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Sammanfattning: 

Bakgrund: Under senare år har Primärvårdsrehabs (PVR) aktivitets- och funktionsbedömning 

(AoF) efterfrågats allt mer av Primärvårdens läkare. De som utför AoF saknar kunskap om 

vad som hände med dessa AoF efter att de lämnats vidare d.v.s. vad de utmynnar i för beslut 

på Försäkringskassan och hur de används av Primärvårdsläkarna. 

 

Syfte: Det övergripande syftet var att undersöka överensstämmelsen mellan Primärvårdens 

och Försäkringskassans arbetsförmågebedömning. För att PVR ska kunna ta lärdom av 

studiens resultat behövde det även tydliggöras vilken betydelse PVR´s AoF, och PVR´s 

bedömning av personens arbetsförmåga har, i PV-läkarens arbetsförmågebedömning.  

 

Metod: Retrospektiv studie där AoF utförda under 2011 på PVR Skövde undersöktes. Data 

insamlades från läkarnas journaler och dokument samt Försäkringskassans dokument. 

Frågeställningarna bearbetades och redovisas i antal och procent. 

 

Resultat: Överensstämmelsen visade sig vara god mellan Primärvårdens och 

Försäkringskassans arbetsförmågebedömning och detsamma gällde mellan PVR och PV-

läkarna. De flesta AoF hade använts av primärvårdsläkarna vid bedömning av personens 

arbetsförmåga. Eftersom PVR´s AoF använts i hög grad, och överensstämmer med läkarens 

uppfattning, har PVR en stor och viktig del i PV-läkarnas arbetsförmågebedömning. 

Det visade sig att det var bäst överenstämmelse för de personer som blivit bedömda inte ha 

någon arbetsförmåga alls. Det visade sig också att några av de använda AoF hade skickats till 

annan myndighet än försäkringskassan.  

 

Sökord: arbetsförmågebedömning, konsensus, myndigheter, arbetsterapi 
 



 
 

 
 

Innehållsförteckning 
 

Inledning .............................................................................................................................. 1 

Bakgrund ............................................................................................................................. 1 

Arbetsterapi .......................................................................................................................... 1 

Begreppet arbetsförmåga  .................................................................................................... 1 

Arbete och mänskliga behov  ............................................................................................... 2 

Bedömning av arbetsförmåga  ............................................................................................. 2 

Faktorer som påverkar vid bedömning av arbetsförmåga ............................................... 2 

Risk att bedömas olika ......................................................................................................... 3 

Utförande av AoF ................................................................................................................. 3 

Syfte ........................................................................................................................................ 4 

Metod ..................................................................................................................................... 4 

Bortfall urval 1 ...................................................................................................................... 6 

Bortfall urval 2 ...................................................................................................................... 7 

Datainsamling och bearbetning av data ............................................................................. 8 

Resultat ................................................................................................................................. 8 

AoF inom Primärvården ...................................................................................................... 8 

Överensstämmelse mellan Pv-läkarnas och PVR´s bedömning av arbetsförmåga ............ 9 

Använda AoF av läkare inom PV ....................................................................................... 9 

Överensstämmelse mellan PV´s och FK´s arbetsförmågebedömning ............................. 9 

Diskussion ......................................................................................................................... 10 

Metoddiskussion ................................................................................................................. 10 

Resultatdiskussion .............................................................................................................. 11 

Förslag till vidare forskning .............................................................................................. 13 

Slutsats ................................................................................................................................. 13 

Referenslista .................................................................................................................... 14 

Bilaga Aktivitetskartläggning 



 
 

1 
 

 Inledning 
 

En erfarenhet vi arbetsterapeuter och sjukgymnaster på Primärvårdsrehab Skövde 

Ekedalsgatan (PVR) har, är att arbetsterapeuters aktivitetsbedömningar, och sjukgymnasters 

funktionsbedömningar, efterfrågas alltmer när Primärvårdens läkare (PV-läkare) och 

handläggare inom Försäkringskassan (FK) ska avgöra en persons arbetsförmåga. Under de år 

vi utfört aktivitets- och funktionsbedömningar (AoF) har vi inte fått någon vetskap om hur 

bedömningarna används eller vilket underlag de utgör för beslut på FK. Vi vill därför 

undersöka vad som hände med dessa bedömningar efter att de lämnats vidare. 

 

Bakgrund 
 

Arbetsterapi 

 

Enligt Model of Human Occupation (MOHO) bygger arbetsterapi på en holistisk 

människosyn (1). Det är många olika delar som behöver fungera och samspela för att 

människan ska må bra. Vilja, vanor och utförandekapacitet har betydelse för människans 

delaktighet, utförande och förmågor. Detta i sin tur påverkar vilken aktivitetsidentitet och 

aktivitetskompetens människan har. Alla dessa faktorer påverkar anpassningsförmågan hos 

människor som drabbas av förändring i sitt liv. Den miljö personen befinner sig i har 

betydelse för hur alla dessa delar interagerar. Miljön kan vara både stödjande och hindrande 

för aktivitetsidentitet och aktivitetskompetens. Även miljön påverkar personens 

anpassningsförmåga när den drabbas av förändring som t.ex. sjukdom eller arbetslöshet (1).  

