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1 Bakgrund 

1.1 Kognitiv förmåga efter stroke 
Det är ungefär 35 000 personer årligen som insjuknar i stroke i Sverige (1). Begreppet 

stroke innebär en störning i hjärnans blodförsörjning. Det kan endera vara en blödning eller en 

infarkt som påverkar det centrala nervsystemets funktioner (2). Nedsättningarna efter en 

stroke kan se väldigt olika ut. Dels kan det vara störningar som är direkt orsakade av den 

organiska skadan i hjärnan och dels psykologiska reaktioner på de nedsättningar som skadan 

har fört med sig. Kognitiva nedsättningar hör till de mest bekymmersamma för den drabbade 

(2), då de utgör ett stort hinder för dennes delaktighet i vardagen (3). Ungefär hälften av alla 

personer som drabbas av stroke blir fysiskt helt återställda, men drygt 20 procent av dessa 

personer har fortsatta kognitiva svårigheter, i vissa fall i flera år (2). 

Kognition definieras på olika sätt i litteraturen. Övergripande kan sägas att det innefattar 

alla mentala processer som tillåter oss att utföra meningsfulla aktiviteter och beteenden (4). 

De funktioner som kognition oftast delas in i är perception, koncentration, minne och 

exekutiva funktioner, där exempelvis planerings- och initiativförmåga ingår (3, 4, 5). Vilka 

funktioner som påverkas efter stroke avgörs av skadans lokalisering och utsträckning (2, 6).  

I verkligheten kan de olika funktionerna dock inte ses som skiljda från varandra, utan alla 

delar arbetar ihop mot ett bestämt mål i form av exempelvis en handling eller ett beslut. Detta 

innebär att om en delfunktion är nedsatt går det inte att nå målet (3, 4). Som exempel kan 

aktiviteten att ringa ett telefonsamtal nämnas: nedsatt minne kan leda till att personen inte 

kommer ihåg numret tillräckligt länge för att hinna slå det (4). Är uppmärksamheten nedsatt 

finns risken att personen överhuvudtaget inte kan bli engagerad i en aktivitet (7). Om 

nedsättningarna är stora kan de således påverka personens möjlighet att upprätthålla sociala 

kontakter eller till och med att klara grundläggande vardagsaktiviteter såsom påklädning (2). 

För att planera behandling samt för att få ett underlag i uppföljningen av patientens utveckling 

behöver en bedömning av den kognitiva förmågan göras (7). När nedsättningen av en kognitiv 

funktion har identifierats kan den informationen vara till hjälp för att kunna förklara en 

persons nedsatta aktivitetsförmåga som helhet (4). 

1.2 Arbetsterapeutisk bedömning av kognitiv förmåga 
Inom arbetsterapin används ofta vardagliga aktiviteter som utgångspunkt för att identifiera 

kognitiva svårigheter (7). Bedömningen är en kontinuerlig process (4) och helst ska flera olika 

metoder användas för bedömning av en och samma patient (3). Det finns dock ingen formell 
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standard för hur detta ska gå till. I akuta sammanhang kan det råda tidsbrist, vilket medför att 

bara en kort bedömning kan göras; i rehabiliteringssituationen är ofta en mer grundlig 

bedömning möjlig (7).  

Metoder som ofta används vid arbetsterapeutisk bedömning av kognitiv förmåga är olika 

tester, observation i aktivitet eller självrapportering i form av exempelvis intervju (3). Även 

ADL-instrument kan användas vid bedömning, många av dessa är dock starkt inriktade på 

fysiska nedsättningar (4).  

Ursprungligen utgick arbetsterapeutisk funktionsbedömning ifrån observation i aktivitet. 

Sedan 1980-talet har dock behovet ökat för mer standardiserade bedömningar, i samband med 

att arbetet i multidisciplinära team kräver ett mer konkret resultat för att underlätta 

kommunikationen (4). En bedömning är standardiserad då den kräver ett bestämt 

tillvägagångssätt för att få fram resultatet. Resultatet ska vara reliabelt och validt, samt vara 

meningsfullt även för andra. Det ska vara möjligt att använda vid uppföljning och 

överrapportering (5). 

Det finns flera faktorer som påverkar arbetsterapeutens val av bedömning såsom 

omständigheter i omgivningen, tillgång till material, tiden som står till förfogande, 

arbetsterapeutens möjlighet till utbildning och ekonomiska resurser (4). 

1.3 Hälso- och sjukvårdens organisation i Sverige 
I Sverige är ansvaret för hälso- och sjukvården fördelat på stat, landsting och kommuner (8). 

Staten har som övergripande ansvar att dels fördela ekonomiska resurser (8, 9), utveckla 

resurser i form av kunskap (9) och dels bevaka tryggheten i vården som den enskilde har rätt 

till enligt Hälso- och sjukvårdslagen (8, 9, 10). Staten ansvarar även för lagstiftning och 

uppsättning av nationella mål (9). Målet för hälso- och sjukvården är ”en god hälsa och en 

vård på lika villkor för hela befolkningen” (HSL 1982:763 2 §), för att uppnå detta ska vården 

bl.a. ha den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att kunna ge god vård 

(10).  

