
	  

Örebro	  Universitet	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Institutionen	  för	  hälsovetenskaper	  
Arbetsterapi	  C,	  Examensarbete	  15	  hp	  
Höstterminen	  2016	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

BEDÖMNINGSINSTRUMENT	  VID	  BEDÖMNING	  AV	  ARBETSFÖRMÅGA	  INOM	  
ARBETSTERAPI	  

–	  en	  litteraturstudie	  

	  

(Instrument	  for	  assessments	  of	  work	  capacity	  in	  occupational	  therapy)	  

	  –	  a	  literature	  review	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Författare:	  Anna	  Nord	  &	  Anna	  Värn	  

	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  



	  
	  

	  
Örebro	  Universitet	  
Institutionen	  för	  hälsovetenskaper	  
Arbetsterapi	  C	  
	  
Arbetets	  art:	  Examensarbete	  omfattande	  15	  högskolepoäng,	  inom	  ämnet	  Arbetsterapi.	  
Svensk	  titel:	  Bedömningsinstrument	  vid	  bedömning	  av	  arbetsförmåga	  inom	  arbetsterapi	  –	  en	  
litteraturstudie.	  
Engelsk	  titel:	  Instrument	  for	  assessments	  of	  work	  capacity	  in	  occupational	  therapy	  –	  a	  literature	  
review.	  
Författare:	  Anna	  Nord,	  Anna	  Värn	  
Datum:	  2016-‐12-‐05	  
Antal	  ord:	  8065	  
	  
Sammanfattning	  
	  
Bakgrund:	  Den	  arbetsterapeutiska	  referensramen	  Model	  of	  Human	  Occupation	  (MOHO)	  beskriver	  att	  
aktiviteten	  arbete	  ses	  som	  meningsfull	  och	  genomsyrar	  människors	  vardagliga	  liv.	  Förmågan	  att	  klara	  
av	  att	  arbeta	  kan	  påverkas	  av	  olika	  faktorer,	  både	  inre	  och	  yttre.	  För	  att	  identifiera	  dessa	  faktorer	  är	  
det	  av	  vikt	  att	  korrekta	  bedömningar	  av	  arbetsförmåga	  utförs	  av	  en	  arbetsterapeut.	  
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Scale	  (WEIS),	  Worker	  Role	  Interview	  (WRI)	  och	  Assessment	  of	  Work	  Performance	  (AWP)	  vid	  
bedömning	  av	  arbetsförmåga.	  	  
	  
Metod:	  Metoden	  i	  denna	  studie	  utgörs	  av	  en	  litteraturstudie	  där	  artiklar	  systematiskt	  sökts	  i	  
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1.	  Inledning	  

Arbete	  är	  en	  viktig	  aktivitet	  i	  människors	  liv	  (1).	  Att	  arbeta	  beskrivs	  utifrån	  den	  arbetsterapeutiska	  
referensramen	  Model	  of	  Human	  Occupation	  (MOHO)	  som	  en	  viktig	  aktivitet	  i	  människors	  vardagliga	  
liv	  av	  den	  orsaken	  att	  aktiviteten	  bidrar	  till	  en	  känsla	  av	  meningsfullhet,	  delaktighet	  och	  makt	  över	  
sitt	  eget	  liv	  (2).	  Det	  finns	  många	  olika	  faktorer	  som	  inverkar	  på	  en	  persons	  arbetsförmåga	  (3)	  och	  som	  
även	  påverkar	  möjligheter	  till	  arbete	  och	  därmed	  även	  känsla	  av	  välbefinnande	  (4).	  Arbetsterapi	  
syftar	  till	  att	  stötta	  människor	  till	  att	  kunna	  bibehålla	  och	  utföra	  sina	  vardagliga	  aktiviteter	  (5),	  varav	  
en	  central	  aktivitet	  är	  arbete.	  Genom	  att	  identifiera	  hinder	  och	  möjligheter	  i	  relation	  till	  personens	  
utförande	  av	  arbetet,	  fyller	  arbetsterapeuten	  en	  viktig	  funktion	  i	  att	  minska	  människors	  frånvaro	  av	  
arbete	  (2).	  För	  att	  identifiera	  och	  skapa	  möjligheter	  till	  arbete	  har	  flera	  olika	  arbetsterapeutiska	  
bedömningsinstrument	  med	  inriktning	  att	  bedöma	  arbetsförmåga	  utvecklats	  (6).	  Det	  är	  av	  vikt	  att	  
undersöka	  evidensen	  som	  finns	  för	  bedömningsinstrument	  som	  används	  i	  arbetsterapeutisk	  praxis,	  
då	  arbetsterapi	  som	  profession	  ska	  vila	  på	  en	  vetenskaplig	  grund.	  	  
	  

2.	  Bakgrund	  

2.1	  Arbetsterapi	  
Att	  känna	  sig	  delaktig	  och	  kunna	  utföra	  meningsfulla	  aktiviteter	  i	  vardagen	  har	  betydelse	  för	  
människor	  i	  alla	  åldrar.	  Arbetsterapi	  syftar	  till	  att	  stötta	  människor	  till	  att	  kunna	  utföra	  sina	  vardagliga	  
aktiviteter	  och	  därmed	  upprätthålla	  ett	  meningsfullt	  liv	  (5).	  
	  
Arbetsterapeuten	  arbetar	  nära	  individen	  på	  de	  platser	  där	  stödet	  behövs,	  exempelvis	  i	  hemmet,	  
skolan	  och	  arbetet.	  I	  sin	  yrkesprofession	  tar	  arbetsterapeuten	  hänsyn	  till	  varje	  individs	  förmågor	  och	  
begränsningar	  i	  den	  situation	  som	  personen	  befinner	  sig	  i	  och	  har	  ett	  arbetssätt	  som	  utgår	  från	  hela	  
individen	  (7).	  Begränsningar	  som	  kan	  påverka	  en	  persons	  aktivitetsförmåga	  kan	  bero	  på	  fysiska	  eller	  
psykiska	  nedsättningar	  men	  också	  på	  olika	  miljöfaktorer,	  både	  från	  den	  fysiska	  och	  den	  psykosociala	  
miljön.	  Genom	  att	  anpassa	  aktiviteter	  utefter	  personens	  förmåga	  kan	  arbetsterapeuten	  stötta	  
individen	  att	  bibehålla	  ett	  meningsfullt	  aktivitetsliv.	  Arbetsterapeuten	  arbetar	  även	  förebyggande	  
genom	  att	  hjälpa	  personer	  som	  riskerar	  att	  drabbas	  av	  en	  psykisk	  eller	  fysisk	  nedsättning	  eller	  skada,	  
exempelvis	  genom	  att	  anpassa	  miljön	  i	  aktiviteten	  (8).	  
	  
Model	  of	  Human	  Occupation	  (MOHO)	  är	  en	  arbetsterapeutisk	  referensram	  som	  inriktar	  sig	  på	  
aktivitet	  och	  genomsyrar	  många	  arbetsterapeuters	  arbetssätt	  (2).	  Aktivitet	  kan	  delas	  upp	  i	  tre	  olika	  
kategorier	  vilka	  är:	  fritidsaktiviteter,	  personlig	  vård	  och	  arbete,	  dessa	  tre	  delar	  påverkar	  och	  påverkas	  
av	  varandra	  (4).	  Arbetsterapeuter	  arbetar	  med	  personer	  som	  har	  nedsatt	  aktivitetsförmåga	  och	  
därför	  har	  professionen	  en	  tydlig	  roll	  i	  att	  stötta	  personer	  till	  att	  kunna	  utföra	  arbete,	  utifrån	  att	  
arbete	  kan	  bidra	  till	  upprätthållande	  av	  aktivitetsförmågan	  (1).	  
	  
2.2	  Arbete	  och	  arbetsförmåga	  
Arbete	  har	  en	  central	  roll	  i	  människors	  vardagliga	  liv	  (1).	  Rice	  (9)	  beskriver	  begreppet	  arbete	  som	  en	  
aktivitet	  där	  syftet	  är	  att	  producera	  något	  genom	  mental	  eller	  fysisk	  ansträngning,	  vilket	  kan	  
generera	  i	  lön	  eller	  annan	  ersättning.	  Enligt	  Ross	  (4)	  beskrivs	  arbete	  som	  en	  produktiv	  aktivitet	  vilket	  
kan	  bidra	  till	  en	  känsla	  av	  meningsfullhet	  och	  makt	  över	  sitt	  eget	  liv.	  	  
	  
Statens	  Offentliga	  Utredningar	  (SOU)	  (10)	  förklarar	  arbetsförmåga	  som	  en	  subjektiv	  upplevelse	  av	  de	  
krav	  som	  ställs	  på	  individen	  utifrån	  arbetsuppgifter	  samt	  arbetsmiljö.	  Det	  beskrivs	  vidare	  att	  en	  
persons	  arbetsförmåga	  inte	  kan	  mätas	  på	  ett	  objektivt	  sätt	  utan	  bedöms	  istället	  utifrån	  hur	  personen	  
klarar	  av	  att	  utföra	  uppgifter	  på	  ett	  effektivt	  sätt	  samt	  upplevelsen	  av	  utförandet.	  	  
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Arbetsförmåga	  är	  ett	  begrepp	  som	  förklaras	  på	  olika	  sätt	  utifrån	  olika	  aktörer	  (11).	  Tengland	  (12)	  
definierar	  arbetsförmåga	  som	  att	  en	  person	  ska	  klara	  av	  att	  utföra	  en	  arbetsuppgift	  som	  andra	  
personer	  med	  liknande	  förutsättningar	  klarar	  av.	  Förutom	  detta	  ska	  personen	  ha	  en	  tillfredsställande	  
fysisk,	  psykisk	  och	  social	  hälsa	  samt	  kunskaper	  som	  arbetsuppgiften	  kräver	  för	  att	  kunna	  utföras	  i	  en	  
acceptabel	  miljö.	  Även	  Rice	  (9)	  förklarar	  att	  arbetsförmågan	  kan	  påverkas	  av	  personens	  fysiska,	  
psykiska	  och	  därtill	  även	  ekonomiska	  status.	  	  
	  
En	  ytterligare	  förklaring	  av	  begreppet	  arbetsförmåga	  presenteras	  av	  Nordenfeldt	  (13)	  som	  menar	  att	  
en	  persons	  inre	  förmåga	  är	  relaterad	  till	  möjligheter	  i	  den	  omkringliggande	  miljön.	  	  Dessa	  två	  delar	  
samverkar	  för	  personens	  praktiska	  möjlighet	  till	  att	  kunna	  utföra	  arbetet.	  Detta	  innebär	  att	  när	  en	  
persons	  arbetsförmåga	  ska	  fastställas	  måste	  både	  personens	  inre	  förmågor	  samt	  miljön	  runt	  omkring	  
analyseras	  för	  att	  finna	  personens	  möjligheter	  till	  arbete.	  	  
	  
Förklaringen	  av	  arbetsförmåga	  som	  beskrivs	  ovan	  är	  lik	  hur	  arbetsterapeutisk	  litteratur	  beskriver	  
aktivitetsförmåga.	  Arbetsterapi	  fokuserar	  både	  på	  klientens	  inre	  faktorer	  samt	  yttre	  faktorer	  i	  den	  
omkringliggande	  miljön	  (8),	  arbetsterapeuter	  arbetar	  för	  att	  dessa	  delar	  ska	  samspela	  och	  därmed	  
göra	  det	  möjligt	  för	  personen	  att	  kunna	  ha	  ett	  meningsfullt	  aktivitetsliv	  (5).	  Detta	  innebär	  att	  
arbetsförmåga	  ur	  ett	  arbetsterapeutiskt	  perspektiv	  fokuserar	  på	  klientens	  förmåga	  relaterat	  till	  de	  
möjligheter	  som	  finns	  i	  arbetsmiljön	  och	  verkar	  för	  att	  dessa	  delar	  ska	  samspela	  för	  att	  skapa	  
möjligheter	  till	  ett	  meningsfullt	  arbetsliv	  (2)(5).	  
	  
2.3	  MOHO	  som	  teoretisk	  grund	  
En	  persons	  förmåga	  till	  att	  kunna	  utföra	  en	  aktivitet	  beskrivs	  utifrån	  referensramen	  Model	  of	  Human	  
Occupation	  (2)	  i	  form	  av	  färdigheter	  som	  består	  av	  tre	  delar:	  motoriska,	  process	  och	  
kommunikation/interaktion.	  De	  motoriska	  färdigheterna	  behandlar	  hur	  individen	  fysiskt	  manipulerar	  
sin	  kropp	  eller	  föremål,	  processfärdigheter	  innebär	  att	  kunna	  utföra	  handlingar	  i	  rätt	  ordning	  och	  
kommunikation/interaktionsfärdigheter	  belyser	  individens	  förmåga	  till	  interaktion	  med	  andra	  
människor.	  
	  
En	  persons	  inre	  färdigheter	  och	  den	  omkringliggande	  miljön	  både	  påverkar	  och	  påverkas	  av	  varandra	  
vilket	  resulterar	  i	  personens	  arbetsförmåga	  (13).	  MOHO	  (2)	  belyser	  dessa	  delar	  och	  syftar	  till	  att	  bidra	  
med	  kunskap	  till	  arbetsterapeuters	  yrkesutövning.	  
	  
Referensramen	  MOHO	  (2)	  är	  en	  evidensbaserad	  modell	  som	  har	  en	  helhetssyn	  på	  människans	  
aktivitetsutförande	  och	  utgår	  från	  klientcentrering.	  Begreppet	  klientcentrering	  utgår	  från	  att	  
arbetsterapeuten	  ser	  klienten	  som	  en	  egen	  individ	  med	  egna	  styrkor	  och	  resurser	  samt	  vanor	  och	  
roller.	  Arbetsterapeuten	  ska	  tillsammans	  och	  utifrån	  klientens	  egna	  önskemål	  leda	  
arbetsterapiprocessen	  mot	  de	  mål	  som	  klienten	  definierat.	  	  
	  
Vanor,	  roller,	  viljekraft	  och	  utförandekapacitet	  är	  omtalade	  begrepp	  inom	  referensramen	  MOHO.	  
Viljekraft	  står	  för	  en	  individs	  motivation	  till	  att	  utföra	  olika	  aktiviteter,	  därför	  skiljer	  sig	  viljekraften	  
mellan	  olika	  människor	  (2).	  Vanor	  beskrivs	  som	  aktiviteter	  en	  person	  gör	  på	  rutin,	  utan	  att	  behöva	  
reflektera	  över	  hur	  aktiviteten	  går	  till	  (2).	  Roller	  är	  något	  som	  påverkar	  hur	  vi	  som	  individer	  upplever	  
oss	  själva	  och	  därmed	  påverkar	  det	  även	  viljekraften	  och	  aktivitetsutförandet	  (2).	  Utförandekapacitet	  
står	  för	  en	  individs	  förmåga	  att	  utföra	  en	  aktivitet	  vilket	  kan	  påverkas	  av	  både	  fysiska	  och	  psykiska	  
begränsningar	  (2).	  	  
	  
