bedömningar. Arbetsterapeuterna 

beskriver även att det förekommer förseningar i bedömningsprocessen på grund av att 

personen med förvärvad hjärnskada förnekar sina svårigheter, har bristande medvetenhet 

eller till och med försöker att dölja svårigheterna (Holmqvist et al. 2009). Några 

standardiserade ADL instrument som används idag ger en beskrivande information om en 

persons aktivitetsutförande, emellertid synliggörs inte problemen som påverkar 

aktivitetsutförandet och inte heller kvalitén i utförandet. Förmågan att utföra PADL är 

betydande för ett självständigt boende. Det är dock inte tillräckligt, eftersom förmågan att 

utföra PADL begränsas till endast ett fåtal aktiviteter och är således inte en tillräcklig 

indikator på graden av självständighet i samhället. För att få en indikation på grad av 
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självständighet måste bedömningen även göras i IADL-aktiviteter (Marom et al. 2006). Att 

göra bedömning i mer komplexa aktiviteter som IADL aktiviteter har visat sig vara mer 

lämpligt för att påvisa exekutiva funktionsnedsättningar som till exempel impulskontroll, 

initiativ, planering och arbetsminne (Cederfeldt, Widell, Elgmark Andersson, Dahlin-Ivanoff 

& Gosman-Hedström, 2011).  

 

Arbetsterapeuten har en viktig roll i strokerehabiliteringen och det är att utreda förmåga till 

aktivitet och delaktighet samt att de har ett flertal modeller och teorier att luta sig mot i det 

kliniska arbetet. Vid litteraturgranskning fann författarna studier som jämför 

aktivitetsbaserade bedömningsinstrument med funktionsbaserade bedömningsinstrument och 

studier som beskriver arbetsterapeuters erfarenhet av bedömningsinstrument för personer 

med förvärvad hjärnskada där stroke ingår. Däremot få studier som beskriver 

arbetsterapeuternas erfarenheter och resonemang kring bedömningsprocessen på 

strokeenheter i Sverige. Det är således av intresse för författarna att bidra med mer kunskap 

kring detta område. 

Syfte 

Syftet är att beskriva kliniskt verksamma arbetsterapeuters erfarenheter av bedömnings-

processen för personer som nyligen insjuknat i stroke. 

Metod 

Design 

För att svara på studiens syfte användes en kvalitativ ansats eftersom den metoden är 

användbar inom hälso- och sjukvård och lämplig för att beskriva personers känslor, 

erfarenheter och tankar (Holloway & Wheeler, 2010). Datainsamlingen genomfördes med 

stöd av semistrukturerade intervjuer som transkriberades och analyserades med stöd av 

kvalitativ innehållsanalys enligt Granskär och Höglund-Nielsen, (2009). 

Urval 

Ett ändamålsenligt urval av arbetsterapeuter på strokeenheter gjordes för att besvara studiens 

syfte (Holloway & Wheeler, 2010). Inklusionskriterierna var arbetsterapeuter som arbetat 

minst ett år inom strokerehabilitering på strokeenheter i Mellan- och Norra Sverige. 
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Sammanlagt intervjuades nio arbetsterapeuter vilket ansågs vara ett lämpligt antal för att få 

ett rikt material av erfarenheter och resonemang samt hanterbar mängd data (Holloway & 

Wheeler, 2010). De intervjuade arbetsterapeuterna hade alla erfarenhet av arbete inom 

strokerehabilitering, från 1 till 25 år. Erfarenhet från arbete på strokeenhet varierade från 1 

till 15 år. 

Procedur 

Kontakt etablerades via e-post med enhetschefer för arbetsterapeuter vid tre för författarna 

geografiskt närbelägna landsting, med en förfrågan och information om studien syfte (bilaga 

2). Enhetschefernas uppgift blev således att kontakta och informera arbetsterapeuter på 

respektive strokeenhet om författarnas förfrågan om intervjuer. Således kontaktades 

författarna av enhetscheferna via e-post om vilka arbetsterapeuter som hade möjlighet att 

medverka i studien. Författarna etablerade sedermera kontakt via e-post med respektive 

arbetsterapeut för att boka möte för intervju på plast eller via telefon. Fyra av de nio 

intervjuerna utfördes på arbetsterapeuternas arbetsplats i enskildhet och i av 

arbetsterapeuterna utvald tid och rum samt fem intervjuer skedde över telefon.  

Datainsamling 

Datainsamlingen utfördes med stöd av semistrukturerade intervjuer för att få ett mer utförligt 

resonemang om arbetsterapeuternas erfarenheter. Intervjuerna strukturerades utifrån en 

intervjuguide (bilaga1) och relevanta följdfrågor ställdes till deltagarna för att få ett mer 

utförligt svar (Kvale & Brinkmann 2009). Samtliga intervjuer spelades in med godkännande 

av de intervjuade. Intervjuerna utfördes enskilt på deltagarnas arbetsplats och/eller via 

telefonkontakt och transkriberades ordagrant. 

Dataanalys 

Datamaterialet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Den kvalitativa- 

innehållsanalysen utfördes med stöd utifrån Granskär och Höglund-Nielsens (2009) metod. 

Meningsbärandeenheter kondenserades till koder, underkategorier och kategorier (se tabell 

1). Författarna läste datamaterialet var för sig och identifierade meningsbärandeenheter. 

Därefter jämfördes och analyserades de enskilt kondenserade meningsbärandeenheterna 

tillsammans, och abstraherades till koder utifrån studiens syfte. Koderna analyserades och 

bearbetades till flertalet preliminära kategorier. I samråd med handledaren granskades och 
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bearbetades koder och preliminära kategorierna utifrån studiens syfte, vilket reducerade 

antalet kategorier till två. Dessa kategorier utmynnade till vardera två underkategorier till 

varje kategori. Data från intervjuerna presenteras i resultatet och förtydligas med citat.  

 

Tabell 1. Exempel på meningsbärande enheter, koder, kategorier och underkategorier 

 

Meningsbärande enhet Kod Underkategorier Kategorier 

I anamnesen i den första 

bedömningen vill jag ha 

bakgrundsuppgifter 

mycket för att ta reda på 

patientens tidigare 

funktioner... 