 

Enligt Etisk kod för arbetsterapeuter (2) är målet med arbetsterapi att skapa förutsättningar för 

personen att leva ett värdefullt liv i enlighet med sina egna önskemål, behov och 

omgivningens krav. Arbetsterapins människosyn och filosofiska grundantaganden är: 

 Människan är av naturen aktiv och utvecklingsbar 

 Människans upplevelse och förståelse av omvärlden förutsätter aktivitet 

 Människans utveckling är beroende av aktivitet och handling 

 Människan är en autonom varelse 

 Människan är en social varelse som utför aktiviteter i samspel med andra 

 Människan kan påverka sin hälsa genom aktivitet och handling 

 Människans hälsa kräver en balans mellan aktivitet och vila 
 

Med tanke på ovanstående har arbetsterapeuter en viktig roll för att ge en helhetsbedömning 

av personens arbetsförmåga. 

 

Begreppet arbetsförmåga 

 

Då begreppet arbetsförmåga inte finns med i Nationalencyklopedin eller Svensk ordbok är det 

svårt att definiera. Ett försök till definition är den som Hedborg (3) gör i utredningen om 

arbetsförmåga där hon definierar orden förmåga och arbete var för sig. Begreppet 

arbetsförmåga används inom flera olika myndigheter där det helt eller delvis ligger till grund 

för olika former av ersättning, stöd och åtgärder (3). Inom FK kopplas begreppet till 

arbetsförmåga som är nedsatt p.g.a. sjukdom till minst 25 % och som då ger rätt till 

sjukpenning (4). FK följer där Lagen om allmän försäkring (4). Hedborg (3) menar att man 

inom Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten använder begreppet friare. Hon menar också att 

dessa verksamheter inte använder någon definition av begreppet arbetsförmåga som är 
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reglerat i lag. Begreppet förmåga är t.ex. relativt. Att ha en förmåga innebär bl.a. att kunna 

utföra eller genomföra aktiviteter. Som exempel kan man säga att den som kan skriva har 

skrivförmåga. Att utföra aktiviteten arbete beskrivs utförligare. I stort sett alla människor som 

inte är medvetslösa kan utföra någon aktivitet. Men för att det ska kunna kallas arbete måste 

det vara av sådan art att någon är beredd att betala för det man utför. Det krävs då bl.a. en viss 

prestation i kvalitét, mängd utfört arbete o.s.v. Begreppet arbetsförmåga bör alltid ställas i 

relation till personens arbetsuppgifter, miljön där de ska utföras och under vilka 

förutsättningar arbetsuppgifterna ska utföras (3). 

 

Arbete och mänskliga behov 

 

I en artikel av Wilcock (5) beskrivs att arbete/sysselsättning uppfyller mänskliga behov som 

är viktiga för överlevnad. Arbete/sysselsättning ger förutsättningar för människor att utöva 

och utveckla sina biologiska, sociala och kulturella förmågor, att anpassa sig till 

miljöförändringar och att blomstra som individer. Vidare att behovet att engagera sig i 

målmedvetna aktiviteter är medfött och relaterat till hälsa och överlevnad samt att 

arbete/sysselsättning vanligtvis resulterar i personlig utveckling och tillväxt (5). 

 

Bedömning av arbetsförmåga 

 

Hedborg (3) beskriver att det kan påverka den enskilda personen mycket att få sin 

arbetsförmåga bedömd. Det handlar oftast om huruvida de kommer att få någon sjukpenning, 

eller annan ersättning, från den allmänna sjukförsäkringen eller inte (4). Därför är det av 

största vikt att arbetsförmågebedömningarna görs på ett sådant sätt att personens hinder och 

resurser framgår tydligt (3). Enligt Torstensson et al (6) visar det sig att läkarutlåtanden med 

bristfällig information ger upphov till fördröjning i beslutsprocessen och skapar merarbete för 

handläggarna inom FK. Det medför även en risk att sjukskrivna personer inte får sin 

sjukpenning (6). 

 

Som exempel kan nämnas Australien där kompetenskraven har standardiserats för de personer 

som utför bedömning av arbetsförmåga (7). Detta behövdes för att bedömningen av 

arbetsförmåga varierade mycket och man använde olika referensramar. Det finns dock ingen 

speciell utbildning för att göra arbetsförmågebedömningar. Bedömningens kvalitét beror 

mycket på rehab-personalens kompetens och förmåga att överföra kunskapen om personens 

arbetsförmåga till olika förutsättningar för arbete (7). Detta kan då jämföras med Sverige där 

det är handläggarna inom FK som gör arbetsförmågebedömningen som är kopplad till 

sjukpenningen (3). 

 

Faktorer som påverkar vid bedömning av arbetsförmåga 

 

Kielhofner et al (8) menar att en aktivitetsbedömning, som ska ligga till grund för om en 

person kan återgå till arbete eller ej, behöver ta hänsyn till många faktorer. 