Utifrån	  MOHO	  (2)	  har	  arbetsterapeutiska	  bedömningsinstrument	  utvecklats	  för	  att	  identifiera	  
klientens	  viljekraft,	  vanor,	  roller,	  utförandekapacitet	  och	  miljöns	  inverkan	  på	  aktivitetsförmågan.	  
Några	  av	  bedömningsinstrumenten	  inriktar	  sig	  på	  bedömning	  av	  arbetsförmåga,	  vilka	  
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arbetsterapeuten	  kan	  använda	  sig	  av	  för	  att	  på	  ett	  standardiserat	  sätt	  identifiera	  personens	  
motivation	  till	  arbete,	  arbetsroll,	  kapacitet	  till	  utförande	  av	  arbetet	  samt	  hur	  arbetsmiljön	  påverkar	  
personen	  (2).	  
	  
2.3.1	  Miljö	  &	  Kontext	  	  
Miljö	  är	  ett	  centralt	  begrepp	  i	  MOHO	  (2)	  som	  innefattar	  fysiska	  rum,	  platser	  och	  föremål,	  sociala	  
kontakter,	  aktiviteter,	  kultur	  och	  det	  politiska	  samt	  ekonomiska	  läget	  i	  samhället	  där	  individen	  
verkar.	  Kontext	  kan	  definieras	  som	  de	  olika	  platser	  där	  individen	  befinner	  sig,	  exempelvis	  skolan,	  
arbetet	  och	  hemmet.	  I	  de	  olika	  kontexterna	  kommer	  individen	  i	  kontakt	  med	  de	  olika	  delarna	  i	  miljön	  
som	  både	  kan	  möjliggöra	  och	  ställa	  krav	  på	  individen.	  	  
	  
Varje	  persons	  arbetsförmåga	  beror	  på	  vilka	  möjligheter	  och	  hinder	  som	  finns	  i	  den	  omkringliggande	  
miljön	  (11)(12).	  En	  god	  arbetsmiljö	  ska	  enligt	  Arbetsmiljöverket	  (14)	  ta	  hänsyn	  till	  den	  pågående	  
tekniska	  och	  sociala	  utvecklingen	  i	  samhället,	  samt	  anpassas	  till	  varje	  persons	  psykiska	  eller	  fysiska	  
förutsättningar.	  
	  
Arbetsterapi	  utgår	  från	  att	  se	  individen	  i	  sin	  helhet	  (7)	  vilket	  innebär	  att	  arbetsterapeuter	  ser	  till	  varje	  
persons	  behov	  och	  därefter	  genomför	  modifikationer	  i	  arbetsmiljön	  (15),	  detta	  bidrar	  till	  att	  stötta	  
personer	  till	  att	  kunna	  utföra	  sitt	  arbete	  (16).	  
	  
2.4	  Klinisk	  förankring	  
Model	  of	  Human	  Occupation	  har	  studerats	  utifrån	  klinisk	  relevans,	  i	  en	  studie	  av	  Lee	  (17)	  beskrivs	  att	  
majoriteten	  av	  arbetsterapeuterna	  anser	  att	  MOHO	  är	  en	  effektiv	  teoretisk	  referensram	  då	  den	  
bygger	  på	  vad	  klienten	  anser	  är	  viktigt.	  Vidare	  beskrivs	  att	  i	  arbetet	  med	  klienten	  utgör	  
referensramen	  en	  stabil	  grund	  och	  hjälper	  arbetsterapeuten	  att	  tillsammans	  med	  klienten	  
strukturera	  planering	  och	  målsättning.	  MOHO	  tillhandahåller	  även	  bedömningsinstrument	  vilka	  
anses	  vara	  relevanta	  då	  de	  dels	  fångar	  upp	  det	  klienterna	  värderar	  samt	  är	  lättförstådda	  ur	  
klienternas	  perspektiv.	  
	  
Craik	  och	  Rappolt	  (18)	  beskriver	  i	  en	  studie	  att	  arbetsterapeuter	  ser	  nyttan	  med	  att	  arbeta	  
evidensbaserat.	  Studien	  visar	  samtidigt	  att	  arbetsterapeuter	  anser	  det	  svårt	  att	  arbeta	  utifrån	  
forskning	  som	  de	  inte	  har	  någon	  klinisk	  erfarenhet	  av.	  De	  beskriver	  att	  en	  av	  anledningarna	  till	  att	  det	  
är	  svårt	  att	  sätta	  sig	  in	  i	  ny	  evidensbaserad	  forskning	  beror	  på	  tidsbrist	  inom	  yrket.	  	  
	  
2.5	  Arbetsterapeutiska	  bedömningsinstrument	  för	  bedömning	  av	  arbetsförmåga	  	  
För	  att	  bedöma	  en	  persons	  arbetsförmåga	  kan	  arbetsterapeutiska	  bedömningsinstrument	  användas	  
(6).	  Instrument	  vid	  bedömning	  av	  arbetsförmåga	  kan	  användas	  genom	  intervju,	  observation	  och	  
utvärdering	  av	  personens	  förmåga	  till	  arbete.	  Bedömningen	  hjälper	  arbetsterapeuten	  att	  identifiera	  
krav	  som	  ställs	  för	  att	  personen	  ska	  kunna	  utföra	  arbetsuppgiften.	  Kraven	  som	  kan	  förekomma	  är	  
både	  kontextuella	  och	  miljömässiga	  krav,	  krav	  från	  arbetsuppgiften	  och	  på	  individen	  (6).	  	  	  
	  
Arbetsterapi	  syftar	  till	  att	  hjälpa	  personer	  att	  återfå	  eller	  bibehålla	  en	  god	  aktivitetsnivå	  (5),	  vilket	  
ligger	  till	  grund	  i	  arbetsterapeutens	  bedömning	  av	  en	  persons	  arbetsförmåga.	  Arbetsterapeuten	  
skapar	  en	  förståelse	  för	  personens	  behov	  och	  önskemål	  för	  att	  tillsammans	  med	  personen	  identifiera	  
mål	  och	  vägar	  för	  att	  nå	  målen	  (2).	  
	  
Valet	  av	  bedömningsinstrument	  är	  ett	  viktigt	  beslut	  för	  en	  arbetsterapeut	  i	  evidensbaserat	  arbete,	  
att	  välja	  det	  bedömningsinstrument	  som	  är	  mest	  relevant	  kan	  göras	  genom	  att	  identifiera	  den	  
nuvarande	  evidensen	  och	  nyttan	  av	  instrumentet	  i	  den	  specifika	  situationen	  och	  utifrån	  klientens	  
unika	  behov	  (2).	  
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Utformningen	  av	  bedömningsinstrument	  som	  har	  teoretisk	  grund	  i	  MOHO	  bygger	  på	  begreppen	  
viljekraft,	  roller,	  vanor,	  utförandekapacitet	  samt	  den	  omkringliggande	  miljöns	  betydelse	  för	  
aktivitetsförmåga	  (2).	  
	  
Sandqvist	  (19)	  beskriver	  följande	  bedömningsinstrument	  för	  bedömning	  av	  arbetsförmåga:	  
Assessment	  of	  Work	  Performance	  (AWP),	  Dialog	  om	  Arbetsförmåga	  (DOA),	  Work	  Environment	  
Impact	  Scale	  (WEIS)	  och	  Worker	  Role	  Interview	  (WRI),	  vilka	  alla	  har	  en	  arbetsterapeutisk	  teoretisk	  
grund	  i	  MOHO.	  Instrumenten	  används	  inom	  flera	  olika	  rehabiliteringsaktörer	  vilket	  innebär	  att	  
forskning	  och	  kunskap	  om	  instrumentens	  relevans	  är	  av	  betydelse	  för	  det	  kliniska	  användandet.	  
	  
2.5.1	  Assessment	  of	  Work	  Performance	  (AWP)	  	  
Törnqvist	  (20)	  beskriver	  att	  AWP	  är	  ett	  arbetsterapeutiskt	  bedömningsinstrument	  som	  är	  utvecklat	  i	  
Sverige	  och	  används	  vid	  observation	  av	  en	  persons	  arbetsförmåga,	  bedömningen	  utgår	  från:	  
motoriska-‐,	  process-‐	  och	  interaktions/kommunikationsfärdigheter	  vilket	  bedöms	  i	  14	  olika	  variabler.	  
AWP	  är	  ett	  generiskt	  instrument	  vilket	  innebär	  att	  det	  inte	  bundet	  till	  någon	  speciell	  sjukdom	  eller	  
diagnos,	  utan	  kan	  användas	  på	  alla	  typer	  av	  problem	  relaterat	  till	  arbetsförmåga.	  	  
	  
2.5.2	  Dialog	  om	  Arbetsförmåga	  (DOA)	  	  
Dialog	  om	  Arbetsförmåga	  (DOA)	  är	  ett	  bedömningsinstrument	  som	  är	  inriktat	  på	  arbetsrehabilitering	  
och	  är	  utvecklat	  för	  personer	  med	  psykisk	  ohälsa	  (21).	  Instrumentet	  är	  utvecklat	  i	  Sverige	  (22)	  och	  
bygger	  på	  en	  dialog	  mellan	  arbetsterapeut	  och	  klient,	  där	  klienten	  får	  skatta	  sina	  styrkor	  och	  
svagheter	  i	  förhållande	  till	  sin	  arbetsförmåga.	  De	  områden	  som	  berörs	  i	  instrumentet	  beskriver	  
Sandqvist	  (19)	  är	  följande:	  självkännedom,	  intressen	  och	  värderingar,	  roller	  och	  vanor,	  fysisk	  
förmåga,	  organisations-‐	  och	  problemlösningsförmåga	  samt	  förmåga	  till	  samspel	  och	  kommunikation.	  	  
	  
2.5.3	  Worker	  Role	  Interview	  (WRI)	  	  
Worker	  Role	  Interview	  (WRI)	  är	  utvecklat	  i	  USA	  (22)	  år	  1991	  (19)	  och	  är	  utformat	  för	  att	  identifiera	  
psykosociala	  problem	  hos	  arbetstagare	  vilket	  påverkar	  dennes	  arbetsförmåga	  (2).	  Datainsamlingen	  
sker	  genom	  en	  semistrukturerad	  intervju	  med	  klienten	  där	  sex	  stycken	  områden	  berörs,	  dessa	  
områden	  är:	  klientens	  tro	  på	  egen	  förmåga,	  värderingar,	  intressen,	  roller,	  vanor	  och	  miljö.	  Forskning	  
har	  visat	  att	  dessa	  områden	  påverkar	  individens	  möjligheter	  att	  återgå,	  bibehålla	  eller	  komma	  ut	  i	  
arbete	  (2)(19).	  
	  
2.5.4	  Work	  Environment	  Impact	  Scale	  (WEIS)	  
Work	  Environment	  Impact	  Scale	  (WEIS)	  är	  utvecklat	  i	  USA	  (22)	  år	  1996	  (19)	  och	  är	  ett	  
bedömningsinstrument	  som	  vänder	  sig	  till	  individer	  med	  fysiska	  eller	  psykosociala	  funktionshinder	  
och	  är	  inriktat	  på	  arbetsmiljö.	  Datainsamlingen	  sker	  genom	  en	  semistrukturerad	  intervju	  och	  en	  
skattningsskala	  som	  är	  uppbyggd	  av	  17	  variabler	  där	  klienten	  får	  skatta	  hur	  hen	  upplever	  sin	  
arbetsmiljö	  (2).	  Instrumentet	  är	  utformat	  för	  arbetsåtergång	  och	  för	  personer	  som	  behöver	  
anpassningar	  i	  arbetsmiljön	  för	  att	  klara	  av	  sitt	  arbete.	  WEIS	  utgår	  från	  klientens	  förhållande	  till	  
arbetsmiljön	  och	  miljöfaktorer	  som	  social	  gemenskap	  och	  fysiska	  arbetsutrymmen	  belyses	  också	  
(2)(19).	  
	  
2.6	  Psykometriska	  egenskaper	  
I	  sitt	  arbete	  med	  klienter	  kan	  arbetsterapeuten	  utgå	  från	  adekvata	  bedömningsinstrument	  för	  att	  
identifiera	  relevant	  information	  om	  klienten	  och	  därmed	  utföra	  bedömningen	  på	  ett	  korrekt	  vis	  (2).	  
Flera	  bedömningsinstrument	  har	  utformats	  utefter	  MOHO	  (2)	  och	  vid	  utvecklingen	  av	  dessa	  
bedömningsinstrument	  bör	  granskning	  av	  psykometriska	  egenskaper	  utföras	  för	  att	  säkerställa	  
instrumentets	  evidens	  (23).	  Nationalencyklopedin	  (24)	  definierar	  begreppet	  psykometri	  som	  olika	  
tekniker	  vilka	  används	  för	  att	  granska	  mätmetoder.	  
Nedan	  kommer	  olika	  psykometriska	  egenskaper	  att	  presenteras	  och	  förklaras:	  
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2.6.1	  Validitet	  
Begreppet	  validitet	  syftar	  till	  att	  ett	  bedömningsinstrument	  mäter	  det	  fenomen	  som	  det	  är	  avsett	  att	  
mäta,	  en	  hög	  validitet	  ger	  en	  ökad	  evidens	  för	  instrumentet	  (23).	  Det	  finns	  enligt	  Pollit	  &	  Beck	  (23)	  
olika	  typer	  av	  validitet	  vilka	  är:	  ytvaliditet,	  kriterievaliditet	  och	  innehållsvaliditet,	  dessa	  kommer	  
beskrivas	  nedan:	  
Ytvaliditet	  (23)	  är	  den	  lägsta	  formen	  av	  validitet	  och	  testar	  översiktligt	  om	  frågorna	  i	  testet	  mäter	  det	  
fenomen	  som	  är	  tänkt	  att	  mätas.	  Ytvaliditet	  mäts	  oftast	  tillsammans	  med	  andra	  former	  av	  validitet	  
eftersom	  den	  ensam	  inte	  kan	  bevisa	  hög	  validitet.	  Innehållsvaliditet	  (23)	  syftar	  till	  att	  studera	  
innehållet	  i	  instrumentet,	  frågorna	  i	  instrumentet	  ska	  ha	  balans	  och	  vara	  endimensionella	  (23),	  vilket	  
betyder	  att	  frågan	  har	  en	  dimension	  och	  inte	  ska	  kunna	  tolkas	  på	  olika	  vis.	  Det	  ska	  inte	  finnas	  
överflödiga	  frågor	  och	  det	  får	  inte	  heller	  fattas	  frågor	  som	  behövs	  för	  att	  kunna	  beskriva	  fenomenet.	  
Kriterievaliditet	  (23)	  syftar	  till	  om	  bedömningsinstrumentets	  mätresultat	  av	  ett	  fenomen	  stämmer	  
överens	  med	  samma	  fenomen	  i	  verkligheten.	  Kriterievaliditet	  delas	  upp	  i	  två	  olika	  delar:	  prediktiv	  
validitet	  och	  samtidig	  validitet.	  Den	  prediktiva	  validiteten	  (23)	  syftar	  till	  att	  med	  hjälp	  av	  en	  
bedömning	  förutsäga	  om	  personen	  kommer	  att	  klara	  av	  fenomenet	  efter	  en	  viss	  tid.	  Den	  samtidiga	  
validiteten	  (23)	  undersöker	  om	  resultatet	  från	  bedömningsinstrumentet	  stämmer	  överens	  med	  andra	  
former	  av	  mätmetoder	  utförda	  på	  samma	  fenomen.	  Personsvarsvaliditet	  beskrivs	  i	  en	  artikel	  av	  
Lerdal	  (25)	  och	  innebär	  hur	  väl	  personernas	  svar	  i	  bedömningsinstrumentet	  motsvarar	  det	  
förväntade	  svaret.	  
	  