Socialstyrelsen är den myndighet som ansvarar för att den statliga tillsynen blir utförd (9). 

Till sina rapporter om strokesjukvården får Socialstyrelsen information från flera olika källor 

(9), bl.a. från det nationella registret Riks-Stroke (11). Samtliga sjukhus som vårdar patienter i 

det akuta skedet efter att de har drabbats av stroke samt några ytterligare enheter är anslutna 

till detta register och kan använda informationen som insamlas som ett verktyg för sin 

kvalitetsutveckling (1, 12). Data som insamlas handlar om patientens situation vid 

insjuknandet, under sjukhusvistelsen och vid uppföljningen efter tre månader (11). 
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Det direkta ansvaret för hälso- och sjukvården har staten stegvis överfört på landstingen och 

även på kommunerna (9). Det är landstingen som är huvudansvariga för hälso- och 

sjukvården (8, 10) som finns på tre olika nivåer: regionsjukvård, länssjukvård och primärvård 

(9). I denna uppsats är det länssjukvården som är av intresse. Denna vård avser specialistvård 

som har kompetens och medicinsk utrustning för i princip all sjukvård. Sjukhus som utför 

länssjukvård är regionsjukhus, länssjukhus och länsdelssjukhus. Länssjukhusen svarar för 

sjukvårdsområdets länssjukvård medan regionsjukhus förutom detta även har ansvar för högre 

specialiserad vård. Länsdelssjukhus har däremot bara ansvar för en begränsad del av 

länssjukvården (9, 10). 

Med utgångspunkt i olika specialistområden delas sjukhusen in i enheter, som oftast 

benämns kliniker (9). Det finns särskilda strokeenheter, men personer som har drabbats av 

stroke kan även rehabiliteras på exempelvis en geriatrisk- eller en rehabiliteringsklinik. 

Teamet runt patienten som har drabbats av stroke ska bestå av ett flertal olika discipliner för 

att uppfylla kraven på en väl fungerande vård. Arbetsterapeut är en av dessa discipliner (1). 

1.4 Nuvarande kunskapsläge 
Det har tidigare inte gjorts en jämförelse mellan länssjukhus och länsdelssjukhus avseende 

arbetsterapeuters bedömningar av kognitiv förmåga hos personer som rehabiliteras till följd av 

stroke. Däremot har Socialstyrelsen givit ut ett flertal rapporter som handlar allmänt om 

vården av personer som drabbats av stroke i Sverige. I rapporten ”Strokesjukvården i Sverige” 

var syftet att övervaka vårdens verksamhet och säkra kvaliteten i alla olika delar av landet 

genom att kartlägga den svenska strokesjukvården utifrån nationella riktlinjer. Förutom 

resultat som berör läkemedel kom de fram till att personer som har drabbats av stroke vårdas i 

för låg utsträckning på särskilda strokeenheter (1). 

Rapporten ”Strokeenheter i Sverige” undersökte strokeenheters dimensionering och olika 

aspekter av verksamheten. Resultatet visade att de flesta av sjukhusklinikerna som vårdar 

patienter med stroke i akut skede uppfyller kraven på en väl fungerande strokeenhet (13).  

Analyserande rapporter ges ut av Riks-stroke varje år, där de jämför hur strokevården 

bedrivs på olika sjukhus, landsting och regioner. En variabel som beskrivs är vilka som har 

gjort en uppföljning efter tre månader, inget nämns dock om bedömningen som låg till grund 

för uppföljningen (12) 

Ingen av ovan nämnda undersökningar har arbetsterapi i fokus, utan är allmänt inriktade på 

stroke. En studie som berör både arbetsterapeuter och deras bedömning av kognitiv förmåga 

hos personer med förvärvade hjärnskador är Johanssons undersökning (14). I sin rapport går 
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hon in på både bedömning, målformulering och utvärdering vid kognitiv rehabilitering bland 

arbetsterapeuter i Sverige. Resultatet visar att en bedömning påbörjas direkt vid 

inskrivningen, oftast med ett informellt samtal. Genom detta samtal får man t.ex. reda på 

bakgrundsfakta om patienten, dennes upplevelse av nuvarande problem och insikt i sin 

situation. Vid ett senare tillfälle används olika metoder och instrument för en mer noggrann 

bedömning. De vanligaste metoderna är observation i aktivitet och intervju, och dessa görs 

ofta helt ostrukturerat och informellt. För en mer strukturerad bedömning kan ett 

bedömningsinstrument användas (14). 