Utförandekapacitet, viljekraft, vanor och miljön är alla viktiga faktorer som påverkar 

möjligheten att gå tillbaka till arbete efter en skada eller sjukdom (8). I en norsk studie (9) 

undersöktes hur väl personerna själva skattar sin förväntade frånvaro från arbetet. Författarna 

undersökte också hur stor betydelse diagnos, ålder och kön har för att kunna förutsäga den 

förväntade sjukfrånvaron. Det visar sig att ingen av dessa parametrar (självskattning, diagnos, 

ålder, kön) kan förutsäga sjukfrånvarons längd (9). Stigmar, Grahn och Ekdal (10) ser att 

läkare ofta förlitar sig på personens egen berättelse om sin arbetssituation och medicinska 

status. Läkarna har inte instrument för att bekräfta det personen berättar. De saknar objektiva 



 
 

3 
 

instrument för att bedöma arbetsförmågan. De har heller inte tid, eller den kunskap, som krävs 

för att sätta sig in i hela personens situation. Många läkare vill ha mer teamarbete för att 

kunna göra en mer heltäckande bedömning av personens arbetsförmåga (10).  

 

Vad som krävs för att bedöma personens arbetsförmåga ändrar sig över tid enligt 

Rehabiliteringskedjan som FK använder sig av (11). Det beror på att den första tiden av 

sjukskrivningen bedöms personens arbetsförmåga mot befintligt arbete som går att beskriva 

väl när det gäller arbetsuppgifter, miljö och förutsättningar. Under senare skede ska personens 

arbetsförmåga bedömas mot hela arbetsmarknaden. Bedömningen ska då avgöra om personen 

kan försörja sig själv genom normalt förekommande arbete på den reguljära arbetsmarknaden 

(11). Där uppstår ett problem då det inte går att värdera personens förmåga att försörja sig 

själv på samma sätt när man inte har någon specifik arbetsuppgift (med specificerad miljö och 

förutsättningar för arbetsuppgiften) att värdera emot (3). Begreppet den ”reguljära 

arbetsmarknaden” som lagstiftaren använder innefattar närmast oändligt många olika 

kombinationer av arbetsuppgifter i olika miljöer och olika förutsättningar (3).  

 

Risk att bedömas olika 

 

Söderberg, Vimarlund och Alexandersson (12) finner att Arbetsförmedlingen och FK ser 

olika på personens arbetsförmåga. Arbetsförmedlingen bedömer om personen är 

anställningsbar och FK bedömer om personen har arbetsförmåga. Det finns även risk att 

personen bedöms olika inom Hälso- och sjukvården och FK. Detta beror på att professionerna 

inom Hälso- och sjukvården värnar om personens hälsa (13) och handläggarna inom FK 

bedömer personen utifrån begreppet arbetsförmåga. Begreppet arbetsförmåga är reglerat i 

Lagen om allmän försäkring och kopplat till om personen ska få någon ersättning eller inte 

och om hur stor ersättningen ska vara (4). 

 

Utförande av AoF 

 

På PVR har det utarbetats ett tillvägagångssätt för att utföra AoF. Bedömningen utförs vid 3 

mottagningsbesök på PVR. Första besöket består av anamnesupptagning, intervju utifrån 

instrumenten Aktivitetsförmåga - personlig vård och boende (14) samt The Worker Role 

Interview (WRI-S) (15) och/eller The Work Environment Impact Scale (WEIS-S) (16). 

Information ges till personen angående ifyllande av ”Kartläggning av dagliga aktiviteter” 

(bilaga). Denna kartläggning utförs under en vecka. Personen fyller i aktivitetsloggen varje 

dag, och hela dygnet, med de aktiviteter som utförs. Dessutom skattar personen sin smärta, 

och fyller i en siffra, utifrån en graderad smärtskala några gånger per dygn. Skalan går från 0-

10 där 0 står för ingen smärta och 10 står för outhärdlig smärta. Vid andra besöket utförs 

bedömning med Test Instrument for Profile of Physical Ability (TIPPA) (17) och Assessment 

of Motor and Process Skills (AMPS) (18, 19). Inför sista besöket konfererar arbetsterapeut 

och sjukgymnast angående bedömningen. Det sista besöket inleds med uppföljning. Ifylld 

aktivitetskartläggning och sammanställning av WRI-S/WEIS-S gås igenom. Vid behov 

kompletteras ovanstående med ytterligare bedömning/ar. Om teamets bedömning är tydlig 

informeras personen om resultatet av bedömningen. I ett fåtal fall diskuterar teamet vidare 

efter tredje besöket innan teamets bedömning skrivs. Personen erbjuds att få kopior på 

bedömningen. 

 

Hela bedömningen utförs av arbetsterapeut, förutom TIPPA-bedömningen som utförs av 

sjukgymnast. Arbetsterapeutens bedömning innefattar en helhetsbedömning av personens 

viljekraft, vanor, utförandekapacitet och miljö. När bedömningen är genomförd skickas 
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remissvar, journalkopior och bedömningsmaterial till remitterande PV-läkare, och personen, 

om vederbörande tackat ja till att erhålla kopior. 

 

För att få kunskap om hur PVR´s AoF påverkar, samt överensstämmer med, PV-läkarens och 

FK´s bedömning av personens arbetsförmåga ville författarna utföra denna studie. 