2.6.2	  Reliabilitet	  
Reliabilitet	  innebär	  trovärdighet	  och	  tillförlitlighet	  av	  en	  mätning,	  vilket	  kan	  kontrolleras	  genom	  att	  
ett	  resultat	  av	  en	  mätning	  på	  ett	  konstant	  fenomen	  är	  beständigt	  vid	  upprepade	  mätningar	  (23)(26).	  	  
	  
Enligt	  Polit	  och	  Beck	  (23)	  kan	  bedömning	  av	  reliabilitet	  utföras	  på	  fyra	  olika	  sätt:	  
Test-‐retest	  reliabilitet	  innebär	  att	  en	  mätning	  utförs	  vid	  ett	  tillfälle	  och	  sedan	  utförs	  vid	  ett	  vid	  ett	  
annat	  tillfälle,	  om	  resultaten	  inte	  skiljer	  sig	  markant	  mellan	  de	  två	  mätningarna	  anses	  mätmetoden	  
ha	  en	  god	  reliabilitet.	  Interrater	  reliabilitet	  innebär	  att	  två	  eller	  flera	  bedömare	  använder	  samma	  
mätmetod	  på	  samma	  grupp	  för	  att	  kontrollera	  att	  resultatet	  stämmer	  mellan	  bedömarna.	  Intrarater	  
reliabilitet	  innebär	  att	  en	  bedömare	  utför	  en	  mätning	  vid	  flera	  olika	  tillfällen	  på	  samma	  personer	  och	  
ska	  då	  få	  samma	  resultat	  vid	  samtliga	  mättillfällen.	  Parallel	  test	  reliabilitet	  innebär	  att	  mätningen	  
utförs	  med	  olika	  versioner	  av	  ett	  mätinstrument,	  för	  att	  kontrollera	  att	  frågor	  i	  de	  olika	  versionerna	  
fångar	  upp	  samma	  fenomen	  hos	  personen	  som	  bedöms.	  
	  
Intern	  konsistens	  är	  också	  ett	  begrepp	  som	  ligger	  under	  reliabilitet	  och	  syftar	  på	  hur	  väl	  frågorna	  i	  
instrumentet	  fångar	  upp	  samma	  fenomen	  (23).	  
Forsberg	  &	  Wengström	  (26)	  beskriver	  att	  Split-‐	  half	  metoden	  är	  ett	  annat	  sätt	  att	  säkerställa	  
reliabilitet	  hos	  ett	  bedömningsinstrument.	  Metoden	  går	  ut	  på	  att	  mätinstrumentet	  delas	  upp	  i	  två	  
lika	  delar,	  därefter	  undersöks	  om	  samma	  resultat	  nås	  genom	  båda	  halvorna	  av	  testet.	  
	  
2.6.3	  Användbarhet	  
Begreppet	  användbarhet	  innebär	  hur	  forskning	  på	  ett	  adekvat	  sätt	  ska	  kunna	  användas	  i	  den	  kliniska	  
verkligheten.	  Forskare	  bör	  utveckla	  rekommendationer	  för	  hur	  forskningen	  ska	  användas	  i	  klinisk	  
verksamhet	  (19).	  Enligt	  den	  arbetsterapeutiska	  referensramen	  MOHO	  kan	  arbetsterapeuten	  testa	  
användbarheten	  av	  ett	  bedömningsinstrument	  genom	  att	  följa	  utvecklade	  rekommendationer	  för	  
användning	  av	  instrumentet	  och	  sedan	  i	  den	  aktuella	  miljön	  använda	  instrumentet	  på	  en	  klient	  (2).	  	  	  
	  
2.7	  Studiepopulation	  
Socialstyrelsen	  (27)	  definierar	  begreppet	  studiepopulation	  som	  de	  personer	  vilka	  ingår	  i	  en	  studie,	  
denna	  grupp	  ska	  representera	  befolkningen	  i	  helhet.	  
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Kielhofner	  (2)	  beskriver	  att	  forskning	  baserad	  på	  MOHO	  bör	  ha	  utförts	  på	  både	  arbetsterapeuter	  och	  
klienter	  för	  att	  kunna	  dra	  slutsats	  om	  hur	  referensramen	  fungerar	  i	  praxis.	  	  
	  
2.8	  Problemområde	  
Arbetsterapi	  ska	  stå	  på	  en	  vetenskaplig	  grund	  vilket	  innebär	  att	  det	  finns	  förväntningar	  på	  att	  
arbetsterapeuter	  ska	  identifiera,	  tolka	  och	  använda	  sig	  av	  evidens	  i	  sin	  yrkesroll	  (28).	  Begreppet	  
evidens	  beskrivs	  utifrån	  Socialstyrelsen	  (29)	  som	  tillförlitlighet	  av	  den	  aktuella	  vetenskapliga	  
forskningen,	  det	  innebär	  att	  evidens	  är	  föränderligt	  över	  tid	  då	  ny	  forskning	  produceras.	  
Evidensbaserad	  praxis	  utgår	  från	  det	  kliniska	  användandet	  och	  effektivitet	  av	  
bedömningsinstrumentet	  vid	  användning	  på	  specifik	  klientgrupp	  (2).	  
Det	  är	  därför	  av	  vikt	  att	  beskriva	  evidensen	  som	  finns	  för	  arbetsterapeutiska	  metoder	  för	  att	  stärka	  
arbetsterapeutens	  yrkesroll	  och	  bidra	  till	  ett	  arbetssätt	  som	  är	  baserat	  på	  en	  vetenskaplig	  grund.	  	  

3.	  Syfte	  

Syftet	  med	  denna	  litteraturstudie	  är	  att	  beskriva	  evidensen	  för	  de	  arbetsterapeutiska	  
bedömningsinstrumenten	  DOA,	  WEIS,	  WRI	  och	  AWP	  för	  bedömning	  av	  arbetsförmåga.	  
	  
Frågeställningar:	  

• 	  I	  vilken	  kontext	  har	  forskningen	  av	  bedömningsinstrumenten	  utförts	  i?	  
• 	  Vilka	  diagnosgrupper	  har	  bedömningsinstrumenten	  testats	  på?	  
• 	  Vilken	  studiepopulation	  har	  forskningen	  utförts	  på,	  arbetsterapeuter	  eller	  klienter?	  
• 	  Vilka	  psykometriska	  egenskaper	  är	  bedömningsinstrumenten	  testade	  för?	  
• 	  Beskrivs	  evidens	  för	  det	  kliniska	  användandet	  av	  bedömningsinstrumenten?	  
• 	  Finns	  det	  effektstudier	  utförda	  på	  bedömningsinstrumenten,	  vilka	  effekter	  pekar	  studierna	  

på?	  

4.	  Metod	  

Metoden	  i	  denna	  studie	  utgörs	  av	  en	  litteraturstudie	  för	  att	  beskriva	  evidensen	  för	  de	  utvalda	  
arbetsterapeutiska	  bedömningsinstrumenten	  DOA,	  WEIS,	  WRI	  och	  AWP	  som	  används	  för	  bedömning	  
av	  arbetsförmåga.	  För	  att	  en	  litteraturstudie	  ska	  vara	  relevant	  för	  hälso-‐	  och	  sjukvårdsforskning	  
beskriver	  Willman	  med	  fl.	  (30)	  att	  författaren	  noga	  ska	  finna,	  granska	  och	  systematiskt	  
kvalitetsgranska	  litteraturen	  för	  att	  inte	  missa	  relevant	  litteratur	  eller	  att	  inkludera	  irrelevant	  
litteratur.	  	  
	  
Forsberg	  och	  Wengström	  (26)	  beskriver	  att	  urvalsprocessen	  i	  en	  litteraturstudie	  sker	  i	  sex	  olika	  steg.	  
Från	  att	  i	  första	  steget	  formulera	  problemområde	  och	  hitta	  sökord	  till	  det	  sista	  steget	  som	  går	  ut	  på	  
att	  kvalitetsgranska	  de	  utvalda	  artiklarna.	  Denna	  litteraturstudie	  har	  utgått	  från	  dessa	  sex	  steg	  för	  att	  
finna	  relevanta	  artiklar	  på	  ett	  systematiskt	  och	  effektivt	  sätt.	  
	  
4.1	  Datainsamlingsmetod	  
Datainsamlingen	  skedde	  via	  databaserna	  Cinahl	  Plus	  with	  Full	  Text,	  PubMed	  och	  AMED	  som	  finns	  
tillgängliga	  via	  Örebro	  Universitet	  och	  innehåller	  artiklar	  som	  behandlar	  arbetsterapi.	  Cinahl	  Plus	  with	  
Full	  Text	  är	  en	  databas	  som	  innehåller	  vetenskapliga	  artiklar	  inom	  omvårdnad,	  arbetsterapi	  och	  
fysioterapi	  (26).	  Databasen	  PubMed	  (26)	  publicerar	  artiklar	  innan	  de	  indexerats	  i	  MeSH-‐termer	  vilket	  
medför	  att	  denna	  databas	  innehåller	  de	  senaste	  vetenskapliga	  artiklarna	  inom	  arbetsterapi.	  I	  andra	  
databaser	  ska	  ämnesord	  indexeras	  innan	  artiklarna	  publiceras	  (26).	  Det	  finns	  andra	  databaser	  som	  
kan	  användas	  för	  att	  komplettera	  sökningen	  (26).	  Databasen	  AMED	  innefattar	  artiklar	  inom	  bland	  
annat	  arbetsterapi	  (31).	  I	  denna	  litteraturstudie	  utfördes	  litteratursökningen	  i	  dessa	  tre	  databaser	  då	  
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de	  innehar	  artiklar	  som	  behandlar	  ämnet	  arbetsterapi	  och	  därav	  anses	  relevanta	  för	  att	  besvara	  
studiens	  syfte.	  	  
	  
En	  litteratursökning	  inleds	  med	  att	  formulera	  sökord	  som	  motsvarar	  studiens	  syfte,	  vilka	  kan	  
användas	  i	  databassökning	  för	  att	  finna	  relevanta	  artiklar.	  Att	  ta	  hjälp	  från	  en	  bibliotekarie	  som	  är	  
kunnig	  att	  söka	  i	  olika	  databaser	  kan	  både	  underlätta	  och	  göra	  sökningen	  mer	  effektiv	  (26).	  	  
För	  att	  sökningen	  ska	  inneha	  en	  balans	  mellan	  hög	  sensitivitet	  och	  hög	  specificitet	  bör	  sökningen	  
innehålla	  ämnesord	  och	  fritextord	  som	  motsvarar	  studiens	  syfte,	  detta	  för	  att	  inte	  riskera	  att	  missa	  
relevanta	  artiklar	  (30).	  I	  denna	  litteraturstudie	  kombinerades	  ämnesord	  med	  fritextord	  för	  att	  uppnå	  
en	  balans	  mellan	  sensitivitet	  och	  specificitet	  i	  databassökningen,	  i	  detta	  steg	  tog	  författarna	  hjälp	  av	  
en	  bibliotekarie	  kunnig	  inom	  området	  vid	  Örebro	  Universitetsbibliotek.	  
Sökningen	  i	  databaserna	  Cinahl	  Plus	  with	  Full	  Text,	  PubMed	  och	  AMED	  inleddes	  med	  en	  bred	  sökning	  
bestående	  av	  fritextord	  för	  att	  finna	  relevanta	  artiklar	  som	  motsvarade	  syftet.	  I	  artiklarna	  som	  
framkom	  av	  sökningarna	  fann	  författarna	  gemensamma	  ämnesord.	  	  
	  
Ämnesord	  har	  till	  syfte	  att	  underlätta	  sökningen	  efter	  de	  artiklar	  som	  är	  mest	  relevanta	  och	  därmed	  
minska	  antalet	  irrelevanta	  artiklar.	  Ämnesorden	  kan	  skilja	  sig	  beroende	  på	  vilken	  databas	  sökningen	  
utförs	  i,	  det	  är	  därför	  av	  vikt	  att	  undersöka	  vilka	  ämnesord	  som	  hör	  till	  vilken	  databas	  för	  att	  undvika	  
att	  relevanta	  artiklar	  förbises	  (26),	  detta	  kan	  kontrolleras	  i	  Svensk-‐MeSH	  (32).	  
	  
För	  att	  kontrollera	  om	  ämnesorden	  benämndes	  likvärdigt	  i	  samtliga	  databaser	  undersöktes	  de	  i	  
svensk	  MeSH.	  Det	  upptäcktes	  att	  ämnesordet	  “Job-‐re-‐entry”	  och	  “instrument,	  validation”	  endast	  
fanns	  som	  Sub-‐headings	  i	  databasen	  Cinahl	  Plus	  with	  Full	  Text,	  i	  databasen	  PubMed	  var	  
motsvarigheten	  MeSH-‐termen	  “Return	  to	  work”	  och	  ingen	  motsvarighet	  fanns	  för	  ”instrument,	  
validation”.	  I	  databasen	  AMED	  benämns	  ämnesord	  som	  subjects,	  databasen	  har	  inte	  lika	  många	  
artiklar	  indexerade	  i	  ämnesord	  som	  övriga	  databaser,	  därför	  kan	  sökningar	  med	  fritextord	  vara	  
nödvändiga	  att	  utföra	  för	  att	  resultatet	  av	  sökningen	  inte	  ska	  bli	  för	  snävt.	  I	  AMED	  söktes	  “Clinical	  
assessment	  scales”	  som	  subject	  viket	  är	  motsvarigheten	  till	  ämnesordet	  ”instrument,	  validation”	  i	  
Cinahl	  Plus	  with	  Full	  Text.	  
	  
Ämnesorden	  för	  samtliga	  databaser	  resulterade	  i	  “Work	  capacity	  evaluation”	  och	  “Rehabilitation,	  
vocational”.	  Utöver	  ämnesorden	  som	  användes	  i	  samtliga	  databaser	  användes	  ämnesordet	  “Job-‐	  re-‐
entry”	  och	  “instrument,	  validation”	  i	  databasen	  Cinahl	  Plus	  with	  Full	  Text.	  MeSH-‐termen	  ”Return	  to	  
work”	  användes	  i	  PubMed	  och	  i	  databasen	  AMED	  användes	  subjectet	  “Clinical	  assessment	  scales.”.	  
	  