2 Problemområde 
I Sverige har alla rätt till lika vård enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763 2§). En 

uppfattning som dock förekommer bland befolkningen är att vården skiljer sig åt på olika 

sjukhus. Detta tydliggörs bland annat i en undersökning som visar att många vill välja vilket 

sjukhus de vårdas på (15). Det finns undersökningar som har gjorts beträffande skillnader 

mellan sjukhusen beroende på var i landet de ligger, men ingen har tidigare undersökt 

skillnader mellan sjukhusen avseende sjukhusens storlek. Det behövs därför en jämförande 

studie som undersöker om det finns skillnader mellan vården på stora sjukhus och vården på 

mindre sjukhus eller om alla får lika vård oavsett sjukhusets storlek. Denna uppsats utgår från 

arbetsterapeuters arbete och är inriktad på att jämföra deras bedömning av kognitiv förmåga 

inom rehabilitering av personer som drabbats av stroke. Bedömningar ska, även de, vara lika 

för alla, då de står som grund för alla åtgärder. Resultatet av denna undersökning är av 

intresse dels för patienter och dels för arbetsterapeuter. Patienter kan få reda på om det finns 

underlag för uppfattningen att vården inte är lika på stora och små sjukhus eller om de faktiskt 

får lika vård var de än behandlas. Arbetsterapeuter i sin tur kan se om det behövs förändringar 

som kan säkerställa att alla har ett liknande tillvägagångssätt.   

3 Syfte 
Syftet med denna uppsats var att göra en jämförelse mellan länssjukhus och länsdelssjukhus 

i Sverige avseende på vilket sätt arbetsterapeuter bedömer kognitiv förmåga hos personer som 

rehabiliteras till följd av stroke.  
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3.1 Frågeställningar  
• Finns det någon skillnad mellan länssjukhus och länsdelssjukhus avseende: 
 

- vilken bedömningsmetod arbetsterapeuter använder för att bedöma kognitiv förmåga 

 hos personer som rehabiliteras till följd av stroke? 

-  hur användbart resultat arbetsterapeuterna anser att de får av olika sätt att bedöma 

 kognitiv förmåga för behandlingsplanering, uppföljning och överrapportering? 

- arbetsterapeuters uppfattning om sina möjligheter till att utföra en bedömning som 

 leder till ett användbart resultat? 

• Finns det några faktorer som påverkar vilken metod arbetsterapeuter använder vid 

bedömning av kognitiv förmåga, hur användbart resultat de anser att de får samt vad de 

anser om sina möjligheter till att utföra en bedömning? 

4 Metod 
För att besvara frågeställningarna gjordes en kvantitativ enkätundersökning bland 

arbetsterapeuter i Sverige som arbetar med rehabilitering av personer som drabbats av stroke. 

Metoden var lämplig för att få tillgång till en stor mängd data som kunde ge ett representativt 

resultat i form av en jämförelse (16). 

Enkäten skickades ut tillsammans med ett följebrev (Bilaga 1) samt ett frankerat 

svarskuvert. I följebrevet förklarades syftet med undersökningen och det påpekades att 

deltagandet var frivilligt samt att all information skulle behandlas konfidentiellt. Brevet 

godkändes av handledaren för denna uppsats samt undertecknades innan det skickades ut (16, 

17). Efter en vecka skickades ett påminnelsebrev ut till de sjukhus som inte hade svarat på 

enkäten (16). 

4.1 Urval 
För att kunna dra slutsatser om en hel population ska ett representativt urval göras, vilket 

innebär att de som blir utvalda ska representera alla andra i populationen. För att få ett 

representativt urval för hela Sverige i undersökningen bestämdes det att varje län skulle vara 

representerat. På grund av ekonomi- och tidsbegränsning samt begränsat antal 

länsdelssjukhus, men för att ändå få en tillräckligt stor mängd data, togs beslutet att fyra 

arbetsterapeuter i varje län skulle tillfrågas att svara på enkäten (17). Det bestämdes att två av 

dessa enkäter skulle skickas till länssjukhuset och de andra två till varsitt länsdelssjukhus. På 

så sätt skulle en jämn fördelning uppnås mellan länssjukhus och länsdelssjukhus inom varje 

län (18, 19). 
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För att få fram arbetsterapeuter som kunde svara på enkäten användes Riks-Strokes register 

över sjukhus som bedriver vård av personer som drabbats av stroke (11). Från detta register 

plockades länssjukhuset samt de två minsta länsdelssjukhusen (sjukhusen med minst antal 

patienter som insjuknade i stroke år 2005) ut från varje län. Detta gjordes för att uppnå största 

möjliga skillnad storleksmässigt bland sjukhusen inom varje län (17). I vissa fall är länets 

största sjukhus ett regionsjukhus, men i denna uppsats benämns även dessa sjukhus 

”länssjukhus”. 

För att uppnå en jämn fördelning mellan länssjukhus och länsdelssjukhus inom varje län 

exkluderades län som bara hade ett sjukhus. Till de län där det bara fanns ett länsdelssjukhus 

skickades endast två enkäter, en till länssjukhuset och en till länsdelssjukhuset. Detta berodde 

på att det inte var säkert att det arbetade fler än en arbetsterapeut med rehabilitering av 

personer som drabbats av stroke på länsdelssjukhuset. I ett län var det minsta sjukhuset ett 

närsjukhus som var kopplat till länssjukhuset, i detta fall skickades enkäten till det näst minsta 

sjukhuset enligt Riks-strokes register. På det här sättet uppnåddes en jämn fördelning mellan 

läns- och länsdelssjukhus (18). 