 

Syfte 

 

Det övergripande syftet är att undersöka överensstämmelsen mellan PV´s och FK´s 

arbetsförmågebedömning. För att PVR ska kunna ta lärdom av studiens resultat behöver det 

även tydliggöras vilken betydelse PVR´s AoF, och PVR´s bedömning av personens 

arbetsförmåga, har i PV-läkarens arbetsförmågebedömning. Detta medför att nedanstående 

frågeställningar behöver besvaras: 

 

 Gör PV-läkarna samma bedömning av personens arbetsförmåga som den som görs 

av Primärvårdsrehab? 

 Använder PV-läkarna Primärvårdsrehabs AoF? 

 Skickar PV-läkarna med Primärvårdsrehabs AoF till FK?  

 Skriver PV-läkarna sammanfattningar av Primärvårdsrehabs AoF i journal 

och/eller intyg? 

 

Metod 
 

För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar gjordes en retrospektiv undersökning 

(20) där samtliga 32 personer från den dåvarande väntelistan för AoF, på PVR i Skövde år 

2011, tillfrågades. Vid studiens genomförande var några av personerna under behandling på 

PVR. De tillfrågade bestod av 21 (66 %) kvinnor och 11 (34 %) män. Åldern varierade från 

32 år till 62 år. Medelåldern var 48 år.  

 

I Skövde finns 8 vårdcentraler, varav 5 offentliga och 3 privata. Remiss angående AoF hade 

inkommit från 7 av dessa 8 vårdcentraler. En av de privata vårdcentralerna hade ej skickat 

remiss angående AoF. PVR är inte beläget på någon av vårdcentralerna. PVR har ej tillgång 

till vårdcentralernas journaler förutom till en av de offentliga. Vårdcentralerna har ej tillgång 

till PVR´s journal, förutom den PVR har tillgång till. Många kontakter togs för att få fram 

uppgifter om personerna (figur 1).  

 

Alla ”Tillåtelseintyg” scannades in i journal. Vid kontakt med några personer framkom 

språksvårigheter. De telefonkontakter som togs journalfördes. 
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Figur 1. Kontakter som togs för att få tillgång till uppgifter om personerna. För urval 1 se figur 2, 

urval 2 se figur 3. 
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Bortfall urval 1 

 

Bortfallet i urval 1 blev 8 (25 %) av de tillfrågade personerna (figur 2). Dessa skilde sig inte 

från övriga vad gällde ålder eller kön. Således gav detta 24 (75 %) AoF att undersöka 

överensstämmelsen på mellan PVR´s och PV-läkarnas arbetsförmågebedömning samt hur 

PVR´s AoF användes av PV-läkarna. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Beskriver urval 1 d.v.s. de personer där jämförelse kunde göras mellan PVR´s och PV-läkarens 

arbetsförmågebedömningar samt undersöka hur AoF användes av PV-läkarna. 

Det ena otydbara svaret innebar att en person markerat bägge svarsalternativen, d v s både tillåtelse att 

författarna fick ta del av patientens journal samt beslut från FK och att tillåtelse till detta ej medgavs. 

Det andra otydbara svaret kom från en person som återsänt ”Tillåtelseintyget” underskrivet men ej 

markerat något svarsalternativ. För att underlätta att brev inkom erbjöds hämtning av brev i bostaden.  
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Bortfall urval 2 

 

Av de 24 AoF som ingick i studien blev bortfallet 12 st (50 %) i urval 2. Personerna själva 

påverkade inte detta bortfall utan det var yttre omständigheter som orsakade bortfallet – var 

god se figur 3. Bortfallet skilde sig inte från övriga personer vad gällde ålder eller kön. 

Således kunde överensstämmelse mellan PV´s och FK´s arbetsförmågebedömning undersökas 

på 12 AoF (50 %). De AoF som inte sändes till FK utgjordes av en som sändes till 

socialförvaltningen, en som utfördes för att personen skulle få vägledning om framtida arbete 

och två personer var inskrivna inom arbetsförmedlingen. 

FK hade ej tagit ställning till en persons arbetsförmåga p.g.a. att personen ej var berättigad till 

ersättning från svensk sjukförsäkring. 

 

 

 

Figur 3. Beskriver urval 2 d.v.s. de personer där jämförelse kunde göras mellan PV´s, och FK´s, 

arbetsförmågebedömning och hur informationen som användes kom till författarna. 
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Datainsamling och bearbetning av data 

 

Data samlades in från läkarnas journalanteckningar, Medicinskt underlag för bedömning av 

förmåga att arbeta vid sjukdom (Medicinskt underlag) (21), Läkarutlåtande för hälsotillstånd 

(LUH) (22) och intyg i brevform. Förutom ovanstående hämtades data från FK´s dokument. 

För att arbetet skulle fortskrida i rimlig takt sattes sista datum för inkommande dokument. Det 

första datumet gällde när personen skulle ha skickat in ”Tillåtelseintyget” och det andra när 

personen skulle ha skickat in dokument från FK. Data sammansställdes i kalkylprogrammet 

Microsoft Excel. Frågeställningarna bearbetades och redovisas i antal och procent. För att 

AoF skulle anses som använd skulle det antingen gå att utläsa en sammanfattning ur 

journaltext/intyg eller finnas information om att AoF hade vidarebefordrats till FK eller annan 

myndighet. Med sammanfattning menades att läkarens text innehöll minst 5-6 

meningsbärande enheter, som bedömdes komma från PVR´s AoF. För att nå konsensus om 

hur den insamlade datan skulle användas arbetade författarna tillsammans under hela 

processen. Överensstämmelse mellan PVR´s och PV-läkarnas arbetsförmågebedömning, och 

användning av AoF, redovisas i tabell och löpande text. Överenstämmelsen mellan PV´s och 

FK´s arbetsförmågebedömning redovisas i löpande text. 