Anamnes om 

tidigare 

aktivitetsförmåga. 

Inhämta 

aktivitetshistoria 

Samordnad inledande 

bedömning 

Nästan alltid bara 

undantag gör vi första 

bedömningen 

tillsammans med 

sjukgymnast 

Första 

bedömningen med 

sjukgymnast. 
Funktions 

bedömning i 

aktivitet 

Vi testar och läsa och 

skriva. 

Provar lite minne 

Läs-och 

skrivförmåga. 

Minnestest. 

Har jag den minsta 

tveksamhet om att 

patienten inte klarar, gör 

jag en praktisk 

bedömning för att se om 

de klara det eller inte. 

Nästa steg i 

bedömningen. 

Personlig vård. Bedömning i 

PADL 

Fördjupad bedömning i 

aktivitet 

 
Det är ofta så att man 

går vidare med att titta 

på aktivitetsförmåga. 

Går vidare med att 

observera 

aktivitetsförmåga. 

Bedömning i 

IADL Kanske man gör en 

ADL-bedömning eller 

köksbedömning. 

Gör ADL-

bedömning eller 

köks bedömning. 

 

Forskningsetik 

Utifrån problemformuleringen har vi intervjuat nio kliniskt verksamma arbetsterapeuter 

inom sjukhusvården på strokeenheter. Missivbrevet (Bilaga2) innehöll information om 

studiens syfte, författarnas kontaktuppgifter samt att all information som skulle komma fram 

under studien skulle behandlas konfidentiellt. Slutligen informerades deltagarna att all 

insamlad data skulle förstöras efter att studien blivit granskad och godkänd. Deltagarna fick 
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information att de hade möjlighet att avbryta när som helst under studiens gång utan att 

behöva uppge specifikt skäl (Olsson & Sörensen, 2007; Kvale, & Brinkmann 2009). Nyttan 

med studien ansågs vara att blivande och kliniskt verksamma arbetsterapeuter kan få en ökad 

kunskap om arbetsterapeuters erfarenheter kring bedömning vid stroke eftersom det finns få 

studier gjorda i Sverige kring detta. Studien kan ge arbetsterapeuter möjlighet att reflektera 

och kritisk granska det kliniska resonemanget och genomförandet kring bedömning av 

personer som drabbats av stroke (Granskär & Höglund-Nielsen, 2009). 

 

Risker kunde vara att intervjun tog viktig tid i anspråk från de kliniskt verksamma 

arbetsterapeuter som deltog i studien och att de eventuellt kunde känna sig obekväma i 

intervjusituationen (Kvale, & Brinkmann 2009; Granskär, & Höglund-Nielsen 2009). För att 

undvika obehag fick arbetsterapeuterna bestämma tid och lokal för intervjun samt att 

intervjun skedde enskilt. Obehag kunde också undvikas genom att författarna var pålästa i 

ämnet och lät deltagarna tala till punkt utan att avbryta (Kvale, & Brinkmann 2009). Nyttan 

med studien ansågs av författarna överväga eventuella risker. 

Resultat 

Analysen av data från intervjuerna resulterade i två kategorier Samordnad inledande 

bedömning och Fördjupad bedömning i aktivitet som beskriver arbetsterapeuternas 

erfarenhet av bedömningsprocessen för personer som nyligen insjuknat i stroke. Kategorier 

och underkategorier visas i tabell 1.  

Samordnad inledande bedömning 

Kategorin belyser arbetsterapeuters erfarenheter av den samordnade inledande bedömningen 

tillsammans med arbetsterapeut kollega eller med sjukgymnast utifrån ett arbetsterapeutiskt 

perspektiv. Kategorin innehåller två underkategorier: Inhämta aktivitetshistoria och 

Funktionsbedömning i aktivitet som beskriver arbetsterapeuters erfarenheter av den 

inledande bedömningsprocessen och resonemang kring bedömningsinstrument och 

dokumentation.  

Inhämta aktivitetshistoria 

Arbetsterapeuterna beskrev att inhämtande av aktivitetshistoria utfördes tillsammans med en 

sjukgymnast eller en arbetsterapeutkollega för att samordna inhämtandet av information från 
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personen. Arbetsterapeuterna uppgav vikten av att skapa en god terapeutisk relation, lyssna 

och vara lyhörd inför personen. Följaktligen att en god relation skapade förtroende hos 

personen som underlättade vid inhämtning av information angående tidigare aktiviteter och 

förmågor samt om personens hemmiljö. Vidare uppgav arbetsterapeuterna att de skapade sig 

en uppfattning om personens status genom att läsa journalen, fråga berörd personal, den 

insjuknade personen eller anhöriga. Hade personen sedan tidigare demenssjukdom eller att i 

samband med stroken drabbats av andra nedsättningar som exempelvis afasi eller liknande 

som påverkade förutsättningarna för att inhämta aktivitetshistoria behövde 

arbetsterapeuterna vara flexibla i sin uppgift. Det förtydligas av det här uttalandet:  

“Jag kan ju inte göra de delarna i min bedömning som innefattar att berätta vad som 

hände... Man får anpassa sig, ställa ja och nej frågor kanske, det inte alltid det funkar 

heller.”  

Arbetsterapeuterna strukturerade samtalet/intervjun utifrån vad som avsågs vara av betydelse 

för inhämtande av aktivitetshistoria och då vilka aktiviteter som personen tidigare utförde, 

vilka aktiviteter som var meningsfulla och de aktiviteter som var av betydelse för att klara 

det vardagliga. Var personen arbetsför och då vilka arbetsuppgifter som var gällande, även 

tidigare utbildningar och vilken utbildningsnivå som förelåg hos personen. En arbetsterapeut 

i studien uppgav att fritidsintressen eller om personen tidigare varit fysiskt aktiv var av 

betydelse för att eventuellt koppla dessa aktiviteter till rehabiliteringen: 

“Vi brukar också i anamnesen fråga om vad man gör på fritiden, vad man gör under dagen, 

om man rör sig mycket, intressen.  Dels det här med vad man gör på fritiden om man är 

fysiskt aktiv kan ju det underlätta och om det är en person som behöver längre tids träning 

så är det bra att koppla träningen mot fritidsaktiviteter för att höja motivationen till och 

träna...” 