Efter detta urval skickades enkäten ut till 18 länssjukhus (33 arbetsterapeuter) och 33 

länsdelssjukhus (33 arbetsterapeuter). Valet av vilken enhet/avdelning enkäten skulle skickas 

till på varje sjukhus gjordes genom att söka på respektive sjukhus hemsida. På de sjukhus där 

det framgick att det fanns en enhet eller avdelning som var inriktad på rehabilitering av 

personer som drabbats av stroke valdes denna. I övriga fall skickades enkäten till 

arbetsterapin på sjukhuset. 

4.2 Datainsamling 
Datainsamlingen gjordes med hjälp av en kvantitativ enkät. Vid konstruktionen av enkäten 

användes frågeställningarna som grund. Fyra frågeområden identifierades (17): bakgrund, 

ostrukturerade bedömningar, strukturerade bedömningar samt möjligheter till bedömning (för 

enkäten i sin helhet, se Bilaga 2). 

4.2.1 Bakgrund 
I enkätens första del ställdes frågor för att få reda på bakgrundsinformation om de enskilda 

arbetsterapeuterna. Frågorna berörde fyra huvudområden: typ av sjukhus, kompetens, 

arbetsbelastning samt patientgrupp. I denna del var det givna svarsalternativ på de flesta 

frågor, medan övriga frågor skulle besvaras med en siffra (16). 
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4.2.2 Ostrukturerade och strukturerade bedömningar 
För att få reda på vilka bedömningar arbetsterapeuterna utför ställdes frågor om både 

ostrukturerade och strukturerade bedömningar. För varje bedömningssätt skulle de svara på 

tre grundfrågor: hur ofta de använder det, vid vilka tillfällen samt hur användbart resultat de 

anser att de får som stöd i behandlingsplanering, uppföljning och överrapportering. Området 

om ostrukturerad bedömning, som delades in i observation och samtal, innehöll sex frågor. 

Området om strukturerad bedömning innehöll fyra frågor, där de förutom grundfrågorna även 

tillfrågades om de använde en standardiserad bedömning. Det gavs fyra svarsalternativ på alla 

frågor (16) förutom den om standardiserad bedömning, där de kunde svara ”ja”, ”nej” eller 

”vet ej”. Sist ställdes en öppen fråga om övriga bedömningssätt för att ge arbetsterapeuterna 

möjlighet att nämna eventuella övriga sätt som inte fanns med i enkäten (17). 

4.2.3 Möjligheter till bedömning 
I sista området ställdes två frågor om arbetsterapeuters möjligheter till bedömning av 

kognitiv förmåga, där de utöver givna svarsalternativ även själva kunde ange vad som kunde 

förbättra deras möjligheter. Den första frågan hade tre svarsalternativ medan den andra var en 

flervalsfråga där det fanns sex svarsalternativ (17). 

4.2.4 Pilotstudie 
För att kunna vara säker på enkätens användbarhet pilottestades en arbetsterapeut som 

arbetade inom strokerehabilitering genom att låta denne svara på enkäten. Denna 

arbetsterapeuts åsikter ledde till att vissa svarsalternativ ändrades för att enkäten skulle bli 

lättare att besvara. Personen tillfrågades sedan inte om deltagande i själva undersökningen 

(16). 

4.3 Dataanalys 
De insamlade svaren databearbetades i statistikprogrammet SPSS 14.0. Då alla svar var 

inmatade i programmet gjordes frekvensberäkningar på samtliga variabler för att få en 

överblick över svaren, både totalt och för länssjukhus och länsdelssjukhus var för sig (20). 

Deltagarna i undersökningen delades in i grupperna ”länssjukhus” och ”länsdelssjukhus” för 

att göra beräkningar som möjliggjorde en jämförelse mellan grupperna.  

För att se över om det inom grupperna fanns samband mellan två olika variabler gjordes 

korstabeller (20) då minst en variabel var på nominal datanivå. Då båda variablerna var på 

minst ordinal datanivå användes Spearman’s rangkorrelationskoefficient för att beräkna 

sambandet (20, 21). SPSS levererar även signifikansvärdet vid beräkningen av 
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korrelationskoefficienten (22). I denna uppsats valdes en signifikansnivå på α = 0,05 (20). 

Korrelationskoefficienten beräknades mellan olika variabler, såsom mellan frågorna om 

bedömning och bakgrundsvariablerna samt mellan olika frågor om bedömning. Sedan 

sparades de samband som var av betydelse. Då inga generella riktlinjer fanns för hur stor en 

korrelationskoefficient ska vara för att sambandet ska räknas som betydelsefullt valdes rs = 

0,250 som gräns i denna uppsats. 