Fritextorden	  som	  användes	  i	  samtliga	  databaser	  var	  följande:	  “WRI”,	  “Worker	  Role	  Interview”,	  
“WEIS”,	  “Work	  Environment	  Impact	  Scale”,	  “DOA”,	  “Dialogue	  about	  working	  ability”,	  “Dialogue	  
about	  ability	  related	  to	  work”,	  “AWP”,	  “Assessment	  of	  Work	  Performance”.	  I	  sökningen	  användes	  
både	  förkortningen	  samt	  hela	  namnet	  på	  bedömningsinstrumenten	  för	  att	  inte	  missa	  relevanta	  
artiklar.	  I	  databasen	  AMED	  användes	  även	  fritextordet	  “work”	  eftersom	  “Job-‐re-‐entry”	  och	  “return	  to	  
work”	  inte	  fanns	  indexerade	  som	  subjects.	  	  
Fritextordet	  “Occupational	  therap*“	  söktes	  i	  All	  text	  i	  databaserna	  Cinahl	  Plus	  with	  Full	  Text	  och	  
PubMed	  för	  att	  avgränsa	  till	  de	  artiklar	  som	  innehöll	  ordet	  arbetsterapi	  någonstans	  i	  texten,	  detta	  för	  
att	  inte	  missa	  relevanta	  artiklar	  men	  samtidigt	  avgränsa	  till	  artiklar	  som	  behandlar	  “Occupational	  
therap*”.	  En	  testsökning	  utfördes	  utan	  fritextordet	  “Occupational	  therap*”	  för	  att	  säkerställa	  att	  inga	  
relevanta	  artiklar	  missades,	  vilket	  det	  inte	  gjorde	  i	  databaserna	  Cinahl	  Plus	  with	  Full	  Text	  och	  
PubMed.	  När	  testsökningen	  genomfördes	  i	  databasen	  AMED	  framkom	  att	  relevanta	  artiklar	  förbisågs	  
om	  fritextordet	  “Occupational	  therap*”	  användes,	  därför	  beslöt	  författarna	  att	  utesluta	  det	  i	  AMED.	  
	  
Det	  beskrivs	  i	  litteratur	  (30)	  att	  alla	  sökord	  först	  ska	  sökas	  var	  och	  en	  för	  sig,	  för	  att	  sedan	  kombinera	  
ihop	  olika	  sökord	  och	  sökblock	  kan	  Booleska	  sökoperatorer	  användas.	  De	  vanligaste	  förekommande	  
är	  AND,	  OR	  och	  NOT.	  Sökoperatorn	  OR	  används	  när	  artiklarna	  ska	  innehålla	  något	  av	  sökorden	  eller	  
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alla	  sökord.	  	  Att	  använda	  AND	  sammanlänkar	  olika	  sökord	  eller	  sökblock	  och	  gör	  att	  varje	  artikel	  
måste	  innehålla	  alla	  valda	  sökord	  som	  kopplats	  ihop	  med	  AND.	  
	  
När	  sökningen	  av	  ämnesorden	  och	  fritextorden	  utförts	  enskilt	  i	  databaserna,	  kombinerades	  de	  ihop	  
på	  följande	  vis:	  I	  databasen	  Cinahl	  Plus	  with	  Full	  Text	  kombinerades	  ämnesorden	  “Work	  capacity	  
evaluation”,	  “Rehabilitation,	  vocational”	  och	  “Job	  re-‐entry”	  ihop	  med	  OR	  och	  bildade	  ett	  sökblock.	  
Motsvarande	  sökning	  skedde	  även	  i	  PubMed	  och	  AMED	  med	  en	  skillnad	  att	  ämnesordet	  “Job-‐re-‐	  
entry”	  byttes	  ut	  mot	  MeSH-‐termen	  “Return	  to	  work”	  i	  PubMed	  och	  fritextordet	  “work”	  i	  AMED.	  	  	  
	  
I	  databasen	  Cinahl	  Plus	  with	  Full	  Text	  kombinerades	  fritextorden	  och	  ämnesordet	  ”Instrument	  
validation”	  med	  OR	  och	  bildade	  ett	  sökblock.	  I	  databasen	  AMED	  kombinerades	  fritextorden	  med	  
subjectet	  “Clinical	  assessment	  tools”	  genom	  att	  använda	  OR	  och	  bildade	  då	  ett	  annat	  sökblock.	  I	  
databasen	  PubMed	  kombinerades	  i	  detta	  sökblock	  endast	  fritextord	  med	  OR.	  I	  nästa	  steg	  
sammansattes	  de	  två	  sökblocken	  med	  fritextordet	  ”Occupational	  therap*”	  i	  databaserna	  PubMed	  
och	  Cinahl	  Plus	  with	  Full	  Text	  genom	  att	  använda	  den	  Booelska	  sökoperatorn	  AND.	  	  
	  
Redovisning	  av	  artikelsökningens	  tillvägagångssätt	  redovisas	  i	  Tabell	  I	  på	  nästkommande	  sida.	  
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Tabell	  I:	  Matris	  över	  databassökningar	  i	  samtliga	  tre	  	  databaser.	  

Databassökningarna	  resulterade	  i	  124	  artiklar.	  Efter	  genomläsning	  av	  artiklarnas	  titlar	  i	  samtliga	  
databaser	  exkluderades	  75	  artiklar	  på	  grund	  av	  att	  de	  inte	  motsvarade	  denna	  litteraturstudies	  syfte.	  
Efter	  detta	  återstod	  49	  artiklar,	  14	  av	  dessa	  exkluderades	  från	  databaserna	  PubMed	  och	  AMED	  på	  
grund	  av	  att	  de	  var	  dubbletter	  av	  redan	  funna	  artiklar	  från	  databasen	  Cinhal	  Plus	  with	  Full	  Text.	  Det	  
resulterade	  i	  35	  återstående	  artiklar,	  av	  dessa	  exkluderas	  17	  	  på	  grund	  av	  att	  sammanfattningen	  inte	  
motsvarade	  studiens	  syfte.	  I	  nästa	  steg	  läste	  författarna	  separat	  igenom	  de	  resterande	  18	  artiklarna	  i	  
full	  text	  och	  efter	  diskussion	  exkluderades	  åtta	  artiklar	  på	  grund	  av	  att	  de	  inte	  överensstämde	  med	  
studiens	  syfte	  och	  inklusionskriterier.	  	  Det	  resulterade	  i	  tio	  återstående	  artiklar	  som	  inkluderades	  i	  
studien.	  För	  överskådlig	  sammanställning	  av	  de	  tio	  valda	  artiklarnas	  innehåll,	  se	  bilaga	  1.	  	  

Databas Nr. Sökord Antal	  träffar/sökord Sök-‐kombinationer Antal	  
träffar

Titlar Dubletter Abstract Full	  
text

Valda	  
artiklar

Cinahl	  plus	  with	  full 	  text S1 (MH	  "Work	  Capacity	  Evaluation") 1153 (S1	  OR	  S2	  OR	  S3) 9686

2016-‐11-‐01 S2 (MH	  "Rehabilitation,	  vocational") 4893 (S4	  OR	  S5	  OR	  S6	  OR

11.00 S3 (MH	  "Job	  Re-‐entry") 4636 S7	  OR	  S8	  OR	  S9	  OR

Cinahl	  headings	  +	  Fritext S4 (MH	  "instrument	  validation") 25458 S10	  OR	  S11	  OR	  S12

S5 "WRI" 35 OR	  S13) 25601

S6 	  "Worker	  Role	  Interview" 19 (S1	  OR	  S2	  OR	  S3)	  AND

S7 	  "WEIS" 22 (S4	  OR	  S5	  OR	  S6	  OR

S8 "Work	  Environment	  Impact	  Scale" 11 S7	  OR	  S8	  OR	  S9	  OR

S9 "DOA" 61 S10	  OR	  S11	  OR	  S12

S10 "Dialogue	  about	  working	  abil ity" 1 OR	  S13)	  AND	  (S14) 83

S11 "Dialogue	  about	  abil ity	  related	  to	  work" 3 Limits:

S12 	  "AWP" 33 Peer	  reviewed 81

S13 "Assesment	  of	  Work	  Performance" 6 Engelskspråkiga 78

S14 "occupational	  therap*"All	  text 44870 2006-‐2016 59 23 0 14 14 8
Pubmed S1 Work	  capacity	  evaluation 8781 (S1	  OR	  S2	  OR	  S3) 30732

2016-‐11-‐01 S2 Rehabilitation,	  vocational 11751 (S4	  OR	  S5	  OR	  S6	  OR

13.30 S3 Return	  to	  work 12330 S7	  OR	  S8	  OR	  S9	  OR

MESH	  +	  Fritext S4 WRI 193 S10	  OR	  S11	  OR	  S12

S5 	  Worker	  Role	  Interview 198 OR	  S13) 11446

S6 	  WEIS 3936 (S1	  OR	  S2	  OR	  S3)	  AND

S7 Work	  Environment	  Impact	  Scale 632 (S4	  OR	  S5	  OR	  S6	  OR

S8 DOA 632 S7	  OR	  S8	  OR	  S9	  OR

S9 Dialogue	  about	  working	  abil ity 98 S10	  OR	  S11	  OR	  S12

S10 Dialogue	  about	  abil ity	  related	  to	   17 AND	  (S13) 72

S11 	  AWP 209 Avgränsningar:

S12 Assesment	  of	  Work	  Performance 5595 Engelskspråkiga 68

S13 Occupational	  therap* 84688 2006-‐2016 40 12 4 2 2 2
AMED S1 (DE	  "Work	  capacity	  evaluation") 322 (S1	  OR	  S2	  OR	  S3) 15590

2016-‐11-‐01 S2 (DE	  "Rehabilitation,	  vocational") 2212 (S4	  OR	  S5	  OR	  S6	  OR

21.30 S3 "Work" 14333 S7	  OR	  S8	  OR	  S9	  OR

S4 "WRI" 8 S10	  OR	  S11	  OR	  S12

Subjects	  +	  Fritext S5 	  "Worker	  Role	  Interview" 11 OR	  S13) 1753

S6 	  "WEIS" 29 (S1	  OR	  S2	  OR	  S3)	  AND

S7 "Work	  Environment	  Impact	  Scale" 6 (S4	  OR	  S5	  OR	  S6	  OR

S8 "DOA" 3 S7	  OR	  S8	  OR	  S9	  OR

S9 "Dialogue	  about	  working	  abil ity" 0 S10	  OR	  S11	  OR	  S12

S10 "Dialogue	  about	  abil ity	  related	  to	  work" 2 OR	  S13	  OR	  S14) 153

S11 	  "AWP" 7

S12 "Assesment	  of	  Work	  Performance" 5 Avgränsningar

S13 (DE	  "clinical	  assessment	  scales") 1698 2006-‐2016 26

Engelskspråkiga 25 14 10 2 2 0
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4.2	  Urvalskriterier	  	  
För	  att	  kunna	  avgränsa	  litteratursökningen	  kan	  inklusionskriterier	  användas,	  vilka	  innebär	  olika	  
specifika	  egenskaper	  som	  motsvarar	  syftet	  samt	  avgränsningar	  för	  att	  få	  fram	  relevanta	  artiklar	  (30).	  
Inklusionskriterierna	  i	  denna	  litteraturstudie	  är	  följande:	  	  

• Artiklarna	  är	  godkända	  av	  etisk	  kommitté	  
• Artiklarna	  är	  granskade	  med	  peer-‐reviewed	  
• Artiklarna	  är	  publicerade	  inom	  de	  senaste	  tio	  åren	  (2006	  -‐	  2016)	  
• Artiklarna	  är	  engelskspråkiga	  

	  
Ytterligare	  ett	  sätt	  att	  avgränsa	  sin	  litteraturstudie	  är	  att	  använda	  sig	  av	  exklusionskriterier,	  vilket	  
motsvarar	  det	  som	  artiklarna	  inte	  ska	  innehålla	  på	  grund	  av	  att	  kriterierna	  ej	  motsvarar	  studiens	  
syfte	  (30).	  
Exklusionskriterier	  i	  denna	  litteraturstudie	  är	  följande:	  

• Artiklar	  som	  ej	  motsvarar	  studiens	  syfte	  samt	  frågeställningar.	  
• Litteraturstudier	  och	  andra	  systematiska	  översikter,	  samt	  avhandlingar.	  

4.3	  Dataanalys	  
För	  att	  systematiskt	  granska	  litteratur	  har	  olika	  metoder	  arbetats	  fram,	  dessa	  metoder	  innehåller	  
olika	  punkter	  som	  artiklarna	  bör	  uppfylla	  för	  att	  uppnå	  god	  vetenskaplig	  kvalitet	  (26).	  Artiklarnas	  
enskilda	  kvalitet	  har	  en	  betydande	  roll	  för	  om	  studien	  ska	  anses	  ha	  evidens,	  att	  använda	  ett	  
granskningsprotokoll	  är	  av	  vikt	  för	  att	  kunna	  utesluta	  och	  inkludera	  relevanta	  artiklar	  i	  en	  studie.	  Det	  
beskrivs	  att	  mallar	  för	  kvalitetsgranskning	  av	  artiklar	  bör	  modifieras	  utefter	  vilken	  litteraturstudie	  de	  
ska	  användas	  i	  (30).	  	  Forsberg	  och	  Wengström	  (26)	  har	  utvecklat	  mallar	  för	  kvalitetsgranskning	  av	  
artiklar.	  För	  att	  i	  denna	  litteraturstudie	  kontrollera	  varje	  artikels	  enskilda	  kvalitet	  har	  en	  
kvalitetsgranskning	  genomförts	  utifrån	  en	  egen	  modifierad	  mall	  med	  13	  kriterier	  utifrån	  Forsberg	  och	  
Wengströms	  rekommendationer	  för	  kvalitetsgranskning	  av	  artiklar.	  Se	  bilaga	  2.	  
	  
Kvalitetsgranskningen	  presenteras	  nedan	  i	  en	  kvalitetsgranskningsmatris,	  vid	  X	  uppfyller	  artikeln	  
motsvarande	  kriterium.	  Se	  tabell	  II.	  	  
	  
Tabell	  II:	  Matris	  över	  kvalitetsgranskningen	  av	  varje	  enskild	  artikel.	  

Kval itetsgranskning   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   Kommentar  

Syfte   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X     

Frågestäl lning   X               X   X      X        

Design   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   Kvantitativa  

Inklusionskriterier    X   X   X      X      X   X   X   X     

Exklusionskriterier          X                     X     

Urvalsmetod                                 Ej  randomiserat  

Representativ   
undersökningsgrupp  

X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   AT  eller  klient  

Representativt   antal                   X      X   X   X  
  Antal  för  
generaliserbarhet  

Adekvata  mätmetoder   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X  
Relevanta  statistiska  

metoder  
Val iditet  beräknad   X      X   X      X   X      X   X     

Rel iabi l i tet   beräknad   X   X      X      X   X      X        

General iserbarhet   X      X   X   X            X   X  
Baserat  på  urval  +  

mätmetoder  

Kl inisk  relevans   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X     
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Kvaliteten	  på	  artiklarna	  kan	  benämnas	  som	  låg,	  medel	  eller	  hög,	  kvalitetsvärderingen	  har	  utgått	  från	  
kriterierna	  som	  beskrivs	  i	  Forsberg	  &	  Wengström	  (26).	  Nivån	  av	  kvaliteten	  bestämdes	  i	  studien	  till	  att	  
måttlig	  kvalité	  uppnåddes	  om	  50	  procent	  av	  kriterierna	  i	  checklistan	  uppfylldes,	  om	  75	  procent	  av	  
kriterierna	  uppnåddes	  ansågs	  kvaliteten	  av	  artiklarna	  vara	  god.	  
	  