Arbetsterapeuterna uppgav att fokus förelåg på tidigare aktivitets förmågor. Det avsågs vara 

av betydelse för att inte bedöma styrkor och svagheter hos en person som sedan tidigare 

saknade vissa förmågor:  

”I anamnesen i den första bedömningen vill jag ha bakgrundsuppgifter mycket för att ta 

reda på patientens tidigare funktioner. Vi kan ju inte lära någon att spela piano som inte 

tidigare kunde det…”.  
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Inhämta information om personens kontext och omgivning där arbetsterapeuterna beskrev att 

de identifierade vad som var stödjande eller hindrande i den fysiska miljön, och om den 

sociala omgivningen där fokus förelåg om det fanns anhöriga, grannar eller vänner som var 

stödjande för personen i vardagen. Arbetsterapeuterna uppgav att som stöd i intervjuerna 

användes eget utformade checklistor, olika teorier, modeller och instrument som exempelvis 

MoHO, OTIPM och ADL-Taxonomin. Teorierna, modellerna och instrumenten fanns hos 

arbetsterapeuterna som en mental struktur för att inhämta den information som de avsågs 

vara av betydelse vid inhämtning av aktivitetshistoria. Dokumentationen av inhämtandet av 

aktivitetshistoria uppgavs att det skedde i löpande text i journalsystemet. Uppgifterna 

användas således för att utföra ändamålsenliga bedömningar som var anpassade för personen 

behov och funktionsnedsättning. Aktivitetshistorien blev således ett stöd för arbets-

terapeuterna att välja vilken bedömning som det avsågs finnas behov av att bedöma för att 

således uppnå mål genom intervention. 

Funktionsbedömning i aktivitet 

Underkategorin skildrar arbetsterapeuternas erfarenhet av den inledande bedömning som 

följde efter inhämtandet av aktivitetshistoria och resonemang kring bedömningsinstrument 

samt dokumentation. En arbetsterapeut beskrev att funktionsbedömning även kunde göras 

efter den fördjupade aktivitetsbedömningen. Det framkom att arbetsterapeuterna tog hänsyn 

till personens fysiska och kognitiva ork samt skadans omfattning genom att anpassa 

förhållningssätt, val av bedömning och tidsåtgång vid bedömningen. Det beskrevs på 

följande sätt:  

“Det är patientens allmäntillstånd, det är styrande, styrande i allt vi gör hur patienten mår, 

både psykiskt och fysiskt och det handlar hela tiden i bedömningsprocessen om att ha en 

kontakt med patienten, ha kontakt så att du hela tiden avläser patienten.”  

Att anpassa bedömningen kunde även innebära att pågående bedömning plötsligt fick 

avbrytas på grund av andra undersökningar som datortomografi eller magnetkamera. 

Arbetsterapeuten fick då återuppta bedömningen vid ett annat tillfälle. Arbetsterapeuterna 

skildrade att tillvägagångsättet kunde variera beroende på personens funktionsnedsättning 

som exempelvis en halvsidig pares. Bedömningen kunde då påbörjas med att arbetsterapeut 

och sjukgymnast bedömde motorik, sensorik och förflyttning. Det framkom att 

arbetsterapeuterna ofta bedömde personens förmåga att förflytta sig tillsammans med 
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sjukgymnast för att personens allmäntillstånd och/eller funktionsnedsättning ofta krävde det 

för att kunna genomföra bedömningen. Det beskrevs på följande vis:  

“Vi går ju ofta tillsammans jag och sjukgymnasten särskilt om det är nu strokepatienter med 

större skador, man kanske behöver vara två stycken för att sätta upp på sängkanten eller 

någonting så följs vi åt.”  

 

Det framkom även att den första bedömningen kunde utföras tillsammans med 

arbetsterapeutkollega istället för med en sjukgymnast och att på några sjukhus var det enbart 

sjukgymnastens uppgift att bedöma fysiska funktioner och förflyttningar. Då ansvarade 

arbetsterapeuten för den kognitiva bedömningen. 

  

I analysen framkom att arbetsterapeuterna i detta skede av bedömningsprocessen 

observerade i aktivitet med syfte att bedöma om det fanns några funktionssvårigheter och 

inte aktivitetssvårigheter. Det förföll oklart i arbetsterapeuternas beskrivning om de bedömde 

förflyttningsförmåga eller underliggande fysiska- och kognitiva funktioner. Dock framkom 

det tydligt att arbetsterapeuterna lade betydande vikt vid att bedöma kognitiva funktioner 

som exempelvis orienteringsförmåga, neglekt och spatial förmåga. Funktionsbedömning i 

aktivitet utfördes i aktiviteter som exempelvis läsa en dagstidning, skriva sitt namn, förflytta 

sig och kamma sig med syftet att bedöma om det förelåg några funktionsnedsättningar.  

Det belyses med detta citat: 

“Vi kommer på avdelningen med vårt lilla kit, då vi har en tidning med oss, vi har en kofta 

med oss och så ber vi patienten komma upp och sitta på sängkanten. Bara genom den lilla 

aktiviteten och sen kanske ta på sig kofta och knäppa knappar så ser vi ju handfunktion, 

balans, motorik, finmotorik. Vi ser spatial förmåga, vi ser förmågan att ta muntliga 

instruktioner, vi ser insikt, uppmärksamhet, neglekt och sådana saker.” 

Arbetsterapeuterna uppgav att de valde att göra ytterligare kognitiva bedömningar när den 

insjuknande personen var självständig i sin PADL på avdelningen, i arbetsför ålder och/eller 

bilförare. Kognitiva bedömningen utfördes med standardiserade neuropsykologiska tester 

som till exempel Trial Making Test eller icke standardiserad arbetsterapeutisk test med 

inriktning mot kognitiva funktioner som Djupa Bakre Främre funktioner (DBF), screening-

delen. En arbetsterapeut uttrycker: 
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 “Men om man har en ung människa som kanske är arbetsför och de här bitarna verkligen 

ska funka. Det är verkligen jätteviktigt, då gör jag även DBF bedömningen.”  