Nollhypotesen i denna undersökning var att det inte fanns någon skillnad mellan 

länssjukhus och länsdelssjukhus. Där det enligt frekvenstabellerna hittades skillnader mellan 

de två grupperna och denna data var på minst ordinal nivå gjordes hypotesprövningar med 

Mann-Whitney test (20, 21).  

Två variabler exkluderades från beräkningarna eftersom svaren visade att dessa frågor hade 

tolkats på olika sätt av arbetsterapeuterna som besvarade enkäten. Dessa variabler var ”antal 

arbetsterapeuttjänster på enheten/avdelningen” och ”antal patienter som insatser görs 

gentemot samtidigt”. 

5 Resultat 
Av de 66 utskickade enkäterna skickades 55 stycken tillbaka ifyllda. Två av dessa togs inte 

med i dataanalysen, då de kom in för sent. De resterande 53 enkäterna gav en svarsfrekvens 

på 80,3 %. Av dessa 53 enkäter var 28 stycken (53 %) från länssjukhus och 25 stycken (47 %) 

från länsdelssjukhus. 

Det hittades inga signifikanta skillnader mellan grupperna ”arbetsterapeuter på länssjukhus” 

och ”arbetsterapeuter på länsdelssjukhus” varken avseende bakgrundsfrågorna eller frågorna 

om bedömning. Detta innebär att nollhypotesen inte kunde förkastas. Skillnader som hittades 

utifrån frekvenstabellerna tas däremot upp i löptext. 

5.1 Bakgrundsvariabler 
För att beskriva de två grupperna ”arbetsterapeuter på länssjukhus” och ”arbetsterapeuter på 

länsdelssjukhus” användes sex bakgrundsvariabler. De största skillnaderna mellan grupperna 

fanns avseende erfarenhet inom rehabilitering av personer som drabbats av stroke samt hur 

lång vidareutbildning avseende kognitiv förmåga inom denna typ av rehabilitering 

arbetsterapeuterna hade. Detta redovisas i Figur 1 respektive Figur 2. 
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Figur 2. Procentuell fördelning över hur lång 
vidareutbildning arbetsterapeuterna på länssjukhus 
resp. länsdelssjukhus hade gått. 

Figur 1. Procentuell fördelning över hur länge 
arbetsterapeuterna på länssjukhus resp. 
länsdelssjukhus hade arbetat med stroke. 
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Förutom att arbetsterapeuterna på länssjukhus hade längre erfarenhet och längre 

vidareutbildning inom området var det även fler som överhuvudtaget hade någon 

vidareutbildning. Det var 27 stycken (96 %) på länssjukhus och 19 stycken (76 %) på 

länsdelssjukhus som hade någon vidareutbildning. 

För övriga bakgrundsvariabler gäller att medianen för arbetsterapeuternas examensår låg på 

år 1995 på länssjukhus. Det var 26 stycken (93 %) av dessa arbetsterapeuter som angav att de 

dagligen arbetade med patienter som drabbats av stroke. Över hälften (15 stycken eller 54 %) 

uppskattade att 76-100 % av dessa patienter hade en nedsatt kognitiv förmåga.  

På länsdelssjukhus låg medianen för arbetsterapeuternas examensår på år 2000, vilket 

innebär att den låg fem år längre tillbaka i tiden för arbetsterapeuter som arbetade på 

länssjukhus. Av arbetsterapeuterna på länsdelssjukhus var det 24 stycken (96 %) som 

dagligen arbetade med personer som drabbats av stroke. Över hälften (14 stycken eller 56 %) 

uppskattade att 51-70 % av dessa patienter hade nedsatt kognitiv förmåga. Detta betyder att de 

arbetsterapeuter som arbetade på länssjukhus i snitt uppskattade att fler av deras patienter som 

drabbats av stroke hade en nedsatt kognitiv förmåga. 

5.2 Bedömning av kognitiv förmåga 
Resultatet visade att arbetsterapeuterna använde flera olika metoder för att bedöma den 

kognitiva förmågan hos sina patienter. Ostrukturerad observation var den mest använda 

metoden, medan ostrukturerat samtal användes i något lägre utsträckning. Även strukturerad 

bedömning användes ofta, dock i lägst utsträckning bland de nämna metoderna.  

Det fanns en tendens att arbetsterapeuter på länsdelssjukhus använde strukturerad 

bedömning i högre utsträckning och ostrukturerad bedömning i lägre utsträckning än de 

arbetsterapeuter som arbetade på länssjukhus. Skillnaden var dock inte signifikant. Av alla 
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Figur 3. Procentuell fördelning över hur ofta 
arbetsterapeuterna använde ostrukturerad observation 
som bedömningsmetod. 

arbetsterapeuter som deltog i denna undersökning var det ca 90 % som använde vart och ett 

av bedömningssätten ostrukturerad observation, ostrukturerat samtal och strukturerad 

bedömning ”alltid” eller ”ofta”, men fördelningen mellan dessa två svarsalternativ skiljde sig 

åt mellan bedömningssätten. Det mest valda alternativet vid ostrukturerad bedömning var 

”alltid” medan det vid strukturerad bedömning var ”ofta”. Svaren var mer jämt fördelade 

mellan de två svarsalternativen på länsdelssjukhus än på länssjukhus, då skillnaden mellan hur 

många som svarade ”alltid” och hur många som svarade ”ofta” var stor på länssjukhus.  