 

Resultat 
 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka överensstämmelsen mellan PV´s 

och FK´s arbetsförmågebedömning. Vidare att undersöka överensstämmelsen mellan PVR´s 

och PV-läkarnas arbetsförmågebedömning samt på vilket sätt AoF används av läkarna inom 

PV.  

 

 

AoF inom Primärvården 

 

Tabell 1 AoF inom Primärvården Antal % 

Överensstämmelse mellan PV-läkarnas och PVR´s bedömning av arbetsförmåga 19 79 

Använda AoF av läkare inom PV 21 88 

 AoF medsänd av PV-läkare till FK 8 38 

 AoF sammanfattad av PV-läkare och skickad till FK 7 33 

 AoF använd men ej sammanfattad eller medsänd till FK 6 29 
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Överensstämmelse mellan PV-läkarnas och PVR´s bedömning av arbetsförmåga 

 

När det gäller överenstämmelsen mellan PV-läkarnas och PVR´s bedömning stämmer dessa 

överens i 19 (79 %) av de 24 AoF som ingår i studien. Av de som stämmer överens har både 

PV-läkarna och PVR i 13 (68 %) av dessa fall bedömt att personen inte har någon 

arbetsförmåga alls. Övriga som stämmer överens har bedömts ha arbetsförmåga i olika grad. 

Ingen av dessa personer bedöms dock ha hel arbetsförmåga. 

I de fall PV-läkarnas och PVR´s bedömning inte stämmer överens framkommer att: 

 PVR bedömer ingen arbetsförmåga, PV-läkaren bedömer ”arbete av rätt sort del i rehab”. 

 PVR bedömer ingen arbetsförmåga i reguljärt arbete och anpassat arbete, PV-läkaren 
bedömer arbetsförmåga ¼ i reguljärt arbete med stora anpassningsmöjligheter. 

 I två fall har inte PV-läkaren gjort någon bedömning av patientens arbetsförmåga 

 I ett fall har inte PVR tagit ställning till patientens arbetsförmåga. 
 

AoF utmynnade i att 15 (63 %), av de 24 AoF, i bedömning att personen inte har någon 

arbetsförmåga alls. PV-läkarna gör samma bedömning som PVR i 13 (87 %) av dessa 15 fall. 

Vissa av bedömningarna har utmynnat i att personen har viss grad av arbetsförmåga. Det 

varierade från ¼ arbetsförmåga upp till ¾ arbetsförmåga. Ingen person bedöms ha hel 

arbetsförmåga. PV-läkarna bedömer personens arbetsförmåga till samma grad som PVR i 6 

(67 %) fall av de 9 (37 %) som bedöms ha arbetsförmåga. Detta innebär högre 

överensstämmelse bland de som bedöms inte ha någon arbetsförmåga alls jämfört med de som 

bedöms ha arbetsförmåga i någon grad. 

 

Använda AoF av läkare inom PV 

 

Det är 21 (88 %) av de 24 utförda AoF som har använts, på något sätt, av läkarna inom PV. 

Det kan utläsas via PV-läkarnas journalanteckningar, LUH (22), Medicinskt underlag (21) 

och FK´s dokument. Det framkommer att 8 (38 %) av de 21 använda AoF har medsänts av 

PV-läkarna till FK. Av de 21 använda AoF är det 7 (33 %) som sammanfattats i något intyg 

som vidaresänts av PV-läkarna till FK. 6 (29 %) AoF var använda men inte sammanfattade 

eller medsända till FK. I ett av dessa fall har informationen skickats till socialförvaltningen. I 

ett annat fall var personen inskriven hos arbetsförmedlingen. I resterande fall har intyg 

skickats till FK. 

 

I tre journaler framgår inte om AoF har använts eller ej; en person var inskriven hos 

arbetsförmedlingen, en AoF har utförts som vägledning inför val av framtida arbete och i en 

persons journal går det inte att utläsa om AoF är använd eller ej, men intyg har skickats till 

FK. 

 

Överensstämmelse mellan PV´s och FK´s arbetsförmågebedömning 

 

Av de 12 arbetsförmågebedömningarna från PV är det 9 st (75 %) som överensstämer med 

FK´s arbetsförmågebedömningar. I alla fall, utom ett, är PVR, PV-läkarna och FK överens om 

personens arbetsförmåga. I dessa fall bedöms personen inte ha någon arbetsförmåga alls. I det 

återstående fallet är PV-läkaren och FK överens men inte PVR. PVR´s bedömning är att 

personen inte har någon arbetsförmåga alls. PV-läkaren och FK´s bedömning är att personen 

har ¼ arbetsförmåga. I tre fall överensstämer inte PV´s och FK´s arbetsförmågebedömning. 