Några arbetsterapeuter beskrev att den kognitiva bedömningen som utfördes på 

vårdavdelningen i aktivitet eller med tester baseras på Lurias Dynamiska Lokalisationsteori. 

Vidare beskrev arbetsterapeuterna att de använder bedömningsinstrumenten för att kunna 

avgöra om och var personen ska rehabiliteras. Dock när personen var äldre och multisjuk, 

hade drabbats av afasi eller någon demenssjukdom valde flera arbetsterapeuter att observera 

i aktivitet istället för att göra kognitiva tester. Vid den fysiska funktionsbedömningen 

framgick viss användning av Bobath konceptet och Motor Relearning Program (MRP) som 

ett stöd och tankemodell vid bedömning. Funktionsbedömning i aktivitet dokumenterades i 

löpande text med stöd av de sökord som fanns i journalsystemet. Arbetsterapeuterna beskrev 

att den första samordnade bedömningen kunde vara tillräcklig för att teamet skulle kunna 

besluta om det förelåg behov av ytterligare bedömning eller behov av vidare rehabilitering. 

Den samordnade bedömningen kunde även förekomma som stöd för läkaren att fastställa 

diagnos. 

Fördjupad bedömning i aktivitet  

Kategorin består av två underkategorier: Bedömning i PADL och Bedömning i IADL. 

Här beskriver arbetsterapeuterna avslutningen i bedömningsprocessen. I detta skede utfördes 

fler bedömningar av personens aktivitetsförmåga/ aktivitetsutförande samt ställningstagande 

om vidare rehabilitering eller utskrivning till hemmet.  

Bedömning i PADL 

Underkategorin belyser hur arbetsterapeuterna beskrev deras erfarenhet av bedömning och 

deras resonemang omkring bedömningsinstrument och dokumentation. En erfarenhet var 

problematiken med att den nyinsjuknade personen inte alltid har insikt eller uppfattning om 

den egna aktivitetsförmågan. Att bedöma i aktivitet kunde därför hjälpa personen att få en 

uppfattning om sin nuvarande aktivitetsförmåga och kunna identifiera sina behov. En 

arbetsterapeut beskrev problematiken med detta citat:  
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“När man kommer in med en akut stroke så har man ingen egen bild av sin 

aktivitetsförmåga. Intervju fungerar ju som inte för de vet inte vad de ska säga, de har ingen 

aning. Utan mycket av första tiden går ut på att jag ska erbjuda de att få en mer realistisk 

bild sin aktivitetsförmåga”. 

Några arbetsterapeuter uppgav att bedömning av aktivitetsförmågan i detta skede utfördes 

oavsett påvisbara eller icke påvisbara fysiska- eller kognitiva symptom. Andra arbets-

terapeuter uppgav att de inte bedömde aktivitetsförmågan hos personer som blivit inlagd 

med en misstänkt TIA, Minor stroke och/eller yngre självständiga. Bedömning utfördes inte 

heller när personen själv nekade att delta. En arbetsterapeut beskrev: 

 “Eller så kan det vara patienten som inte önskar att medverka i någon aktivitet så det kan 

vara patienten fast man förklarar vad som är syftet så kanske patienten ändå inte vill 

medverka.” 

Vid ställningstagandet till bedömning i PADL tog arbetsterapeuterna hänsyn till personens 

tidigare aktivitetsnivå, boendeform och tidigare hjälpbehov. Att arbetsterapeuterna ofta 

utförde bedömningar i PADL förklarades av att vårdtiderna är kortare nu än för några år 

sedan vilket föranledde att arbetsterapeuterna valde att prioritera det mest primära under den 

begränsade tid som fanns till förfogande. Arbetsterapeuterna beskrev att de observerade när 

personen utförde sin personliga hygien vid handfat, i duschen, under påklädning samt vid 

toalettbesök. Bedömningen utfördes ofta utan stöd av några arbetsterapeutiska bedömnings-

instrument och bedömningen dokumenterades i löpande text i journalen. När bedömnings-

instrument användes så beskrev en del arbetsterapeuter att de använde sig av ADL-

taxonomin vid bedömning och dokumentation. En arbetsterapeut uttryckte:  

“Jag observerar och dokumenterar ner det jag ser. Vi har ADL-taxonomin som vi har 

använt som grund. Journalorden är efter ADL-taxonomin men jag tar inte fram taxonomin 

varje gång jag gör en ADL, det gör jag inte.” 

 Andra av arbetsterapeuterna beskrev att de använde Sunnaas ADL-index för att få en 

struktur vid observation samt vid informationsöverföring i samband med vårdplanering. 

Arbetsterapeuterna beskrev omständigheter som försvårar användandet av instrument som 

exempelvis AMPS. Omständigheterna är tidsåtgången, att uppgifterna är standardiserade och 

att personen inte alltid kan välja uppgift. En arbetsterapeut beskrev: 
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“Om jag säger nu en strokepatient som kommer ny och jag ska göra personlig vård då är 

det svårt att just den här strukturen som man ska ha innan, att det ska finnas saker att välja 

på, du ska kunna välja fel till exempel. En personlig vård inte alltid är, så att man bara sitter 

antingen framför tvättstället och tvättar upptill eller att man duschar. Det är svårt att få den 

där strukturen så att jag kan göra en AMPS på den.” 

Vidare gällande dokumentation så framkom det att några arbetsterapeuter dokumenterade 

personens aktivitetutförande utifrån säkerhet, effektivitet, ansträngning och självständighet, 

termer från OTIPM. Andra arbetsterapeuter valde att inte dokumentera i arbetsterapeutiska- 

instrument eftersom dessa inte fanns i datajournalen och därmed inte var tillgängliga för 

övrig vårdpersonal i teamet. Arbetsterapeuterna valde då att dokumentera bedömningarna i 

ett teambaserat, ej yrkesspecifikt ADL-instrument.  