Avseende bedömningstillfällen var ”flera gånger under behandlingstiden” det mest 

frekventa svarsalternativet vid samtliga bedömningssätt för både länssjukhus och 

länsdelssjukhus. Därefter valde arbetsterapeuter på länssjukhus ”vid inskrivning” som näst 

vanligaste alternativ vid ostrukturerad observation samt strukturerad bedömning medan de på 

länsdelssjukhus valde ”både vid in- och utskrivning”. Vid ostrukturerat samtal var ”vid 

inskrivning” det näst vanligaste alternativet för båda typer av sjukhus. För hela 

undersökningen gäller att inte någon svarade att de utförde en bedömning enbart ”vid 

utskrivning”. 

5.2.1 Ostrukturerad observation 
Både på länssjukhus och på 

länsdelssjukhus var det flertalet av 

arbetsterapeuterna som använde sig 

”alltid” eller ”ofta” av ostrukturerad 

observation för att bedöma kognitiv 

förmågan hos sina patienter (Figur 3). I 

jämförelsen mellan de två sjukhustyperna 

syntes däremot en skillnad mellan hur 

många som valde svarsalternativet ”alltid” 

och hur många som valde ”ofta”. Det var 

bara fyra stycken totalt (7 %) som svarade 

”sällan” eller ”aldrig”, två på vardera typ 

av sjukhus. Samtliga av dessa 

arbetsterapeuter använde dock strukturerad bedömning i stor utsträckning. Det fanns ett svagt 

samband mellan hur ofta arbetsterapeuterna använde ostrukturerad observation och på vilken 

typ av sjukhus de arbetade (rs = 0,261), men det var inte signifikant. Detta samband innebär 
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att arbetsterapeuterna på länssjukhus använde denna bedömnings-metod något oftare än de på 

länsdelssjukhus.  

5.2.2 Ostrukturerat samtal 
Flertalet av arbetsterapeuterna använde 

ostrukturerat samtal ”alltid” eller ”ofta” 

för att bedöma kognitiv förmåga, både på 

länssjukhus och på länsdelssjukhus (Figur 

4). Fördelningen mellan dessa två 

svarsalternativ var olika på de två 

sjukhustyperna. På länssjukhus var ”alltid” 

det mest frekventa svarsalternativet medan 

”ofta” var mest frekvent på länsdels-

sjukhus. 

Fem arbetsterapeuter totalt (9 %) 

svarade att de ”sällan” eller ”aldrig” 

använde ostrukturerat samtal som 

bedömningsmetod, av dessa arbetade tre på länssjukhus och två på länsdelssjukhus. För alla 

fem kan sägas att de använde något av de andra bedömningssätten i större utsträckning. Det 

fanns inget samband mellan hur ofta arbetsterapeuterna använde ostrukturerat samtal och 

vilken typ av sjukhus de arbetade på. Ett starkt samband (rs = 0,480 för länssjukhus resp. rs = 

0,585 för länsdelssjukhus) fanns däremot mellan hur ofta arbetsterapeuterna använde 

observation och hur ofta de använde samtal ostrukturerat. På länssjukhus fanns det även ett 

samband mellan hur ofta de använde strukturerad bedömning och hur ofta de använde 

ostrukturerat samtal som bedömningsmetod (rs = 0,611). Dessa samband innebär att samma 

arbetsterapeut använde de två metoderna i lika stor utsträckning. 

5.2.3 Strukturerad bedömning 
Både på länssjukhus och på länsdelssjukhus använde flertalet av arbetsterapeuterna 

strukturerad bedömning ”alltid” eller ”ofta” för att bedöma kognitiv förmåga (Figur 5). Det 

var fler som svarade ”ofta” än ”alltid” på båda typer av sjukhus. Det var fem arbetsterapeuter 

(9 %) som valde alternativet ”sällan”, tre på länssjukhus och två på länsdelssjukhus, medan 

det inte var någon som svarade ”aldrig”. Avseende strukturerad bedömning fanns det inget 

samband mellan hur ofta arbetsterapeuterna använde det och på vilken typ av sjukhus de 

arbetade.  

Figur 4. Procentuell fördelning över hur ofta 
arbetsterapeuterna använde ostrukturerat samtal som 
bedömningsmetod. 
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Figur 5. Procentuell fördelning över hur ofta 
arbetsterapeuterna använde ostrukturerat bedömning 
som bedömningsmetod. 

Både totalt och på länssjukhus och 

länsdelssjukhus var för sig var det ca 75 % 

av arbetsterapeuterna som använde 

strukturerad bedömning antingen ”både 

vid in- och utskrivning” eller ”flera gånger 

under behandlingstiden”, medan ca 25 % 

enbart använde strukturerad bedömning 

”vid inskrivning”. Strukturerad bedömning 

skiljde sig från ostrukturerad bedömning 

angående vid vilka tillfällen 

arbetsterapeuterna använde bedömningen. 