PV har i två av fallen bedömt personen mot befintligt arbete medan FK har bedömt personen 

mot hela arbetsmarknaden. I det tredje fallet har PV bedömt personen ha ¼ arbetsförmåga 

medan FK gett avslag. 
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Diskussion 
 

Vid litteraturgenomgång uppdagades att vissa ord har flera betydelser och det kan vara svårt 

att förstå vilken betydelse som avses. Ett exempel som påträffades var ordet ”occupation” i 

artikeln av Anne Wilcock (5). Där framgick inte tydligt om det var betalt arbete eller annan 

sysselsättning som avsågs. Att förstå vilken betydelse av ordet hon menade hade en central 

betydelse för innebörden av artikeln. Samma sak kan ske på svenska med ordet sysselsättning. 

Med tanke på detta är det viktigt att centrala ord som används definieras noggrant. 

 

Metoddiskussion 

 

Att utföra en retrospektiv undersökning fungerade bra då relevanta uppgifter gick att få fram 

ur de dokument som användes. Andra metoder övervägdes men ansågs inte kunna besvara 

frågeställningarna. Det framkom att några av besluten från FK inte var klara. Dessa AoF hade 

utförts sent på året. FK hade således inte hunnit klart med besluten. Med tanke på detta hade 

det varit bättre med ett tidigare tidsspann på urvalet för att minska bortfall i urval 2. Det hade 

troligen även medfört att färre personer hade varit i behandling på PVR under tiden studien 

genomfördes. Att några personer var i behandling kunde eventuellt medföra svårighet för dem 

att neka författarna tillåtelse att ta del av efterfrågade dokument angående deras AoF. 

Reflektion över om det var etiskt korrekt att tillfråga personer som var under pågående 

behandling på PVR gjordes. En nackdel med den valda metoden var att författarna, vid 

journalgenomgång, fick kännedom om irrelevant information. Om annan personal ombetts ta 

fram de uppgifter som efterfrågades hade detta kunnat undvikas. Författarna bedömde dock 

att risken i sådant fall varit för stor att information som varit väsentlig för studien hade 

utelämnats. 

 

Planeringen var att besluten från FK skulle skickas direkt till oss efter att FK hade fått 

”Tillåtelseintygen”. Metoden ändrades till viss del p.g.a. FK´s regelverk, som inte tillät att 

personernas beslut skickades direkt till författarna, utan var tvungna att gå via personen själv. 

Detta medförde merarbete i form av ytterligare ett följebrev, påminnelse via telefon, samt 

merkostnad i form av frankerade svarskuvert. Det visade sig under processens gång att 

information och något enstaka dokument kom direkt från FK till författarna. 

 

Viss kontroll över undersökningen kan gå förlorad då andra myndigheter, och således andra 

personer, involveras. Osäkerhet kan infinna sig om de involverade personerna har tid och 

möjlighet att prioritera arbetet med att ta fram de efterfrågade uppgifterna. Vi upplever dock 

att vi fått god hjälp, och de uppgifter som behövdes, inom rimlig tid. Vid hämtande av 

journalutdrag, på de privata vårdcentralerna, förlorades viss kontroll. I efterhand har vi undrat 

om det fanns mer information om en person. Hade tillgång funnits till denna journal hade 

ytterligare kontroller gjorts. Författarna använde sig dock inte av möjligheten att eftersöka 

information via ytterligare kontakt med den privata vårdcentralen. Kontroll förlorades även i 

nästa steg då beslut från FK skulle gå via personen till författarna. Några beslut förlorades på 

vägen. Det var svårt att veta vilket led som fallerat; FK, postgången eller personen själv. Data 

kunde ändå erhållas från information som kom direkt från FK till författarna. 

 

Trots tydlighet i följebreven till personerna, och vårdcentralscheferna, var det två personer 

och en vårdcentralschef som antingen kryssat i båda rutorna (Ja/Nej angående tillåtelse) eller 

ingen av rutorna. Skulle tydligheten kunnat vara större? Hur skulle då andra reagerat på denna 

”övertydlighet”. Det är alltid en balansgång mellan att vara tydlig men inte övertydlig.  
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I samråd med verksamhetschef beslutades att ”Tillåtelseintyg” och kontakter med personerna 

skulle journalföras. Dels journalfördes kontakterna för att annan personal på PVR skulle veta 

att personen var tillfrågad om studien, och kunna hänvisa dem rätt, eftersom verksamhetens 

telefonnummer angetts i följebrevet. Dels för att de tillfrågade personerna kunde ha kognitiv 

påverkan i form av koncentrations- och minnessvårigheter. Vi valde att inte scanna in 

dokument från FK i journal. Detta p.g.a. att dessa uppgifter inte behövde finnas i PVR´s 

journal i framtiden. Efter att uppsatsen granskats och godkänts kommer dessa dokument 

destrueras. 