Bedömning i IADL  

Underkategorin skildrar arbetsterapeuternas erfarenhet av bedömning i instrumentella 

aktiviteter (IADL). Det var vanligt förekommande att arbetsterapeuterna bara valde att göra 

aktivitetsbedömning i en instrumentell uppgift. Det framkom att arbetsterapeuterna ofta 

valde att göra bedömning direkt efter den första akuta bedömningen när personen på 

avdelningen var självständig i sin PADL och då för att skapa sig en uppfattning om 

personens förmåga att utföra mer komplexa aktiviteter. Bedömningen beskrevs som särskilt 

viktig när personen var ensamboende, skötte hushållet själv och skulle tillbaka hem. Detta 

för att kunna bedöma och förutse om personen skulle klara av att bo ensam och sköta sina 

tidigare aktiviteter i hushållet. Vikten av att bedöma i instrumentella aktiviteter belyses 

nedan: 

“Det inte helt ovanligt att doktorn har skrivit att patienten är kognitivt UA för att de kunde 

svara på var dem befann sig och dem kunde tala om vilken stadsminister vi hade, men sen 

när jag tar dem till köket kanske, och gör en köksbedömning så fungerar ingenting.”  

Vidare skildrade arbetsterapeuterna att de ofta utförde bedömningen i form av observation 

när personen lagade frukost, vid vissa tillfällen lunch och bakning. Ofta skedde observation 

och bedömning utan något standardiserat bedömningsinstrument. En arbetsterapeut uttryckte 

att personens resultat av utförandet kunde vara en indikation på att det fanns behov av 

ytterligare bedömning eller behov av interventioner: 
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“Klarar den här personen sin PADL och bor ensam hemma och sköter hushållet själv då är 

en vanlig bedömning som jag gör är en köksbedömning. Då kan det enkelt handla om att 

tillreda kaffe, dricka, koka “Nescafé” eller hur man brukar göra. Eller att man lagar 

frukost, kokar havregrynsgröt ...Framkommer det då att inte patienten klarar det då är det 

en indikation på att det här behöver vi träna på, det ska vi titta mer på, här är svårigheter 

som finns.”  

Arbetsterapeuterna uppgav att det sällan använde standardiserat bedömningsinstrument i sin 

helhet. Dock beskrev några arbetsterapeuter att de tog hjälp av AMPS eller DBF vid val av 

uppgifter/aktiviteter och som stöd vid observation och dokumentation. Andra beskrev att de 

använde OTIPM som stöd vid dokumentation för att alla arbetsterapeuter skulle använda 

samma språk vid beskrivandet av personens aktivitetsutförande. Det framkom att arbets-

terapeuterna utförde standardiserad bedömning med AMPS när personen var så pigg att 

hon/han kunde välja uppgift. Vidare framkom det även att vid en icke standardiserad 

bedömningen observerade arbetsterapeuterna personens aktivitetsutförande utifrån 

färdighetsverben i AMPS. Att arbetsterapeuterna använde AMPS mer sällan berodde på att 

de upplevde AMPS tidskrävande att genomföra och administrera samt att instrumentet inte 

tillåter att uppgifterna modifieras. En arbetsterapeut belyste fördelarna med att använda 

standardiserade instrument: 

“AMPS har jag ju men den använder jag inte särskilt mycket men det är en fördel om man 

använder den. Man får fram även en rapport och en översikt över de motoriska och 

processfärdigheterna, hur de ser ut i en aktivitet så det är en fördel att använda 

standardiserade.” 

Det framkom att några av arbetsterapeuterna saknade träningskök i nära anslutning till 

avdelningen och fick förflytta sig till andra byggnader för att göra bedömning i träningskök 

vilket medförde färre bedömningar. En del arbetsterapeuter uppgav att korta vårdtider 

påverkade bedömningen när det gällde personer med TIA och Minor stroke eller när 

personen väl orkade utföra någon instrumentell aktivitet så skulle personen skrivas ut. Dock 

ansåg andra arbetsterapeuter att bedömningen inte påverkades av kortare vårdtid utan mer 

valet av interventioner. Vidare poängterades vikten av kontinuitet i teamet även under 

bedömnings-processen. Vid exempelvis bristande läkarkontinuitet, där det frekvent byts 

läkare, kan beslutstagandet påverkas eftersom den ena läkaren inte vet vad den andre läkaren 

tagit för beslut veckan innan.  
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

I studien beskrivs arbetsterapeuters erfarenheter av bedömningsprocessen för personer som 

nyligen insjuknat i stroke. Resultatet visar skillnader i arbetsterapeuternas teoretiska 

resonemang och praxis. Arbetsterapeuterna beskriver att de arbetar utifrån processmodellen 

OTIPM som beskriver ett klientcentrerat arbetssätt och att utföra bedömningar och 

interventioner ur ett Top-down perspektiv. Den praxis som framträder i arbetsterapeuternas 

beskrivningar visar fler likheter med ett Bottom-up perspektiv vad gäller ordningsföljd i 

bedömningen och val av bedömningsinstrument. Detta arbetssätt är tydligast under den 

samordnade bedömningen. 

 

Resultatet visar under kategorin samordnad första bedömning att arbetsterapeuterna betonar 

vikten av att skapa en god terapeutisk relation vilket är i samstämmighet med grundläggande 

arbetsterapi (Fisher, 2009; Kielhofner, 2012; AOTA, 2008). Av resultatet framkom att 

arbetsterapeuterna tog reda på personens kontext och omgivning, aktivitetsförmåga och 

sociala sammanhang för att kunna planera val av bedömning och interventioner. Även 

information om personens tidigare vanor, rutiner och roller för att få en bild av personen 

vilket överensstämmer med grundläggande arbetsterapi (Fisher, 2009; Kielhofner, 2012; 

AOTA, 2008). Dock framkommer det otydligt huruvida arbetsterapeuterna involverar 

personen i bedömningsprocessen. Det går inte att klarlägga om personen görs delaktig vad 

gäller egna behov och det som är viktigt för personen, samt om personen är delaktig vid 

målformulering. Ett antagande kan vara att verksamhetens grundläggande mål är utskrivning 

från strokeenheten och att arbetsterapeuterna vill bidra till att uppnå verksamhetens mål. 