Vid ostrukturerad bedömning var det en 

stor skillnad mellan hur många som valde 

det mest frekventa alternativet (”flera gånger under behandlingstiden”) och hur många som 

valde något av de andra svarsalternativen. Vid strukturerad bedömning var denna skillnad 

dock inte lika tydlig, då svaren var mer jämnt fördelade mellan de olika alternativen. 

De flesta arbetsterapeuter (96 %) svarade att den strukturerade bedömningen som de oftast 

använde var standardiserad. Ett fåtal, varav samtliga arbetade på länsdelssjukhus, svarade 

endera att bedömningen inte var standardiserad eller att de inte visste. 

5.2.4 Övriga bedömningssätt 
Det var fyra arbetsterapeuter (8 %) som nämnde något annat bedömningssätt än de som 

hade tagits upp i enkäten. Samtliga nämnde att de använde sig av samtal med anhöriga eller 

närstående i sin bedömning. En av dem nämnde dessutom information som fås genom samtal 

med teammedlemmar som del i sin bedömning. 

5.3 Användbarhet av bedömningens resultat 
Vid länsdelssjukhus fanns det vid alla bedömningsmetoder ett samband mellan hur ofta 

arbetsterapeuterna använde metoden och hur användbart resultat de ansåg att de fick som stöd 

i behandlingsplanering, uppföljning och överrapportering av denna typ av bedömning (Tabell 

I). Vid ostrukturerat samtal fanns ett sådant samband även vid länssjukhus, men generellt var 

sambanden starkare vid länsdelssjukhus vid samtliga bedömningssätt. 
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Tabell I.  Samband mellan hur ofta bedömningssätten användes och hur användbart resultat 
 arbetsterapeuterna ansåg att de fick av dessa. 
  Länssjukhus Länsdelssjukhus 
  rs p rs p 

  Hur ofta används ostrukturerad observation? 

Användbarhet av ostrukturerad observation - - 0,701 0,000 

  Hur ofta används ostrukturerat samtal? 
Användbarhet av ostrukturerat samtal 0,496 0,008 0,698 0,000 

 Hur ofta används strukturerad bedömning? 

Användbarhet av strukturerad bedömning - - 0,432 0,031 
 

Både vid länssjukhus och vid länsdelssjukhus var det ungefär 95 % som valde antingen 

alternativet ”mycket användbart” eller ”ganska användbart” vid samtliga bedömningssätt. Det 

var ”mycket användbart” som valdes av flest arbetsterapeuter på både länssjukhus och 

länsdelssjukhus. Det fanns ett undantag, detta på länssjukhus avseende ostrukturerat samtal, 

där flest arbetsterapeuter valde ”ganska användbart”. Avseende ostrukturerade bedömningar 

var det fler arbetsterapeuter på länssjukhus än på länsdelssjukhus som valde alternativet 

”mycket användbart”. På strukturerad bedömning svarade arbetsterapeuterna däremot 

någorlunda lika oavsett typ av sjukhus. Samtliga arbetsterapeuter som tyckte att resultatet av 

ostrukturerade bedömningar var ”inte så användbart” tyckte även att resultatet av en 

strukturerad bedömning var ”mycket användbart”. Det var inte någon arbetsterapeut som 

ansåg att resultaten av någon bedömning var ”inte alls användbart”. 

5.3.1 Ostrukturerad observation 
På länssjukhus var det en stor skillnad 

mellan hur många arbetsterapeuter som 

tyckte att resultatet av en ostrukturerad 

observation var ”mycket användbart” och 

hur många som tyckte att det var ”ganska 

användbart” (Figur 6). På 

länsdelssjukhus var svaren mer jämt 

fördelade mellan dessa två 

svarsalternativ. Det var sammanlagt tre 

arbetsterapeuter (6 %) som tyckte att 

resultatet var ”inte så användbart”, varav 

två arbetade på länssjukhus.  
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Figur 7. Procentuell fördelning över hur användbart 
resultat arbetsterapeuterna ansåg att de fick av ett 
ostrukturerat samtal. 

Figur 8. Procentuell fördelning över hur användbart 
resultat arbetsterapeuterna ansåg att de fick av en 
strukturerad bedömning. 

5.3.2 Ostrukturerat samtal 
 För ostrukturerat samtal var 

fördelningen mellan alternativen ”mycket 

användbart” och ”ganska användbart” 

omvänt på länsdelssjukhus jämfört med 

länssjukhus (Figur 7). Det var totalt tre 

arbetsterapeuter (6 %) som svarade att 

resultatet var ”inte så användbart”, varav 

två arbetade på länssjukhus.  