För	  att	  resultatet	  av	  studien	  ska	  vara	  så	  objektivt	  som	  möjligt	  är	  det	  av	  relevans	  att	  minst	  två	  olika	  
personer	  som	  inte	  är	  beroende	  av	  varandra	  granskar	  litteraturen	  samt	  utgår	  från	  bestämda	  kriterier	  
(30).	  Efter	  utförd	  kvalitetsgranskning	  av	  artiklarna	  till	  denna	  litteraturstudie	  bytte	  författarna	  artiklar	  
med	  varandra	  och	  gjorde	  granskningen	  på	  nytt.	  När	  detta	  var	  gjort	  jämfördes	  de	  båda	  författarnas	  
anteckningar	  från	  var	  och	  en	  av	  artiklarna.	  Det	  som	  analyserades	  i	  artiklarna	  var	  vilka	  delar	  i	  metod	  
och	  resultat	  som	  motsvarade	  denna	  litteraturstudies	  syfte	  och	  frågeställningar.	  Forsberg	  och	  
Wengström	  (26)	  beskriver	  att	  en	  analys	  innebär	  att	  gå	  igenom	  ett	  helt	  material	  för	  att	  sedan	  bryta	  
ned	  det	  i	  kategorier	  som	  antingen	  är	  förutbestämda	  eller	  konstrueras	  efter	  genomgånget	  material.	  I	  
denna	  litteraturstudie	  användes	  ett	  deduktivt	  förhållningssätt	  då	  författarna	  analyserade	  artiklarna	  
efter	  redan	  färdigställda	  kategorier	  i	  form	  av	  frågeställningar.	  Vid	  analys	  av	  artiklar	  beskriver	  Willman	  
(30)	  att	  en	  systematisk	  sammanställning	  underlättar	  tolkning	  av	  artiklarnas	  resultat,	  urval	  och	  metod	  
för	  att	  kunna	  fastställa	  kvaliteten	  av	  artiklarna.	  För	  en	  överskådlig	  bild	  av	  innehållsanalysen,	  se	  tabell	  
III	  nedan:	  
	  
Tabell	  III:	  Matris	  över	  analys	  av	  artiklarna.	  	  

Ref	  
nr.	   Författare	   Syfte	   Design	  

Urval	  
(Bortfall)	   Kvalitet	  

33	   Ekbladh	  E,	  
Fan	  CW,	  	  
Sandqvist	  J,	  
Hemmingsson	  H,	  
Taylor	  R.	  

Att	  undersöka	  de	  psykometriska	  
egenskaperna	  hos	  den	  svenska	  versionen	  av	  
bedömningsinstrumentet	  WEIS.	  

Kvantitativ	  	  
Icke	  experimentell	  

53	  	  
(77)	  

God	  
10/13	  kriterier	  uppfyllda	  

34	   Norrby	  E,	  Linddahl	  
I.	  

Att	  undersöka	  reliabiliteten	  av	  instrumentet	  
DOA	  för	  test-‐retest	  reliabilitet	  och	  för	  
interbedömar	  -‐reliabilitet.	  

Kvantitativ	  	  
Icke	  experimentell	  
Test-‐retset	  

34	  	  
Inget	  bortfall	  
beskrivet	  

Måttlig	  
7/13	  	  
kriterier	  uppfyllda	  

35	   Ekbladh	  E,	  	  
Thorell	  L-‐H,	  
Haglund	  L.	  

Att	  undersöka	  den	  prediktiva	  validiteten	  av	  
WRI	  för	  återgång	  till	  arbete	  efter	  
långtidssjukskrivning.	  

Kvantitativ	  	  
Icke	  experimentell	  
Longitudinell	  studie	  

53	  	  
(77)	  

Måttlig	  
9/13	  	  
kriterier	  uppfyllda	  

36	   Lohss	  I,	  	  
Forsyth	  K,	  Kottorp	  
A.	  

Att	  utvärdera	  psykometriska	  egenskaper	  av	  
WRI	  (versionen	  10.0)	  hos	  personer	  med	  
psykisk	  ohälsa.	  

Kvantitativ	  	  
Icke	  experimentell	  

34	  	  
Inget	  bortfall	  
beskrivet	  

Måttlig	  
8/13	  	  
kriterier	  uppfyllda	  

37	   Yngve	  M,	  Ekbladh	  
E.	  

Att	  undersöka	  hur	  användarna	  uppfattar	  den	  
kliniska	  nyttan	  av	  den	  svenska	  versionen	  av	  
Worker	  Role	  Interview	  (WRI-‐S)	  

Kvantitativ	  	  
Icke	  experimentell	  

187	  
	  (610)	  

Måttlig	  
7/13	  	  
kriterier	  uppfyllda	  

38	   Fenger	  K,	  Kramer	  
J-‐M	  

Att	  testa	  de	  psykometriska	  egenskaperna	  i	  den	  
Isländska	  versionen	  av	  Worker	  Role	  Interview	  
(WRI-‐IS).	  

Kvantitativ	  	  
Icke	  experimentell	  

146	  	  
Inget	  bortfall	  
beskrivet	  

Måttlig	  
9/13	  	  
kriterier	  uppfyllda	  

39	   Köller	  B,	  	  
Niedermann	  K,	  
Klipstein	  A,	  	  
Haugboelle	  J.	  

Att	  undersöka	  konstruktionsvaliditeten	  av	  den	  
tyska	  versionen	  av	  WRI	  ,	  WRI-‐G	  (v10.0)	  och	  
inter-‐rater	  reliabilitet	  i	  en	  schweizisk	  
population	  med	  arbetsrelaterade	  psykiska	  
problem.	  

Kvantitativ	  	  
Icke	  experimentell	  

20	  	  
Inget	  bortfall	  
beskrivet	  

Måttlig	  
9/13	  	  
kriterier	  uppfyllda	  

40	   Bejerholm	  U,	  
Areberg	  C	  

Att	  undersöka	  sambandet	  mellan	  återgång	  till	  
arbete	  och	  kliniska	  och	  sociodemografiska	  
egenskaper	  samt	  nivån	  på	  egenmakt	  och	  
yrkesengagemang.	  

Kvantitativ	  
Tvärsnittstudie	  

120	  
(21)	  
	  

Måttlig	  
7/13	  	  
kriterier	  uppfyllda	  

41	   Fan	  C-‐W,	  
Taylor	  RR,	  	  
Ekbladh	  E,	  
Hemmingsson	  H,	  
Sandqvist	  J	  

Att	  undersöka	  psykometriska	  egenskaper,	  
med	  speciell	  inriktning	  på	  intern	  validitet	  av	  
AWP.	  

Kvantitativ	  	  
Icke	  experimentell	  

365	  
Inget	  bortfall	  
beskrivet	  

God	  
11/13	  kriterier	  uppfyllda	  

42	   Sandqvist	  JL,	  	  
Björk	  MA,	  	  
Gullberg	  MT,	  
Henriksson	  CM,	  	  
Gerdle	  BUC	  

Att	  undersöka	  konstruktionsvaliditeten	  av	  
AWP.	  

Kvantitativ	  	  
Icke	  experimentell	  

364	  
(55)	  

God	  
10/13	  kriterier	  uppfyllda	  
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4.4	  Forskningsetiska	  aspekter	  
Forsberg	  och	  Wengström	  (26)	  beskriver	  att	  etiska	  överväganden	  ska	  utföras	  vid	  litteraturstudier	  för	  
att	  säkerställa	  en	  god	  etisk	  kvalitet	  på	  de	  utvalda	  artiklarna.	  Detta	  innebär	  att	  forskaren	  objektivt	  
väljer	  alla	  artiklar	  som	  svarar	  mot	  studiens	  syfte	  och	  ärligt	  redovisar	  dess	  resultat.	  Alla	  valda	  artiklar	  
ska	  vara	  etiskt	  godkända	  av	  en	  erkänd	  etisk	  kommitté.	  I	  denna	  litteraturstudie	  har	  hänsyn	  tagits	  till	  
dessa	  forskningsetiska	  principer.	  De	  etiska	  principerna	  säkerställs	  genom	  att	  ett	  inklusionskriterie	  
avser	  att	  artiklarna	  måste	  vara	  etiskt	  granskade	  och	  godkända	  av	  etisk	  kommitté,	  vilket	  samtliga	  
utvalda	  artiklar	  är.	  	  

5.	  Resultat	  

Samtliga	  artiklar	  (33,34,35,36,37,38,39,40,41,42)	  har	  en	  kvantitativ	  design	  och	  beskriver	  
bedömningsinstrumenten	  WRI,	  WEIS,	  AWP	  och	  DOA.	  Samtliga	  artiklar	  
(33,34,35,36,37,38,39,40,41,42)	  berör	  vilken	  kontext,	  diagnosgrupp	  och	  studiepopulation	  som	  
innefattas	  i	  studien.	  Åtta	  av	  artiklarna(33,34,35,36,38,39,41,42)	  beskriver	  vilka	  psykometriska	  
egenskaper	  som	  finns	  hos	  bedömningsinstrumenten.	  Effektiviteten	  hos	  bedömningsinstrumenten	  
beskrivs	  endast	  i	  en	  artikel	  (35).	  Den	  kliniska	  användningen	  beskrivs	  i	  två	  artiklar	  (37,40).	  	  Se	  även	  
resultatmatris	  nedan,	  tabell	  nummer	  IIII.	  
	  
Tabell	  IIII:	  En	  sammanställning	  av	  de	  utvalda	  artiklarnas	  resultat.	  

Artikel	   Kontext	   Diagnosgr
upp	  

Studie	  
population	  

Psykometriska	  
egenskaper	  

Klinisk	  
användni

ng	  
Effekt	  

33.	  Work	  environment	  impact	  scale:	  Testing	  the	  
psychometric	  properties	  of	  the	  Swedish	  version.	  

X	   X	   X	   X	   	   	  

34.	  Reliability	  of	  the	  instrument	  DOA:	  dialogue	  
about	  ability	  related	  to	  work.	  

X	   X	   X	   X	   	   	  

35.	  Return	  to	  work:	  the	  predictive	  value	  of	  the	  
Worker	  Role	  Interview	  (WRI)	  over	  two	  years.	  

X	   X	   X	   X	   	   X	  

36.	  	  Psychometric	  properties	  of	  the	  Worker	  Role	  
Interview	  (version	  10.0)	  in	  mental	  health.	   X	   X	   X	   X	   	   	  

37.	  	  Clinical	  utility	  of	  the	  worker	  role	  interview:	  a	  
survey	  study	  among	  Swedish	  users.	   X	   X	   X	   	   X	   	  

38.	  	  Worker	  Role	  Interview:	  testing	  the	  
psychometric	  properties	  of	  the	  Icelandic	  version.	   X	   X	   X	   X	   	   	  

39.	  	  The	  psychometric	  properties	  of	  the	  German	  
version	  of	  the	  new	  Worker	  Role	  Interview	  (WRI-‐G	  
10.0)	  in	  people	  with	  musculoskeletal	  disorders.	  

X	   X	   X	   X	   	   	  

40.	  Factors	  related	  to	  the	  return	  to	  work	  potential	  
in	  persons	  with	  severe	  mental	  illness.	  

X	   X	   X	   	   X	   	  

41.	  Evaluating	  the	  Psychometric	  Properties	  of	  a	  
Clinical	  Vocational	  Rehabilitation	  Outcome	  
Measurement:	  The	  Assessment	  of	  Work	  
Performance	  (AWP).	  

X	   X	   X	   X	   	   	  

42.	  Construct	  validity	  of	  the	  Assessment	  of	  Work	  
Performance	  (AWP).	   X	   X	   X	   X	   	   	  

	  
5.1	  Kontext	  
Samtliga	  artiklar	  (33,34,35,36,37,38,39,40,41,42)	  beskriver	  vilken	  kontext	  bedömningsinstrumentet	  
studeras	  i	  vid	  bedömning	  av	  arbetsförmåga.	  
I	  sju	  av	  artiklarna	  (33,	  34,	  35,	  37,	  40,	  41,	  42)	  studerades	  bedömningsinstrumentet	  i	  en	  svensk	  
kontext.	  I	  tre	  av	  artiklarna	  (36,	  38,	  39)	  studerades	  bedömningsinstrumentet	  utanför	  Sverige.	  I	  en	  
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artikel	  (36)	  utfördes	  bedömningen	  i	  Storbritannien.	  I	  en	  annan	  artikel	  (38)	  utfördes	  bedömningen	  på	  
Island.	  I	  en	  tredje	  artikeln	  (39)	  utfördes	  bedömningen	  i	  Schweiz.	  
I	  tre	  artiklar	  (33,	  35,	  40)	  har	  studier	  utförts	  i	  svenska	  städer	  med	  en	  population	  på	  130	  000	  till	  300	  
000	  invånare.	  En	  artikel	  (34)	  beskriver	  att	  studien	  av	  bedömningsinstrumentet	  utförts	  på	  fyra	  kliniker	  
inom	  Sveriges	  kommuner	  och	  landsting.	  

	  
5.2	  Diagnosgrupp	  
Samtliga	  artiklar	  (33,34,35,36,37,38,39,40,41,42)	  beskriver	  vilka	  diagnosgrupper	  
bedömningsinstrumenten	  är	  studerade	  på.	  
	  
5.2.1	  WEIS	  
I	  en	  artikel	  (33)	  där	  WEIS	  används	  som	  bedömningsinstrument	  studeras	  diagnoser	  som	  medförde	  
nedsättningar	  från	  rörelseapparaten,	  psykiska	  sjukdomar,	  nervsjukdomar,	  ögonsjukdomar,	  
sjukdomar	  i	  cirkulationssystemet,	  sjukdomar	  som	  påverkar	  andningen,	  sjukdomar	  i	  magtarmkanalen,	  
förgiftningsskador	  samt	  allmänsymtom	  utan	  sjukdom.	  	  
	  
5.2.2	  DOA	  
Diagnosgrupper	  vid	  bedömning	  av	  arbetsförmåga	  med	  bedömningsinstrumentet	  DOA	  beskrivs	  i	  en	  
artikel	  (34)	  innefatta	  psykoser,	  personlighetsstörningar,	  depression,	  fobier,	  hjärnskador,	  ryggsmärtor,	  
muskelspänningar,	  stress	  och	  neurologiska	  sjukdomar.	  	  	  
	  