Enligt Daniels, Winding och Borell (2002) finns det förväntningar på arbetsterapeuterna från 

andra i teamet som är relaterade till organisationen inriktning med fokus på att klienter ska 

återvända hem. Vidare framgår det i en studie av Kristiansen, Persson, Nygren, Boll och 

Matzen (2011) som menar att det är forskningsmetoder inom det biomedicinska paradigm 

som värderas, väljs ut och utvärderas. Sådana forskningsfrågor är således av särskilt 

betydelse för medicinsk praxis. Emellertid kanske det inte överensstämmer med den 

komplexa kliniska praxis som är i rehabilitering. Det borde därför vara av särskilt intresse 

för arbetsterapeuter vars målsättning är att arbeta klientcentrerat för individen. Samtidigt 

upplever de en vetenskaplig biomedicinsk diskurs som har ett starkt inflytande på kliniskt 

verksamma arbetsterapeuter och speciellt inom slutenvårds rehabilitering (Kristiansen et al. 
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2011). Skulle det vara annorlunda om arbetsterapeuterna gavs möjlighet att arbeta utifrån en 

aktivitetsbaserad diskurs? Vem ska ge arbetsterapeuterna möjlighet påverka och förändra ett 

etablerat arbetssätt? I en studie av Sirkka, Larsson-Lund och Zingmark (2014) beskrivs 

förändringprocessens genomförande av ett aktivitetsbaserat arbetssätt och 

arbetsterapeuternas erfarenhet av det genomförandet. Detta skedde i samförstånd och med 

stöd av verksamheten.   

 

Informationsinhämtningens tyngdpunkt föreligger inom aktivitetsområdena personlig vård, 

boende/hushållssysslor samt förflyttning i hemmiljö och sällan om fritid och rekreation. En 

anledning ansågs vara en följd av kortare vårdtider. Det framgår även av Cederfeldt, 

Lundgren Pierre och Saldo (2003) som anser att korta vårdtider kan vara en orsak till att 

arbetsterapeuterna väljer det mest basala nämligen personlig vård, förbereda måltid och 

planera för hemgång och således bortse från fritidsaktiviteter. Även dokumentationen kring 

fritidsaktiviteter sker oregelbundet enligt Cederfeldt et al. (2003) som menar att 

arbetsterapeuterna inte alltid dokumenterar det som relaterade till arbetsterapi utan var mer 

generellt beskrivande och då bland annat på att personen skulle återvända hem. Detta kan 

enligt Cederfeldt et al. (2003) förklaras med att personens delaktighet och målsättningen 

förelåg på att åter få den förmåga som fanns före stroken.  

 

Resultatet visade att arbetsterapeuterna sällan använder standardiserade bedömnings-

instrument som stöd vid inhämtande av aktivitetshistoria. Endast en arbetsterapeut beskriver 

att hon använder ADL-Taxonomin som stöd vid intervjun vilket är i samstämmighet med 

Fisher (2013) som anser att aktivitets-fokuserade instrument är lämpliga i denna del av 

arbetsterapiprocessen. Vidare framkom i studien att arbetsterapeuterna vid den första 

inledande bedömningen använde bedömningsinstrument som bedömer på funktionsnivå och 

inte på aktivitetsnivå vilket stämmer överens med tidigare studie gjord av Marom et al. 

(2006) som visade att bedömningsinstrument inom strokerehabilitering ofta bedömer på 

funktionsnivå.  

 

Det framgick av resultatet att kognitiva bedömningar till stor del var arbetsterapeuternas 

uppgift att bedöma och att sjukgymnasternas ansvar var fysiska bedömningar och att bedöma 

förflyttning. I arbetsterapilitteratur (Fisher, 2009; Kielhofner, 2012; AOTA, 2008) och enligt 

ICF [WHO] (2001) så är förflyttning är en del i människans aktivitet och därför borde 

arbetsterapeuterna vara delaktig i bedömningen av förflyttningsförmåga. Detta även för att 
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efterföljande interventioner kan vara kompensatoriska i form av hjälpmedel vilket i sin tur 

kan leda till behov av åtgärder i den fysiska miljön. En förklaring kan vara att tiden är 

begränsad med tanke på kortare vårdtider och att arbetsterapeuterna därför överlåter åt 

sjukgymnasterna att bedöma förflyttning i det inledande skedet. En annan förklaring kan 

vara att bedömning av förflyttningsförmågan prioriteras bort till förmån för kognitiv 

bedömning. Det framgick vidare att flera arbetsterapeuter använder Lurias Dynamiska 

Lokalisationsteori som teoretisk ram under bedömningsprocessen vilket kan vara en 

förklaring varför arbetsterapeuterna valde bedömningsinstrument på funktionsnivå istället 

för aktivitets-baserade eller aktivitets-fokuserade instrument. En ytterligare förklaring kan 

vara att andra yrkesgrupper i teamet, när psykolog eller neuropsykolog saknas, förväntar sig 

att arbetsterapeuterna ska bedöma kognitiva funktioner. Dock går inte dessa skäl att 

klarlägga utifrån studiens resultat utan här behövs fler studier genomföras.  

 

Det är inte utan betydelse att arbetsterapeuter väljer att arbeta utifrån ett Bottom-up ansats. 

Författarna upplever att arbetsterapeuterna kanske inte ses som en unik och viktig profession 

inom hälso- och sjukvården. Fisher (2013) menar att när arbetsterapeuter använder aktivitets-

baserade bedömningar och interventioner så visar vi arbetsterapins unika aktivitets-

centrerade perspektiv som betonar grundläggande betydelse av aktivitet. Fisher menar vidare 

att om arbetsterapeuter använder samma bedömningar och interventionsmetoder som andra 

professioner exempelvis sjukgymnaster och psykologer så är vi inte tydliga i vårt budskap, 

att vi har ett unikt perspektiv och en unik roll. 

 

Resultatet visade under kategorin Fördjupad bedömning i aktivitet att aktivitetsbedömningen 

även hjälper personen att få en uppfattning om sin nuvarande förmåga. Liknande resultat 

framkom i en annan studie där arbetsterapeuterna beskrev behovet av att visualisera 

funktionsnedsättningarna för personen och även konsekvenserna i aktivitetsutförande genom 

hela processen från första kontakt till utskrivning (Holmqvist et al. 2009). Ekstam et al. 

(2007) menar att fånga fenomenet medvetenhet i samband med funktionsnedsättningen gör 

att bedömningen bör kombineras med observation i aktivitet och att i pågående intervju 

ställa lämpliga frågor som är anpassade utifrån rådande situation, vilket motsäger det som 

framgår i den här studien.  