 

Ett etiskt dilemma som uppstod var att några personer hade behov av tolk. Det borde vi 

reflekterat över redan innan kontakt togs med personerna. Beredskapen hos författarna att 

tackla de språkproblem som uppstod var låg. Det hade varit bra med ”Tillåtelseintyg” och 

följebrev på personens modersmål. Vi vet inte om det hade funnits ekonomiska möjligheter 

till det. Det är inte heller säkert att det skulle uppfattats positivt av personen. Tidigare 

erfarenheter säger oss att vissa personer ansett att de har tillräckliga språkkunskaper men vi 

har upptäckt luckor i dessa kunskaper och detta har orsakat missförstånd. Om brev på 

personens modersmål varit aktuellt skulle det enbart skickats till personer där det tydligt 

framgår i journal att personen har tolkbehov. Ett exempel på språksvårigheter som uppstod 

var att en persons exmake ringde författarna och ställde frågor p.g.a. att de inte förstod 

innehållet i följebrevet. Under samtalet uttryckte exmaken att personen skulle ge sin tillåtelse, 

utan att ha blivit tillfrågad. Detta gjorde oss undrande till om personen själv fick ta beslutet att 

ge sin tillåtelse eller ej. Enligt grundläggande etiska principer inom forskning är 

självbestämmande en mycket viktigt del (20, 23). 

 

Vid telefonkontakt med en person framkom att författarna inte fick ta del av uppgifterna p.g.a. 

missnöje med den utförda AoF. Det hade varit värdefullt att få tillgång även till denna persons 

AoF för att få kunskap om hur den användes av PV-läkaren och vilken överensstämmelse 

AoF hade med PV-läkarens bedömning och FK´s beslut. Vid telefonkontakt med en annan 

person informerades författarna om att det aldrig ansökts om sjukpenning och därför sändes 

aldrig AoF till FK. Personen trodde därför inte det fanns någon nytta med att ge tillgång till 

uppgifterna. Misstaget gjordes att ändå inte be om tillåtelse av denna person. Uppgifterna 

hade kunnat användas till att få svar på hur AoF användes av PV-läkaren och vilken 

överensstämmelse AoF hade med PV-läkarens bedömning. 

 

Vid journalgenomgång uppdagades att begreppet sammanfattning inte hade definierats i 

denna studie. Det gjordes under arbetets gång. Det var även svårt att veta om det var 

sammanfattning från PVR´s bedömning, eller PV-läkarens egna ord, som stod i LUH eller 

läkarintyg. I läkarjournalerna uppdagades en begreppsförvirring. PV-läkarna kallade ibland 

hela AoF för ”TIPPA-bedömning”. Det gjorde det svårt att förstå om de använt hela AoF eller 

enbart TIPPA-bedömningen. Från FK´s information/dokument framgick dock att hela AoF 

var medskickad i alla dessa fall. På tre personer hade det journalförts att AoF inkommit men 

det framgick ej av journalerna om de använts eller ej. Det är dock mycket möjligt att de 

använts men att läkaren ej hade kommenterat detta i journal. 

 

Resultatdiskussion 

 

PV och FK gör samma bedömning av personernas arbetsförmåga i så hög grad som 75 %. I de 

flesta fall är PVR, PV-läkare och FK överens. Även jämförelsen mellan PVR och PV-läkare 

visar på hög överensstämmelse. Troligtvis har PV-läkarna i många fall en idé om personens 

arbetsförmåga men behöver en bekräftelse och/eller hjälp med att beskriva personens 
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funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning i sina intyg till FK. På några av remisserna 

framgår ovanstående. En del av PV-läkarna behöver troligen hjälp med att få en bättre 

helhetsbild av personens aktivitets- och funktionsförmåga för att kunna ta slutlig ställning till 

personens arbetsförmåga. 

 

Författarna konstaterar att AoF och PV-läkarens arbetsförmågebedömning stämmer bäst 

överens i de fall då personen inte bedöms ha någon arbetsförmåga alls. I jämförelsen mellan 

PV´s och FK´s arbetsförmågebedömning är alla utom en, som överensstämmer, bedömda till 

ingen arbetsförmåga. Vi upplever att det är lättare att bedöma personer som är långt från 

arbetsmarknaden än personer som är nära arbetsmarknaden och där det förväntas att 

arbetsförmågan även ska graderas. Svårigheten att gradera arbetsförmåga ökar ytterligare om 

personen inte har något arbete att bedömas mot. Personen ska då bedömas mot hela den 

reguljära arbetsmarknaden, där det finns nästan oändligt många olika kombinationer av 

arbetsuppgifter, miljöer och förutsättningar (3). Bedömningarna försvåras ytterligare när det 

ska tas ställning till personens arbetsförmåga i ett anpassat arbete. De som utför AoF på PVR 

har kunskapsluckor om vad anpassat arbete innebär när det gäller arbetsuppgifter, miljö och 

förutsättningar. I några fall har PV bedömt personen mot befintligt arbete medan FK har 

bedömt personen mot hela arbetsmarknaden. Detta gör att PV måste vara mer insatta i var i 

FK´s rehabiliteringskedja personen befinner sig. Det kan också vara av värde för personen att 

tidigt få råd om andra arbeten än det befintliga.  

 

Enligt Kielhofner (8) ska bedömning av arbetsförmåga innefatta faktorerna 

utförandekapacitet, viljekraft, vanor och miljö. Vid AoF på PVR används 

bedömningsinstrument som har MOHO (1) som teoretisk grund. Detta gör att alla dessa 

faktorer berörs i PVR´s AoF men inom området utförandekapacitet saknas mer ingående 

bedömning av kognitiva förmågor och psykisk hälsa. I vissa fall kompletteras AoF med 

kognitiv bedömning på PVR och i vissa fall rekommenderas bedömning av psykisk hälsa av 

annan profession. 