5.2.3	  WRI	  
Samtliga	  artiklar	  som	  berör	  bedömningsinstrumentet	  WRI	  (35,36,37,38,39,40)	  beskriver	  att	  
klienterna	  har	  psykiska	  sjukdomar,	  sjukdomar	  som	  påverkar	  kroppen	  fysiskt	  samt	  andra	  
nedsättningar	  som	  påverkar	  arbetsförmåga.	  I	  två	  av	  artiklarna	  (36,	  40)	  är	  bedömningarna	  endast	  
utförda	  på	  klienter	  med	  psykisk	  sjukdom	  i	  form	  av,	  schizofreni,	  depression,	  personlighetsstörning,	  
bipolär	  sjukdom,	  neuros	  sjukdom,	  anorexia	  och	  psykos.	  I	  tre	  av	  artiklarna	  (35,37,38)	  utförs	  WRI	  
bedömningarna	  på	  personer	  som	  har	  psykiska	  sjukdomar,	  muskuloskeletala	  sjukdomar,	  
nervsjukdomar,	  ögonsjukdomar,	  hjärt-‐och	  kärlsjukdomar,	  sjukdomar	  som	  påverkar	  andningen,	  
matsmältningssjukdomar,	  allmänsymtom,	  förgiftningsskador,	  smärta,	  sensoriska	  problem	  och	  
medicinska	  sjukdomar.	  I	  en	  av	  artiklarna	  (39)	  sker	  bedömningen	  enbart	  på	  personer	  med	  fysiska	  
sjukdomar	  i	  form	  av	  kronisk	  smärta	  till	  följd	  av	  arbetsrelaterade	  skador.	  	  
	  
5.2.4	  AWP	  
I	  två	  av	  artiklarna	  (41,42)	  studeras	  bedömningsinstrumentet	  AWP	  på	  klienter	  med	  diagnoser	  som	  
innefattar	  muskuloskeletala	  sjukdomar,	  psykiska	  sjukdomar	  samt	  sjukdomar	  från	  hjärtat,	  lungorna	  
och	  magtarmkanalen.	  
	  
5.3	  Studiepopulation	  
I	  åtta	  av	  artiklarna	  (33,35,36,37,39,40,41,42)	  är	  studiepopulationen	  klienter.	  I	  en	  av	  artiklarna	  (34)	  är	  
studiepopulationen	  både	  arbetsterapeuter	  och	  klienter.	  	  I	  en	  annan	  av	  artiklarna	  (38)	  är	  
studiepopulationen	  arbetsterapeuter	  med	  utbildning	  inom	  WRI.	  
	  
5.4	  Psykometriska	  egenskaper	  
Psykometriska	  egenskaper	  i	  form	  av	  validitet	  eller	  reliabilitet	  beskrivs	  i	  åtta	  artiklar	  
(33,34,35,36,38,39,41,42).	  	  
	  
En	  sammanställning	  av	  de	  psykometriska	  egenskaperna	  för	  respektive	  bedömningsinstrument	  
presenteras	  på	  nästkommande	  sida,	  i	  tabell	  V.	  
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Tabell	  V:	  Översikt	  av	  psykometriska	  egenskaper	  hos	  de	  olika	  bedömningsinstrumenten.	  
Psykometriska	  
egenskaper	   DOA	   WEIS	   WRI	   AWP	  

Validitet:	   	   X	   X	   X	  
Konstruktionsvaliditet	   	   X	   X	   X	  
Innehållsvaliditet	   	   	   	   X	  
Kriterievaliditet	   	   	   	   	  
Ytvaliditet	   	   	   	   	  
Persons-‐svarsvaliditet	   	   X	   X	   X	  
Endimensionalitet	   	   X	   X	   X	  
Prediktiv	  validitet	   	   	   	   	  
Reliabilitet:	   X	   X	   X	   X	  
Intern	  konsistens	   	   X	   X	   X	  
Interbedömar-‐reliabilitet	   X	   X	   X	   	  
Test-‐retest	  reliabilitet	   X	   	   	   	  
	  
	  
5.4.1	  Validitet	  
I	  sex	  av	  artiklarna(33,35,36,38,41,42)	  beskrivs	  bedömningsinstrumentens	  psykometriska	  egenskaper	  i	  
form	  av	  validitet.	  	  
I	  fyra	  artiklar	  (33,36,38,42)	  fastslås	  konstruktionsvaliditeten	  hos	  bedömningsinstrumenten	  WEIS,	  WRI	  
och	  AWP,	  utifrån	  att	  frågorna	  är	  utformade	  efter	  vad	  som	  avser	  mätas,	  frågestrukturen	  har	  en	  
hierarkisk	  ordning	  baserat	  på	  svårighetsgrad	  och	  det	  finns	  ett	  samband	  mellan	  frågorna	  samtidigt	  
som	  varje	  fråga	  fångar	  in	  unik	  information.	  Frågornas	  endimensionalitet	  i	  bedömningsinstrumenten	  
WEIS,	  WRI	  och	  AWP	  beskrivs	  som	  god	  i	  fem	  artiklar	  (33,36,38,39,41).	  En	  artikel	  som	  berör	  
bedömningsinstrumentet	  DOA	  (34)	  beskriver	  inte	  frågornas	  endimensionalitet.	  
	  
Den	  prediktiva	  validiteten	  beskrivs	  i	  en	  artikel	  (35)	  som	  behandlar	  bedömningsinstrumentet	  WRI.	  I	  
artikeln	  fastställdes	  att	  WRI	  har	  en	  god	  prediktiv	  validitet	  då	  den	  förutspådda	  kapaciteten	  till	  
arbetsåtergång	  stämde	  till	  95,7%	  två	  år	  efter	  baslinjemätningen.	  	  	  
	  
Artiklarna	  (33,36,41)	  beskriver	  persons-‐svars	  validitet	  för	  bedömningsinstrumenten	  WRI,	  WEIS	  och	  
AWP.	  I	  en	  av	  artiklarna	  (33)	  visade	  resultatet	  på	  ett	  valit	  svarsmönster	  vid	  bedömning	  utifrån	  
instrumenten	  WEIS.	  	  I	  en	  artikel	  (41)	  som	  berör	  bedömningsinstrumentet	  AWP	  visade	  
personssvarsvaliditeten	  vara	  acceptabel.	  En	  av	  artiklarna	  (36)	  visade	  på	  en	  bristande	  person-‐svars	  
validitet	  i	  bedömningsinstrumentet	  WRI	  då	  endast	  91,4%	  av	  deltagarna	  uppnådde	  kravet	  för	  
“goodness	  of	  fit”,	  kravet	  var	  att	  maximalt	  fem	  procent	  av	  deltagarna	  fick	  avvika	  från	  det	  förväntade	  
svarsmönstret.	  	  
	  
5.4.2	  Reliabilitet	  
Sex	  av	  artiklarna	  (33,34,36,38,39,42)	  beskriver	  bedömarreliabilitet	  hos	  bedömningsinstrumenten	  
WEIS,	  DOA,	  WRI	  och	  AWP.	  Fem	  av	  artiklarna	  (33,34,36,38,39)	  visade	  på	  en	  god	  bedömarreliabilitet.	  I	  
två	  av	  artiklarna	  (34,39)	  som	  behandlar	  DOA	  respektive	  WRI	  fanns	  ingen	  skillnad	  mellan	  bedömarnas	  
bedömningar.	  I	  tre	  andra	  artiklar	  (33,36,38)	  påvisades	  en	  viss	  skillnad	  i	  bedömningarna	  hos	  de	  olika	  
bedömarna.	  	  En	  artikel	  (42)	  beskriver	  att	  det	  inte	  var	  en	  god	  bedömarreliabilitet	  då	  bedömarna	  
varierade	  i	  sina	  bedömningar.	  	  En	  artikel	  (34)	  beskriver	  en	  god	  test-‐retest	  reliabilitet	  vid	  mätning	  av	  
en	  individs	  förmåga	  till	  arbetsåtergång	  med	  bedömningsinstrumentet	  DOA.	  
	  
Intern	  konsistens	  beskrivs	  i	  fem	  artiklar	  (33,36,38,39,41)	  utifrån	  personseparation	  och	  
frågeseparation.	  	  I	  tre	  av	  artiklarna	  (33,38,41)	  beskrivs	  frågeseparationen	  hos	  
bedömningsinstrumenten	  WEIS,	  WRI	  och	  AWP.	  En	  artikel	  (33)	  beskriver	  att	  frågeseparationen	  i	  WEIS	  
resulterade	  i	  fem	  statistiska	  nivåer.	  En	  annan	  artikel	  (38)	  beskriver	  frågeseparationen	  hos	  
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bedömningsinstrumentet	  WRI	  som	  åtta	  signifikanta	  frågenivåer.	  En	  tredje	  artikel	  (41)	  beskriver	  att	  
frågeseparationen	  hos	  bedömningsinstrumentet	  AWP	  har	  ett	  mått	  på	  0,99	  vilket	  indikerar	  god	  
separation	  mellan	  frågorna.	  	  
	  
I	  fyra	  av	  artiklarna	  (33,36,39,41)	  delas	  personseparationen	  in	  i	  olika	  nivåer	  utifrån	  hur	  deltagarnas	  
förmåga	  passar	  till	  deras	  arbetsmiljö	  utifrån	  bedömning	  med	  bedömningsinstrumenten	  WEIS	  och	  
WRI.	  I	  samtliga	  fyra	  artiklar	  (33,36,39,41)	  beskrivs	  personseparationen	  som	  god,	  då	  fler	  nivåer	  än	  tre	  
identifierades.	  
	  
5.5	  Kliniska	  användandet	  av	  bedömningsinstrumenten	  
I	  två	  av	  artiklarna	  (37,40)	  berörs	  det	  kliniska	  användandet	  av	  bedömningsinstrumentet	  WRI.	  I	  en	  av	  
artiklarna	  (40)	  beskrivs	  det	  att	  WRI	  används	  för	  att	  identifiera	  faktorer	  som	  påverkar	  arbetsförmågan	  
för	  personer	  med	  psykiska	  sjukdomar.	  I	  en	  annan	  artikel	  (37)	  beskrivs	  arbetsterapeuternas	  
användning	  av	  bedömningsinstrumentet.	  I	  artikeln	  (37)	  beskrivs	  frekvensen	  av	  användningen	  av	  WRI	  
genom	  att	  beskriva	  att	  89	  arbetsterapeuter	  gjort	  mer	  än	  20	  bedömningar	  med	  
bedömningsinstrumentet	  och	  att	  fem	  arbetsterapeuter	  gjort	  mer	  än	  1000	  bedömningar	  med	  
instrumentet.	  51	  arbetsterapeuter	  rapporterade	  att	  de	  använde	  WRI	  flera	  gånger	  i	  veckan.	  Den	  
vanligaste	  motiveringen	  till	  att	  välja	  WRI	  var	  att	  instrumentet	  är	  klientcentrerat,	  andra	  motiveringar	  
var	  att	  det	  identifierade	  klientens	  förmågor	  och	  hinder,	  hade	  arbetsförmåga	  i	  fokus	  samt	  var	  ett	  
instrument	  som	  var	  psykometriskt	  testat.	  Tidsåtgången	  för	  en	  bedömning	  med	  WRI	  rapporteras	  ta	  i	  
genomsnitt	  59	  minuter	  för	  intervjudelen	  och	  35	  minuter	  för	  bedömning.	  Studien	  visar	  att	  
instrumentet	  används	  både	  för	  motivering	  av	  klient	  till	  arbetsrehabilitering	  samt	  för	  hjälp	  till	  
planering	  för	  arbetsrehabilitering.	  WRI	  anses	  vara	  ett	  användbart	  instrument	  vid	  arbete	  i	  team	  med	  
andra	  professioner.	  Av	  studiens	  187	  arbetsterapeuter	  ansåg	  132	  att	  WRI:s	  innehåll	  var	  relevant	  och	  
122	  att	  frågorna	  i	  bedömningsinstrumentet	  var	  relevanta.	  140	  arbetsterapeuter	  ansåg	  att	  
beskrivningen	  till	  WRI	  är	  lätt	  att	  förstå.	  	  

	  
5.6	  Studier	  som	  påvisar	  effekt	  
Effektiviteten	  av	  bedömningsinstrumentet	  WRI	  beskrivs	  i	  en	  artikel	  (35)	  utifrån	  redovisad	  effekt	  från	  
två	  olika	  grupper	  i	  arbetsåtergång.	  Åtta	  frågor	  i	  WRI	  påvisade	  en	  statistisk	  signifikant	  skillnad	  mellan	  
grupperna	  arbetare	  och	  arbetslösa	  relaterat	  till	  arbetsåtergång,	  vilket	  visade	  att	  de	  åtta	  frågorna	  
hade	  tydligare	  effekt	  på	  de	  personer	  som	  hade	  ett	  arbete	  att	  relatera	  till	  än	  de	  som	  inte	  hade	  det.	  	  
	  

6.	  Diskussion	  

6.1	  Metoddiskussion	  
En	  litteraturstudie	  valdes	  som	  metod	  för	  att	  besvara	  studiens	  syfte	  samt	  för	  att	  skapa	  en	  bred	  
förståelse	  över	  aktuell	  forskning	  inom	  området.	  Det	  finns	  tidigare	  litteraturstudier	  som	  beskriver	  
arbetsterapeutiska	  bedömningsinstrument	  avseende	  arbetsförmåga,	  dock	  belyser	  denna	  studie	  
nuvarande	  evidens	  som	  berör	  bedömningsinstrumenten	  AWP,	  DOA,	  WRI	  och	  WEIS	  som	  används	  vid	  
bedömning	  av	  arbetsförmåga.	  
	  
I	  denna	  litteraturstudie	  söktes	  artiklar	  i	  databaserna	  Cinahl	  Plus	  with	  Full	  Text,	  PubMed	  och	  AMED	  
vilka	  alla	  innehåller	  artiklar	  som	  berör	  ämnet	  arbetsterapi	  och	  därför	  ansågs	  relevanta	  mot	  studiens	  
syfte.	  Forsberg	  och	  Wengström	  (26)	  motiverar	  användningen	  av	  flera	  databaser	  som	  ett	  komplement	  
till	  varandra	  för	  att	  få	  en	  bredare	  sökning.	  Ett	  problem	  som	  kan	  uppstå	  när	  databassökningen	  sker	  i	  
flera	  databaser	  kan	  vara	  att	  eventuella	  ämnesord	  förbises	  då	  de	  enligt	  Wilman	  m.fl	  (30)	  benämns	  
olika	  utifrån	  vilken	  databas	  sökningen	  sker	  i.	  
För	  att	  minska	  risken	  att	  missa	  relevanta	  artiklar	  på	  grund	  av	  felaktiga	  ämnesord	  utfördes	  en	  kontroll	  
i	  Svensk	  MeSH,	  författarna	  tog	  även	  hjälp	  med	  artikelsökningen	  av	  en	  bibliotekarie	  vid	  Örebro	  
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Universitet	  som	  besatt	  adekvat	  kunskap	  om	  formulering	  av	  ämnesord.	  Detta	  kan	  ses	  som	  en	  
bidragande	  faktor	  till	  att	  sökningen	  i	  varje	  databas	  är	  utförd	  på	  ett	  lämpligt	  vis,	  vilket	  minskat	  risken	  
för	  att	  relevanta	  artiklar	  som	  motsvarar	  studiens	  syfte	  förbisetts.	  Det	  kan	  dock	  ha	  förekommit	  
tolkningsfel	  då	  författarna	  tog	  hjälp	  av	  en	  mänsklig	  källa,	  för	  att	  förhindra	  detta	  kontrollerades	  
användningen	  av	  fritextorden	  samt	  ämnesorden	  i	  relevant	  litteratur	  vilket	  bekräftade	  informationen.	  	  
	  