 

Den traditionella sjukhusmiljön kan försämra förutsättningen för personer som saknar delar 

av sin medvetenhet efter insjuknandet vilket framgår av en studie av Daniёls et al. (2002) 
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som menar att den institutionella kontexten kan begränsa den arbetsterapeutiska 

effektiviteten särskilt vid träning av uppmärksamhet och att sätta meningsfulla mål. 

Resultatet visade att arbetsterapeuterna behövde vara flexibla under hela bedömnings-

processen och även vid att återge insikt hos personen, vilket styrks i en studie av Lindström, 

Eklund, Billhult & Carlsson (2013) som menar, om personen ska komma till insikt efter 

stroke behöver arbetsterapeuterna kontinuerligt under pågående process avväga och justera 

aktiviteterna för att uppnå förväntat mål. Aktiviteterna ska i den inledande rehabiliteringen 

vara kända och emotionellt neutrala för personen.  

 

Resultatet visade skillnader vad gäller bedömning i aktivitet hos personer med Minor stroke, 

TIA eller yngre personer som var självständiga på vårdavdelningen. På några av sjukhusen 

gjordes den bedömningen på öppenvårdsrehabiliteringen/dagrehabiliteringen och på andra 

sjukhus på strokeenheten. En anledning som framkom i resultatet varför inte bedömningen 

utfördes på strokeenheten kan vara bristen på lämpliga lokaler och/eller tillräckligt 

utmanande aktiviteter. Ytterligare anledning kan vara att strokeenheterna är olika 

uppbyggda, att vårdtiderna skiljer sig åt och rehabiliteringen fortsätter på en annan 

rehabiliteringsavdelning inom sluten- eller öppenvård. 

 

I resultatet framkom att när ADL-instrumenten används så är det vid bedömning i PADL och 

som informationsöverföring i samband med utskrivning vilket skiljer sig något från en 

tidigare studie av Hsieh, Hoffmann, Gustafsson & Lee (2012) där det framkommer att 

arbetsterapeuterna använder ADL-instrumenten förutom för utskrivningsplanering även för 

interventionsplanering samt för att uppskatta vårdbehov. I vår studie går det inte att utläsa 

om arbetsterapeuterna använder instrumenten för interventionsplanering. Resultatet visade 

ett antal fördelar med att bedöma i IADL som att förutse en persons förmåga att kunna bo 

självständigt eller med behov av assistans samt att bedömningar kan ge olika utfall beroende 

på om dem är funktionsinriktade kontra aktivitetsinriktade. Det stämmer överens med en 

tidigare gjord studie som visar dessa fördelar (Poulin, Kornar-Bitensky & Dawson, 2013; 

Lange, Spagnolo & Fowler, 2009; Marom et al. 2006)). Att arbetsterapeuterna inte gör 

standardiserade arbetsterapeutiska bedömningar trots att de ser fördelar överensstämmer med 

tidigare studie av Holmqvist, et, al. (2009).  

 

Resultatet beskriver även arbetsterapeuternas erfarenhet av bedömningsinstrumentet AMPS 

som tidskrävande samt att det är svårt för den nyinsjuknade att medverka vid val av lämpliga 
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uppgifter och vid utförandet. En förklaring kan vara att instrumentet används så sällan att 

användaren inte tränar upp sin färdighet och rutin kring för- och efterarbetet vid bedömning 

med AMPS. En annan förklaring kan vara att arbetsterapeuterna till stor del bara gör 

bedömningar och inte interventioner på en del strokeenheter och därför väljer att bara 

använda färdighetsverben när de beskriver utförandet.  

 

I resultatet framkommer en Bottom-up praxis under bedömningsprocessen som inte 

samstämmer med det uttalade resonemangen att arbetsterapeuterna bedömer och 

dokumenterar utifrån OTIPM (Fisher, 2009). Det väcker funderingar om arbetsterapeuterna 

behöver prioritera tid för att tillsammans på arbetsplatsen kritiskt granska och resonera kring 

arbetssätt och val av bedömningsinstrument. Flera tidigare studier tar upp vikten av att 

kritiskt granska och resonera kring arbetssätt för att konsekvent arbeta Top-down under hela 

arbetsterapiprocessen för att förtydliga arbetsterapeuten profession. I dessa studier visas 

förslag på angreppssätt för att uppnå ett klientcentrerat och aktivitets-baserad praxis (Fisher, 

2013; Hocking, 2001; Sirkka et al. 2014). 

Metoddiskussion  

För att besvara studiens syfte valde författarna en kvalitativ ansats. En kvalitativ ansats anses 

vara lämplig för att bidra med relevant data om arbetsterapeuternas erfarenheter och 

resonemang till studien (Holloway & Wheeler, 2010; Granskär & Höglund-Nielsen, 2009; 

Hartman, 2004). För att uppnå samstämmighet hos författarna användes begreppen giltighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet vid reflektion och diskussion i samband med texttolkning. 

För att tydliggöra innehållsanalysen för läsaren har författarna infogat tabell och i resultatet 

med utmärkande citat (Granskär & Höglund-Nielsen 2009). Samtliga deltagare blev 

informerade om att medverkan i studien var frivilligt och att all data hanterades 

konfidentiellt och att samtliga deltagare avidentifieras. 

 

Insamlingen av data skedde vid tre olika landsting i norra- och mellersta Sverige vid sex 

strokeenheter. Nio arbetsterapeuter intervjuades vilket ansågs ge tillräckligt med 

datamaterial för att uppfylla studiens syfte (Holloway & Wheeler, 2010; Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2009). Samtliga av de intervjuade var kvinnor vilket inte ansågs påverka 

studiens resultat eftersom syftet var att undersöka arbetsterapeuters erfarenheter av 

bedömningsprocessen. I studien saknas däremot erfarenheter från strokeenheter vid 
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universitetssjukhus vilket kunde ha bidragit med annan erfarenhet till resultatet. Dock var 

den geografiska spridningen tillfredställande för att bidra med variation till studien. 