 

Medvetenheten om att syftet med AoF inte alltid är att den ska skickas till FK har ökat. Större 

flexibilitet vid utförande av AoF kan behövas för de bedömningar som inte är tänkta att 

skickas till FK. Vid skrivande av remissvar måste också hänsyn tas till syftet med AoF, om 

det framgår av remissen. 

 

Inom PV pågick utbildning för läkare angående International Classification of Functioning, 

Disability and Health (ICF) (24). Arbetsterapeuter och sjukgymnaster inom PV har efterfrågat 

sådan utbildning men detta har ännu inte påbörjats. PV-läkare berättade att FK lättare förstår 

personens aktivitets- och funktionsnedsättningar när de är beskrivna med ICF-termer. 

Författarna anser att gemensamma begrepp såsom ICF vore bra. För att ytterligare förstärka 

förståelsen mellan olika myndigheter vore gemensamma utbildningar inom detta önskvärda.  

 

Under år 2011 inkom 32 remisser angående AoF till PVR. Med tanke på att kommunen har 

52000 invånare är det förvånansvärt få remisser som inkommit. Troligtvis är det fler PV-

läkare som skulle ha nytta av AoF i sitt arbete med arbetsförmågebedömningar. Att Stigmar 

och Gran (10) funnit att många läkare efterfrågade teamarbete i denna fråga stärkte denna 

uppfattning. Då bedömning av arbetsförmåga är komplex, och ska innefatta många olika 

faktorer (8), borde det underlätta för läkarna om de använder möjligheten med en mer 

omfattande bedömning av personens arbetsförmåga, vilket de kan få genom att remittera till 

PVR angående AoF. De gånger direktkontakt skett med PV-läkare, som använt sig av AoF, 

framkommer att de fått god hjälp i sin bedömning av personens arbetsförmåga. Det viktiga 
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teamarbetet som efterfrågas i Stigmar och Grans studie (10) hade underlättats med 

gemensamma lokaler och journaler. 

 

Författarna anser att tillförlitligheten i studien är hög. Dels förklaras det med att det inte finns 

så mycket tolkningsutrymme när det gäller om bedömningarna har överensstämt eller inte, 

eftersom gränserna vid bedömning av arbetsförmåga är tydliga d.v.s. ingen, ¼, ½, ¾ eller hel 

arbetsförmåga. 

 

Generaliserbarheten i studien är låg p.g.a. att slumpmässigt urval ej gjorts och bortfallet är 

stort. 

 

Förslag till vidare forskning 

 

 Omvärldsanalys angående hur AoF utförs på andra enheter. 

 Djupintervjuer med PV-läkare för att tillsammans utveckla PV´s 

arbetsförmågebedömningar. 

 Djupintervjuer med handläggare inom FK för att utröna vilken nytta de har av PVR´s 
AoF.  

 Djupintervjuer med patienter som blivit bedömda att inte ha arbetsförmåga alls. För att 
se om det stämmer över tid. 

 

Slutsats 

 

Studien visar på god överenstämmelse när det gäller PV´s och FK´s 

arbetsförmågebedömningar. Detsamma gäller överenstämmelsen mellan PVR´s och PV-

läkarnas arbetsförmågebedömningar. I studien framgår att det är hög andel av de utförda AoF 

som används av PV-läkarna. Eftersom PVR´s AoF används i hög grad, och överensstämmer 

med läkarens uppfattning, har PVR en stor och viktig del i PV-läkarnas 

arbetsförmågebedömning.
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Kartläggning av dagliga aktiviteter. Bilaga

måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag

24.00 - 01.00 vaken  5 sova sova

01.00 - 02.00 sova sova sova

02.00 - 03.00 sova sova sova

03.00 - 04.00 vaken  6 vaken  7 sova

04.00 - 05.00 sova sova sova

05.00 - 06.00 sova sova sova  2

06.00 - 07.00 frukost frukost frukost

07.00 - 08.00 till dagis till dagis tvätt

08.00 - 09.00 jobba  6 jobba "plockat"

09.00 - 10.00 jobba jobba till lekpark

10.00 - 11.00 jobba jobba till lekpark

11.00 - 12.00 jobba  7 jobba  7 inköp  4

12.00 - 13.00 lagat lunch lunch stan lagat lunch

13.00 - 14.00 inköp vila  5 träffat vänner

14.00 - 15.00 inköp  7 fika stan träffat vänner

15.00 - 16.00 till dagis till dagis städat

16.00 - 17.00 mat mat städat  5

17.00 - 18.00 städat vila  5 städat

18.00 - 19.00 städat  8 tvätt vila  4

19.00 - 20.00 natta barn natta barn natta barn

20.00 - 21.00 tv tv middag

21.00 - 22.00 tv   5 tv  4 tv   3

22.00 - 23.00 tv sova sova

23.00 - 24.00 sova sova sova

    smärtskala

Fyll i vad du gör under veckan. Gradera också smärtan enligt smärtskalan.

0         1         2        3        4         5         6        7        8        9      

Ingen Medelsvår Outhärdlig smärta

 