Databassökningen	  genomfördes	  med	  både	  fritextord	  och	  ämnesord.	  Detta	  kan	  ha	  minskat	  risken	  för	  
att	  missa	  relevanta	  artiklar,	  då	  det	  enligt	  Willman	  (30)	  kan	  finnas	  artiklar	  som	  inte	  är	  indexerade	  i	  
ämnesord	  och	  då	  bara	  kan	  hittas	  med	  hjälp	  av	  fritextord.	  En	  ytterligare	  faktor	  som	  kan	  påverka	  att	  
artiklar	  kan	  ha	  förbisetts	  i	  denna	  studie	  är	  att	  relevanta	  artiklar	  utifrån	  studiens	  syfte	  kan	  ha	  
indexerats	  i	  andra	  ämnesord	  än	  vad	  som	  användes	  i	  denna	  databassökning.	  	  
	  
Fritextordet	  “Occupational	  therap*”	  söktes	  i	  databaserna	  Cinahl	  Plus	  with	  Full	  Text	  och	  PubMed,	  
men	  inte	  i	  AMED.	  Eftersom	  denna	  studie	  handlar	  om	  arbetsterapeutiska	  bedömningsinstrument	  kan	  
det	  ses	  som	  en	  brist	  att	  sökordet	  ”Occupational	  therap*”	  inte	  användes	  i	  alla	  databaser,	  dock	  
motiveras	  detta	  genom	  att	  flera	  relevanta	  artiklar	  riskerade	  att	  förbises	  om	  sökordet	  användes	  i	  
databasen	  AMED.	  	  
	  
Sökningen	  resulterade	  i	  ett	  relevant	  antal	  artiklar	  och	  efter	  granskning	  av	  titlar	  exkluderades	  75	  från	  
124	  ,	  då	  återstod	  49	  artiklar.	  Detta	  påvisar	  att	  flera	  irrelevanta	  artiklar	  kom	  med	  i	  sökningen,	  vilket	  
kan	  ses	  som	  en	  brist	  i	  denna	  litteraturstudies	  sökstrategi.	  För	  att	  minska	  irrelevanta	  artiklar	  i	  
sökningen	  kunde	  en	  avgränsning	  med	  fler	  relevanta	  sökord	  utföras,	  dock	  fanns	  då	  istället	  en	  risk	  att	  
relevanta	  artiklar	  uteblev	  på	  grund	  av	  för	  snäv	  sökning.	  	  
	  
Inklusionskriteriet	  avseende	  etiskt	  godkännande	  av	  valda	  artiklar	  är	  av	  vikt	  och	  det	  påståendet	  kan	  
stärkas	  genom	  att	  Forsberg	  och	  Wengström	  (26)	  betonar	  etiska	  överväganden	  vid	  litteraturstudier.	  
Detta	  bidrar	  till	  att	  denna	  litteraturstudie	  bygger	  på	  tidigare	  studier	  som	  är	  etiskt	  försvarbara	  och	  
godkända.	  Dock	  medförde	  inklusionskriteriet	  att	  två	  relevanta	  artiklar	  utifrån	  studiens	  syfte	  valdes	  
bort	  på	  grund	  av	  avsaknad	  av	  etiskt	  godkännande.	  	  
	  
Artiklarna	  som	  valdes	  till	  litteraturstudien	  hade	  inklusionskriteriet	  peer-‐reviewed	  vilket	  endast	  
databasen	  Cinahl	  Plus	  with	  Full	  Text	  hade	  som	  valbar	  avgränsningsmetod.	  Två	  av	  artiklarna	  kunde	  ej	  
avgränsas	  till	  peer-‐review	  i	  databasen	  då	  de	  artiklar	  ej	  valdes	  från	  Cinahl	  Plus	  with	  Full	  Text.	  Med	  
hänsyn	  till	  detta	  kontrolledes	  artiklarnas	  utformning	  och	  tidsskrifterna	  de	  var	  publicerade	  i	  för	  att	  
kunna	  motivera	  att	  artiklarna	  var	  peer-‐review	  granskade.	  Karolinska	  institutet	  (43)	  beskriver	  
tillvägagångssättet	  för	  hur	  artiklar	  kan	  kontrolleras	  för	  att	  anses	  vara	  peer-‐review.	  
	  
Endast	  engelskspråkiga	  artiklar	  inkluderades	  i	  litteraturstudien	  vilket	  kan	  ha	  bidragit	  till	  eventuella	  
tolkningsfel	  av	  texten	  vilket	  i	  sin	  tur	  kan	  ha	  påverkan	  på	  resultatet	  i	  denna	  studie.	  Dock	  har	  
författarna	  goda	  kunskaper	  inom	  språket	  vilket	  minskat	  risken	  för	  tolkningsfel.	  
	  
För	  att	  denna	  litteraturstudie	  ska	  baseras	  på	  aktuell	  forskning	  inkluderades	  endast	  artiklar	  med	  
publicering	  åren	  2006	  –	  2016.	  Dock	  fanns	  det	  artiklar	  som	  behandlade	  den	  kliniska	  användningen	  och	  
effektivitet	  av	  olika	  bedömningsinstrument	  som	  exkluderades	  på	  grund	  av	  att	  de	  var	  publicerade	  
innan	  år	  2006.	  Om	  dessa	  artiklar	  hade	  inkluderats	  hade	  vissa	  frågeställningar	  eventuellt	  kunnat	  
besvaras	  på	  ett	  djupare	  plan.	  Motivering	  för	  att	  avgränsa	  sökningen	  till	  ny	  forskning	  anses	  väga	  
tyngre	  då	  det	  finns	  tidigare	  litteraturstudier	  med	  liknande	  syfte	  som	  redan	  behandlar	  äldre	  forskning	  
inom	  området.	  Detta	  kan	  styrkas	  genom	  Forsberg	  och	  Wengström	  (26)	  som	  beskriver	  att	  det	  ständigt	  
kommer	  ny	  forskning	  och	  därför	  bör	  den	  senaste	  forskningen	  användas	  i	  studier.	  
	  
En	  modifierad	  checklista	  för	  granskning	  av	  artiklar	  användes	  vid	  genomgång	  av	  artiklarna.	  Forsberg	  
och	  Wengström	  (26)	  har	  tagit	  fram	  en	  checklista	  för	  kvalitetsgranskning	  av	  artiklar	  och	  beskriver	  att	  
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den	  bör	  modifieras	  för	  att	  passa	  den	  aktuella	  studiens	  syfte.	  
Genom	  att	  kvalitetsgranska	  artiklarna	  finns	  en	  kritisk	  inställning	  till	  resultatet	  i	  denna	  litteraturstudie.	  
Den	  modifierade	  checklistan	  kan	  ha	  brister	  då	  det	  är	  författarna	  själva	  som	  konstruerat	  den,	  dock	  är	  
den	  modifierad	  från	  relevant	  litteratur.	  Författarna	  läste	  igenom	  de	  valda	  artiklarna	  i	  full	  text	  innan	  
de	  diskuterade	  om	  artiklarna	  skulle	  vara	  med	  i	  studien	  eller	  inte.	  Detta	  gjordes	  för	  att	  minimera	  
författarnas	  påverkan	  av	  varandra	  i	  valet	  av	  artiklar.	  	  

De	  utvalda	  artiklarna	  är	  beskrivande	  studier	  och	  baseras	  inte	  på	  kontrollgrupper.	  Detta	  på	  grund	  av	  
att	  sådana	  studier	  inte	  hittades.	  Forsberg	  och	  Wengström	  (26)	  beskriver	  att	  randomiserade	  
kontrollerade	  studier	  ger	  det	  mest	  tillförlitliga	  effektmåttet	  av	  en	  behandling.	  Icke	  experimentell	  
design	  kan	  bidra	  till	  en	  lägre	  grad	  av	  tillförlitlighet,	  då	  det	  inte	  finns	  någon	  kontrollgrupp.	  Artiklarna	  i	  
denna	  litteraturstudie	  är	  icke	  experimentella	  vilket	  kan	  bidra	  till	  att	  tillförlitligheten	  av	  kvaliteten	  på	  
dem	  är	  lägre.	  Även	  artiklarnas	  urval	  som	  utgjordes	  av	  bekvämlighetsurval	  och	  bortfallet	  i	  studierna	  
bör	  diskuteras	  då	  flera	  studier	  hade	  ett	  bortfall	  som	  översteg	  50	  procent	  av	  de	  tillfrågade	  
personerna.	  	  Detta	  kan	  enligt	  Forsberg	  och	  Wengström	  (26)	  begränsa	  generaliserbarheten	  av	  
resultatet	  och	  minska	  tillförlitligheten.	  Vidare	  beskriver	  Forsberg	  och	  Wengström	  (26)	  att	  användning	  
av	  adekvata	  mätmetoder	  stärker	  kvaliteten	  av	  artiklarna.	  De	  artiklar	  som	  valdes	  för	  denna	  studie	  
hade	  alla	  adekvata	  mätmetoder	  och	  instrument	  för	  bearbetning	  av	  resultaten	  vilket	  stärker	  
tillförlitligheten	  och	  kvaliteten	  i	  studierna.	  Därför	  ansågs	  artiklarna	  relevanta	  för	  att	  besvara	  denna	  
litteraturstudies	  syfte	  och	  togs	  med	  i	  studien.	  

6.2	  Resultatdiskussion	  
Resultatet	  i	  denna	  litteraturstudie	  grundas	  på	  ett	  litet	  antal	  studier	  där	  antal	  personer	  i	  urvalet	  kan	  
vara	  för	  litet	  för	  att	  vara	  representativt	  till	  populationen.	  Forsberg	  och	  Wengström	  (26)	  beskriver	  att	  
ett	  begränsat	  antal	  i	  urvalet	  kan	  medföra	  svårigheter	  att	  generalisera	  resultatet	  till	  resten	  av	  
populationen.	  Trots	  att	  resultaten	  i	  de	  valda	  artiklarna	  har	  relevanta	  mätmetoder	  och	  påvisar	  goda	  
psykometriska	  egenskaper	  hos	  bedömningsinstrumenten	  bör	  resultatet	  i	  denna	  studie	  granskas	  i	  
förhållande	  till	  det	  låga	  antalet	  studier	  och	  urvalets	  bortfall.	  Det	  är	  av	  vikt	  att	  arbetsterapeuter	  ska	  
arbeta	  evidensbaserat	  och	  kunna	  avgöra	  vilket	  instrument	  som	  passar	  bäst	  utifrån	  målgrupp,	  individ	  
och	  i	  vilket	  sammanhang	  instrumentet	  kan	  användas	  i,	  därför	  bör	  ytterligare	  forskning	  inom	  området	  
utföras.	  	  Det	  som	  stödjer	  evidensen	  för	  bedömningsinstrumenten	  DOA,	  WEIS,	  WRI	  och	  AWP	  är	  att	  de	  
är	  baserade	  på	  den	  evidensbaserade	  teoretiska	  referensramen	  Model	  of	  Human	  Occupation.	  Det	  kan	  
diskuteras	  om	  den	  teoretiska	  grunden	  i	  MOHO	  tillsammans	  med	  de	  adekvata	  mätmetoderna	  och	  
psykometriska	  egenskaperna	  i	  bedömningsinstrumenten	  kan	  bidra	  till	  en	  ökad	  grad	  av	  
generaliserbarhet	  trots	  att	  urvalet	  i	  studierna	  är	  begränsat.	  Detta	  kommer	  att	  diskuteras	  mer	  
ingående	  i	  resultatdiskussionen.	  

6.2.1	  Kontext	  
Som	  resultatet	  visat	  beskriver	  majoriteten	  av	  artiklarna	  användning	  av	  bedömningsinstrumenten	  i	  en	  
svensk	  kontext,	  där	  många	  arbetsterapeuter	  arbete	  influeras	  av	  referensramen	  Model	  of	  Human	  
Occupation.	  	  

Sandqvist	  (19)	  beskriver	  att	  AWP,	  WEIS,	  WRI	  och	  DOA	  har	  sin	  teoretiska	  grund	  i	  MOHO.	  I	  MOHO	  (2)	  
är	  den	  omkringliggande	  miljön	  ett	  centralt	  begrepp	  och	  utgörs	  av	  kultur,	  ekonomisk	  och	  politisk	  
status	  vilket	  påverkar	  en	  persons	  aktivitetsförmåga.	  Detta	  kan	  medföra	  svårigheter	  att	  generalisera	  
bedömningsinstrumenten	  till	  kontexter	  som	  inte	  motsvarar	  den	  miljö	  som	  bedömningsinstrumenten	  
blivit	  utformade	  för.	  Dock	  beskriver	  Kielhofner	  (2)	  att	  många	  bedömningsinstrument	  som	  är	  
grundade	  i	  MOHO	  ska	  kunna	  användas	  i	  olika	  kulturer	  och	  nationer.	  Utifrån	  att	  kontext	  är	  ett	  centralt	  
begrepp	  i	  MOHO	  och	  eftersom	  forskning	  om	  bedömningsinstrumenten	  inte	  hittades	  i	  andra	  
kontexter	  än	  den	  svenska	  och	  nordeuropeiska,	  väcks	  frågan	  om	  bedömningsinstrumenten	  kan	  anses	  
ha	  god	  evidens	  i	  andra	  kontexter	  eller	  om	  ytterligare	  forskning	  behövs	  för	  att	  bekräfta	  det.	  
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Det	  kan	  anses	  märkbart	  att	  ingen	  studie	  som	  behandlar	  bedömningsinstrumenten	  WRI	  och	  WEIS	  har	  
utförts	  i	  en	  amerikansk	  kontext.	  Detta	  med	  anledning	  av	  att	  instrumenten	  har	  sin	  grund	  i	  USA	  (19).	  
En	  möjlig	  förklaring	  till	  detta	  kan	  vara	  att	  artikelsökningen	  endast	  berör	  aktuell	  forskning,	  vilket	  kan	  
innebära	  att	  det	  finns	  äldre	  artiklar	  som	  behandlar	  instrumenten	  i	  en	  amerikansk	  kontext.	  	  
	  