 

Datainsamlingen utfördes med stöd av semistrukturerade intervjuer för att få ett mer utförligt 

resonemang om arbetsterapeuternas erfarenheter (Kvale & Brinkmann 2009). Fyra av de nio 

intervjuerna utfördes på arbetsterapeuternas arbetsplats i enskildhet och i av 

arbetsterapeuterna utvald tid och rum samt att fem intervjuer skedde över telefon. Samtliga 

intervjuer spelades in med godkännande av de intervjuade. Insamlad data analyserades med 

stöd av kvalitativ innehållsanalys enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2009). För att stärka 

tillförlitligheten i resultatet analyserade författarna först var och en för sig för att sen 

gemensamt analysera data. Vid fem av intervjutillfällena var det långa avstånd mellan 

intervjuare och intervjuperson. Intervjuerna skedde via telefon vilket kan ha påverkat analys-

arbetet för att intervjuaren inte haft möjlighet att vara i den kontext som intervjupersonen 

och viss synlig tolkning kan således gått förlorad (Kvale & Brinkmann 2009). Utformningen 

av frågor och följdfrågor hade eventuellt behövts prövats i en pilotintervju för att kunna 

skapa frågor som ger ytterligare mer utförligt resonemang kring bedömningsprocessen. 

Författarna anser att studiens helhet motsvarar studiens syfte och kan ligga till grund för 

diskussioner mellan arbetsterapeuter hur de blir mer yrkesspecifik och unika.  
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Konklusion 

För arbetsterapeuter som arbetar på strokeenheter kan det vara svårt med yrkesspecifik 

identitet i relation till andra professioner i teamet. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster 

samarbetade vid den inledande bedömningen vilket kan leda till att fokus låg på 

funktionsnivå snarare än aktivitetsnivå. Arbetsterapeuterna i studien, oavsett var i landet de 

var verksamma arbetade utifrån beprövad erfarenhet och tradition snarare än utifrån 

evidensbaserat. Viljan att förändra och förbättra arbetssätt fanns hos arbetsterapeuterna dock 

verkar det saknas förutsättningar för det i verksamheten. Författarna anser att det är viktigt 

att arbetsterapeuterna kritiskt granskar sitt arbetssätt för att undvika att använda ett arbetssätt 

som liknar andra professioner och istället stärka sin egen unika roll. 

 

Tillkännagivande  

Ett stort tack till samtliga deltagare som medverkade i studien och bidrog med värdefulla 

erfarenheter. Ett särskilt stort tack till vår handledare Maria Larsson-Lund som varit 

vägledande och stödjande med snabba svar på våra frågor under hela processen. 
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Bilagor 

Bilaga1 

 

Intervjuguide 

Inledande bakgrundsfrågor: 

 

 Hur länge har ni arbetat som arbetsterapeut? 

 Hur länge har ni arbetat med strokerehabilitering? 

 Hur länge har ni arbetat på strokeenheten? 

 Har ni någon vidare utbildning inom arbetsterapi och strokerehabilitering? Om så, 

vilken/vilka? 

 

Intervjufrågor: 

 

1. Kan ni berätta om era erfarenheter kring bedömningsprocessen från första kontakten med 

en person som nyligen insjuknat i stroke till att interventionen/interventionerna påbörjas? 

 

 2. Finns det faktorer som kan påverka ert tillvägagång sätt under bedömningsprocessen? 

- Om ja. Vill ni berätta om vilka faktorer/situationer som påverkar?  

 

3. Har ni någon/några modeller eller teorier som ni använder som stöd för ert resonemang 

under bedömningsprocessen?  

- Ja. Vilka? vad gör att ni använder just dessa? 

- Nej. Varför? av vilken anledning avstår ni från modeller eller teorier. 

 

4. Kan ni berätta om era erfarenheter av bedömningsinstrument, standardiserade kontra icke 

standardiserade bedömningsinstrument? 

- Saknar ni något instrument eller någon vidare utbildning. 

 

5. Finns det något som ni spontant vill tillägga, (som vi eventuellt inte tänkt på)? 

 



 

 

Bilaga2 

Information och förfrågan om medverkan i intervjustudie 

 

Vi är två studenter, varav en av oss är yrkesverksam arbetsterapeut sedan flera år. Vi läser på 

arbetsterapeutprogrammet på Luleå tekniska universitet och ska skriva vårt examensarbete på 

kandidatnivå i ämnet arbetsterapi. 

Stroke begränsar en persons förmåga att utföra aktiviteter i dagliga livet och att vara delaktig. 

Vi är intresserade av arbetsterapeutiska bedömningsprocesser i samband med stroke och 

vänder oss till arbetsterapeuter som arbetar på strokeenheter i mellan-och norra Sverige. 

   Vi vill av den anledningen intervjua er om erfarenheter av bedömning.  

Syftet är att beskriva kliniskt verksamma arbetsterapeuters erfarenheter av 

bedömningsprocessen för personer som nyligen insjuknat i stroke 

   Vi vänder oss till er som arbetat som arbetsterapeut i ett år eller mer med 

strokerehabilitering på strokeenhet. Intervjun som genomförs kommer att ta cirka 60 minuter 

och utförs vid ett personligt möte eller via telefon. Intervjun kommer att spelas in och skrivas 

ner ordagrant av oss. Alla uppgifter du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt dvs. inga 

uppgifter som kan härledas till person kommer att framgå i den färdiga uppsatsen. I samband 

med utskrift av intervju, avidentifieras intervjumaterialet. Efter granskning och godkännande 

av studien kommer data att förstöras. Denna studie kommer efter godkännandet att finnas 

tillgänglig på Luleå tekniska universitets bibliotek (http://www.ltu.se). 

Deltagandet är frivilligt och ni kan avbryta när som helst under studiens gång utan att 

motivera varför. 

Om ni är intresserad av att delta i studien genom att delge dina erfarenheter av 

bedömningsprocessen önskar vi att ni skickar in svarstalongen till någon av oss via e-post 

inom en vecka. Därefter kommer vi att kontakta er för att komma överens om tid och plats för 

intervjun samt om ni har några frågor angående studien.  

Med vänliga hälsningar: 

 

Patrik Otterstedt 

Arbetsterapeut studerande 

E-post: patott-0@student.ltu.se 

Tfn: 

 

 

 

 

Inga-Britt Spett 

Leg: Arbetsterapeut 
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