6.2.2	  Diagnosgrupper	  
Utifrån	  resultatet	  beskrivs	  det	  att	  bedömningsinstrumenten	  är	  testade	  på	  specifika	  diagnosgrupper	  
och	  att	  de	  har	  testats	  på	  den	  diagnosgrupp	  som	  tidigare	  forskning	  avsett	  att	  instrumentet	  ska	  
användas	  på.	  Den	  arbetsterapeutiska	  grunden	  i	  MOHO	  utgår	  från	  att	  se	  till	  varje	  klients	  förmåga,	  
motivation	  och	  intressen	  istället	  för	  att	  fokusera	  på	  personens	  nedsättning	  (2).	  Därför	  kan	  det	  vidare	  
diskuteras	  om	  det	  är	  diagnosen	  eller	  personens	  förmågor	  som	  styr	  vilket	  bedömningsinstrument	  som	  
väljs	  vid	  bedömning	  av	  arbetsförmåga.	  MOHO	  (2)	  framhåller	  att	  arbetsterapi	  syftar	  till	  att	  arbeta	  
klientcentrerat.	  Detta	  väcker	  frågan	  om	  diagnosgruppen	  är	  av	  relevans	  vid	  val	  av	  
bedömningsinstrument	  vid	  bedömning	  av	  arbetsförmåga	  eller	  om	  det	  snarare	  bidrar	  till	  en	  
begränsad	  klientcentrering.	  Tickle-‐Degnen	  (44)	  beskriver	  dock	  att	  arbetsterapeuten	  kan	  ta	  del	  av	  
kunskap	  gällande	  diagnos	  för	  att	  skapa	  en	  diskussion	  som	  klienten	  kan	  relatera	  till	  samt	  en	  förståelse	  
för	  klientens	  behov,	  vilket	  i	  sin	  tur	  kan	  bidra	  till	  klientcentrering.	  Utifrån	  detta	  kan	  kunskapen	  
gällande	  en	  persons	  diagnos	  påverka	  arbetsterapeutens	  syn	  på	  personen,	  men	  även	  medföra	  en	  
djupare	  förståelse	  för	  klientens	  situation	  vilket	  kan	  bidra	  till	  ökad	  klientcentrering.	  Evidensen	  av	  
bedömningsinstrumenten	  WRI,	  WEIS,	  AWP	  och	  DOA	  är	  testade	  på	  specifika	  diagnosgrupper	  (19).	  	  Det	  
kan	  diskuteras	  om	  evidensen	  för	  bedömningsinstrumenten	  skulle	  ändras	  om	  utgångspunkt	  för	  val	  av	  
instrumenten	  utgick	  från	  personens	  förmågor	  istället	  för	  diagnos.	  	  

	  
6.2.3	  Studiepopulation	  
I	  majoriteten	  av	  de	  funna	  artiklarna	  till	  denna	  studie	  var	  studiepopulationen	  baserat	  på	  klienter.	  
Bristen	  på	  studier	  utförda	  på	  arbetsterapeuter	  som	  studiepopulation	  kan	  bidra	  till	  att	  användningen	  
av	  bedömningsinstrumenten	  upplevs	  svårare	  att	  överföra	  till	  den	  arbetsterapeutiska	  kliniska	  
verkligheten	  då	  studierna	  inte	  i	  samma	  utsträckning	  baseras	  på	  arbetsterapeuternas	  perspektiv.	  
Kielhofner	  (2)	  menar	  att	  forskning	  bör	  bedrivas	  på	  både	  arbetsterapeuter	  och	  klienter	  för	  att	  
säkerställa	  den	  kliniska	  användningen	  i	  verkligheten	  och	  därmed	  öka	  evidensen	  för	  instrumenten.	  
Forskning	  om	  bedömningsinstrumenten	  WRI,	  WEIS,	  AWP	  och	  DOA	  är	  nästan	  uteslutande	  utförda	  på	  
klienter	  vilket	  medför	  att	  det	  saknas	  professionell	  relevans	  för	  bedömningsinstrumenten.	  
	  
6.2.4	  Psykometriska	  egenskaper	  
Alla	  instrumenten	  har	  påvisats	  inneha	  goda	  psykometriska	  egenskaper	  i	  form	  av	  validitet	  och	  
reliabilitet.	  Att	  testa	  ett	  instruments	  psykometriska	  egenskaper	  är	  enligt	  Socialstyrelsen	  (29)	  av	  
relevans	  för	  att	  kunna	  motivera	  för	  instrumentets	  evidens.	  Då	  arbetsterapeuter	  strävar	  efter	  att	  
arbeta	  evidensbaserat	  är	  det	  därför	  av	  vikt	  att	  bedömning	  av	  arbetsförmågan	  sker	  utifrån	  
bedömningsinstrument	  som	  innehar	  goda	  psykometriska	  egenskaper.	  Forskning	  baserad	  på	  MOHO	  
(2)	  beskriver	  vikten	  av	  att	  bedömningsinstrument	  ska	  vara	  testade	  utifrån	  psykometriska	  egenskaper	  
för	  att	  evidens	  ska	  kunna	  fastställas.	  	  
	  
Eftersom	  majoriteten	  av	  de	  valda	  artiklarna	  behandlar	  psykometriska	  egenskaper	  väcks	  frågan	  om	  
dessa	  egenskaper	  anses	  som	  mer	  viktiga	  än	  andra	  frågor	  som	  exempelvis	  klinisk	  användning	  och	  
effektivitet	  av	  bedömningsinstrumentet.	  För	  att	  arbetsterapeuter	  på	  ett	  enklare	  vis	  ska	  kunna	  avgöra	  
nyttan	  att	  använda	  bedömningsinstrumenten	  i	  praxis	  bör	  mer	  relevant	  forskning	  som	  kompletterar	  
de	  psykometriska	  egenskaperna	  utföras,	  detta	  kan	  ske	  i	  form	  av	  forskning	  gällande	  klinisk	  
användbarhet	  och	  effektivitet.	  Detta	  betonar	  även	  Kielhofner	  (2)	  genom	  att	  motivera	  för	  att	  
forskning	  bör	  tillämpas	  i	  praxis	  och	  därefter	  utvärdera	  effektiviteten.	  
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6.2.5	  Kliniska	  användningen	  
Det	  är	  enbart	  två	  artiklar	  som	  beskriver	  det	  kliniska	  användandet	  av	  bedömningsinstrumenten	  vilket	  
kan	  tyckas	  vara	  påfallande	  få,	  då	  det	  enligt	  Kielhofner	  (2)	  är	  av	  vikt	  att	  belysa	  det	  kliniska	  
användandet	  för	  att	  kunna	  applicera	  bedömningsinstrumenten	  i	  praktiken.	  	  
I	  dessa	  artiklar	  identifierades	  en	  stor	  variation	  av	  antalet	  utförda	  bedömningar	  mellan	  
arbetsterapeuterna,	  vilket	  kan	  tyda	  på	  att	  den	  kliniska	  användningen	  skiljer	  sig	  mellan	  olika	  
arbetsterapeuter.	  Skillnaden	  skulle	  kunna	  bero	  på	  både	  tidsbrist	  och	  att	  det	  saknas	  evidensbaserad	  
forskning	  som	  beskriver	  nyttan	  att	  i	  praxis	  använda	  dessa	  bedömningsinstrument	  för	  bedömning	  av	  
arbetsförmåga.	  Detta	  resonemang	  kan	  styrkas	  av	  Craik	  och	  Rappolts	  (18)	  beskrivning	  av	  att	  
arbetsterapeuter	  anser	  att	  tidsbrist	  och	  avsaknad	  av	  klinisk	  förankring	  gör	  det	  svårare	  att	  arbeta	  
evidensbaserat.	  Användningen	  av	  bedömningsinstrumenten	  WRI,	  WEIS,	  AWP	  och	  DOA	  för	  
bedömning	  av	  arbetsförmåga	  skulle	  eventuellt	  kunna	  öka	  om	  mer	  forskning	  om	  den	  kliniska	  
användningen	  och	  effektiviteten	  utfördes.	  
Trots	  att	  det	  inte	  finns	  mycket	  forskning	  kring	  den	  kliniska	  användningen	  av	  
bedömningsinstrumenten	  kan	  ändå	  användningen	  av	  dessa	  motiveras	  ur	  ett	  arbetsterapeutiskt	  
perspektiv.	  Motiveringen	  för	  detta	  grundas	  i	  att	  instrumenten	  härstammar	  från	  MOHO	  vilket	  Lee	  m.fl	  
(17)	  beskriver	  som	  en	  klientcentrerad	  referensram	  som	  framhåller	  en	  individbaserad	  bedömning.	  
Resultatet	  i	  en	  artikel	  som	  behandlar	  det	  kliniska	  användandet	  beskriver	  att	  arbetsterapeuterna	  
gärna	  använder	  bedömningsinstrument	  för	  att	  arbeta	  klientcentrerat,	  vilket	  är	  en	  central	  
utgångspunkt	  i	  arbetsterapi.	  	  
	  
6.2.6	  Effektiviteten	  	  
Det	  finns	  inga	  tydliga	  effektstudier	  utförda	  på	  bedömningsinstrumenten	  WEIS,	  WRI,	  AWP,	  och	  DOA.	  	  
Effekten	  av	  WRI:s	  frågor	  beskrivs	  i	  en	  artikel,	  dock	  inte	  hur	  effektivt	  instrumentet	  fungerar	  i	  sin	  
helhet	  för	  att	  bedöma	  en	  persons	  arbetsförmåga.	  Kielhofner	  (2)	  beskriver	  vikten	  av	  att	  
arbetsterapeuter	  väljer	  det	  mest	  effektiva	  bedömningsinstrumentet	  för	  att	  nå	  en	  bättre	  bedömning.	  
Därför	  kan	  det	  anses	  märkbart	  att	  inte	  fler	  effektstudier	  av	  bedömningsinstrumenten	  är	  utförda,	  då	  
det	  skulle	  kunna	  bidra	  med	  ytterligare	  kunskap	  om	  hur	  bedömning	  av	  arbetsförmåga	  kan	  utövas	  i	  
praxis.	  Det	  skulle	  kunna	  motivera	  fler	  arbetsterapeuter	  och	  rehabiliteringsinstanser	  att	  använda	  sig	  
av	  dessa	  bedömningsinstrument.	  Bristen	  av	  effektstudier	  kan	  ses	  som	  ett	  icke-‐resultat	  vilket	  är	  
intressant	  att	  belysa	  då	  det	  innebär	  en	  forskningslucka	  inom	  området	  och	  motiverar	  forskning	  av	  
effektstudier	  på	  bedömningsinstrumenten.	  	  
	  
6.3	  Fortsatt	  forskning	  inom	  området	  	  
Utifrån	  denna	  litteraturstudie	  har	  författarna	  fått	  en	  inblick	  i	  vilken	  aktuell	  forskning	  som	  berör	  
bedömningsinstrumenten	  AWP,	  DOA,	  WRI	  och	  WEIS	  vid	  bedömning	  av	  arbetsförmåga.	  Dock	  anser	  
författarna	  att	  ytterligare	  kunskap	  inom	  området	  kan	  bidra	  till	  en	  ökad	  användning	  och	  förståelse	  för	  
bedömningsinstrumenten.	  Vid	  litteratursökning	  har	  författarna	  tagit	  del	  av	  att	  tidigare	  forskning	  har	  
belyst	  effektivitet	  och	  klinisk	  användning	  av	  instrumenten,	  dock	  saknas	  ny	  forskning	  inom	  området.	  
Denna	  litteraturstudie	  har	  baserats	  på	  flera	  frågeställningar	  för	  att	  skapa	  en	  bred	  överblick	  över	  
bedömningsinstrumenten,	  författarna	  motiverar	  därför	  fortsatt	  forskning	  inom	  ämnet	  på	  ett	  djupare	  
plan	  som	  berör	  andra	  kunskapsområden	  inom	  ämnet.	  
	  
	  
6.4	  Slutsats	  
Syftet	  med	  denna	  litteraturstudie	  var	  att	  beskriva	  evidensen	  för	  bedömningsinstrumenten	  DOA,	  
AWP,	  WEIS	  och	  WRI	  vid	  bedömning	  av	  arbetsförmåga.	  
Resultatet	  tyder	  på	  goda	  psykometriska	  egenskaper	  hos	  bedömningsinstrumenten,	  dock	  
identifierades	  en	  kunskapslucka	  av	  evidens	  för	  den	  kliniska	  användning	  samt	  utförda	  effektstudier	  av	  
bedömningsinstrumenten.	  Detta	  kan	  påverka	  arbetsterapeuters	  motivering	  till	  att	  använda	  
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bedömningsinstrumenten,	  vilket	  kan	  bidra	  till	  att	  instrumenten	  inte	  används	  i	  samma	  utsträckning	  i	  
det	  kliniska	  arbetet.	  Detta	  kan	  i	  sin	  tur	  bidra	  till	  att	  det	  evidensbaserade	  tillvägagångssättet	  i	  
bedömning	  av	  arbetsförmåga	  kan	  ifrågasättas	  av	  både	  arbetsterapeuter	  och	  klienter.	  Därför	  
rekommenderas	  fortsatt	  forskning	  gällande	  klinisk	  relevans,	  effekt	  och	  arbetsterapeuters	  syn	  på	  WRI,	  
WEIS,	  AWP	  och	  DOA	  för	  att	  stärka	  den	  nuvarande	  evidensen	  samt	  för	  att	  motivera	  användning	  av	  
bedömningsinstrumenten	  vid	  bedömning	  av	  arbetsförmåga.	  	  
	  
Tack	  till:	  
Vi	  vill	  tacka	  vår	  handledare	  Johanna	  Gustafsson	  för	  sitt	  engagemang	  och	  stöd	  genom	  denna	  process.	  
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364	  
bedömnin
gar	  av	  
klienter	  
från	  
Försäkring
skassans	  
register	  

Att	  undersöka	  
konstruktionsvaliditeten	  av	  
AWP.	  

Principal	  
Componen
t	  Analysis	  
(PCA)	  	  

	  

Resultatet	  visar	  på	  att	  
AWP	  har	  en	  god	  
konstruktionsvaliditet.	  
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Modifierad	  checklista	  för	  kvalitetsgranskning	  av	  kvantitativa	  studier	  

	  

1. Är	  syftet	  tydligt	  beskrivet?	   	   	  	  	  	  
2. Är	  frågeställningarna	  tydligt	  beskrivna?	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  
3. Är	  designen	  lämplig	  utifrån	  syftet?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  

	  

Undersökningsgruppen/urvalet	  

4. Beskrivs	  Inklusionskriterier?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5. Beskrivs	  Exklusionskriterier?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6. Är	  urvalsmetoden	  tydligt	  beskriven?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7. Är	  undersökningsgruppen	  representativ?	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8. Är	  antalet	  deltagare	  representativt	  för	  undersökningen?	  	  	  	  	  

	  

Mätmetoder	  

9. Användes	  adekvata	  mätinstrument/metoder?	  	  	  	  	  	  	  
10. Var	  validiteten	  diskuterad?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11. Var	  reliabiliteten	  beräknad?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

Värdering	  

12. Kan	  resultatet	  generaliseras?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13. Kan	  resultatet	  ha	  en	  klinisk	  betydelse?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  