 

 

 

 

5.3.3 Strukturerad bedömning 
Svarsfördelningen för strukturerad 

bedömning var någorlunda lika på 

länssjukhus jämfört med länsdelssjukhus 

(Figur 8). Det var fler arbetsterapeuter 

som tyckte att resultatet av denna typ av 

bedömning var ”mycket användbart” 

jämfört med hur många som tyckte att 

resultatet av en ostrukturerad bedömning 

var ”mycket användbart”. Här var det 

två arbetsterapeuter (4 %), som svarade 

att resultatet var ”inte så användbart”, en 

på varje typ av sjukhus.  

 

5.4 Möjligheter till bedömning 
På frågan om arbetsterapeuterna tyckte att de hade goda möjligheter till att göra en 

bedömning som leder till ett användbart resultat svarade 36 stycken (68 %) ”ja”, 17 stycken 

(32 %) ”ja, delvis” och ingen svarade ”nej”. Denna fördelning såg likadan ut på både 

länssjukhus och länsdelssjukhus, vilket innebär att det inte fanns något samband mellan hur 

de svarade på denna fråga och vilken typ av sjukhus de arbetade på. Däremot verkade det 
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finnas ett samband mellan svaren och arbetsterapeuternas examensår. Bland de 17 

arbetsterapeuter som valde alternativet ”ja, delvis” examinerades sex stycken 1995 eller 

tidigare, medan elva stycken examinerades 1999 eller senare. Detta innebär att 21 % av dem 

som hade examensår 1998 eller tidigare och 46 % av dem som hade examensår 1999 eller 

senare svarade att de bara var delvis nöjda med sina möjligheter. 

På frågan där arbetsterapeuterna skulle kryssa för faktorer som kunde förbättra deras 

möjligheter fick de välja så många alternativ de ville. Detta ledde till att många 

arbetsterapeuter valde flera faktorer. Varje arbetsterapeut kryssade i genomsnitt för 2,3 

faktorer, både på länssjukhus och på länsdelssjukhus.  

Fördelningen mellan de olika faktorerna redovisas i Tabell II.  

 
Tabell II.  Antal arbetsterapeuter som har valt var och en av faktorerna som skulle kunna förbättra deras 
 möjligheter till att utföra en bedömning som leder till ett användbart resultat.  

 

 Sammanlagt var det sju arbetsterapeuter som uppgav att något ”annat” kunde förbättra 

deras möjligheter, varav flertalet på länssjukhus och endast ett fåtal på länsdelssjukhus. De 

arbetsterapeuter som arbetade på länsdelssjukhus nämnde dock ingen faktor som kunde 

förbättra deras möjligheter utan beskrev snarare upplevda svårigheter i 

bedömningssituationen. Av dem som arbetade på länssjukhus och valde alternativet ”annat” 

svarade de flesta att faktorn ”tillgång till lokal” skulle kunna förbättra deras möjligheter till att 

utföra en bedömning.  

6 Diskussion 
Syftet med denna uppsats var att jämföra hur arbetsterapeuter som arbetar med 

rehabilitering på länssjukhus respektive på länsdelssjukhus bedömer kognitiv förmåga hos 

personer som drabbats av stroke. Detta syfte uppnåddes, då alla frågeställningar kunde 

besvaras med hjälp av undersökningen. Metoden som användes samt vissa aspekter i 

resultatet diskuteras här. 

  Länssjukhus Länsdelssjukhus Totalt 

Tid 6 6 12 
Annat 5 2 7 
Möjlighet till utbildning 4 3 7 
Tillgång till instrument 4 3 7 
Ekonomiska resurser på arbetsplatsen 2 2 4 
Rutiner på arbetsplatsen 0 2 2 
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6.1 Metoddiskussion 
För att identifiera sjukhus som skulle vara med i urvalet användes ett register över sjukhus i 

Sverige som bedriver akutvård av personer som drabbats av stroke (11). Detta register 

användes trots att denna uppsats handlar om rehabilitering, vilket kan motiveras dels med att 

det inte fanns något register över sjukhus som bedriver rehabilitering och dels med att det 

kunde antas att de sjukhusen har ytterligare strokevård. Enligt Creek börjar rehabiliteringen 

ofta redan i det akuta skedet (6). Vid urvalet söktes klinikernas hemsidor dessutom igenom 

efter rehabiliteringsavdelningar som behandlade personer som drabbats av stroke. 

I samband med enkäten gjordes etiska reflektioner gällande konfidentialiteten mot 

arbetsterapeuterna (19). Med hjälp av följebrevet förklarades för dem att det som nämns i 

denna uppsats inte skulle kunna kopplas till någon enskild person, då det behandlades 

konfidentiellt. Även att deltagandet i undersökningen var helt frivilligt påpekades i detta 

följebrev (16, 17). 

För att öka undersökningens validitet hade urvalet av arbetsterapeuterna kunnat göras 

genom att ringa till varje sjukhus och därigenom försäkra sig om att enkäten skickas till rätt 

person, d.v.s. till en arbetsterapeut som arbetar med rehabilitering av personer som drabbats 

av stroke. Detta bedöms inte ha påverkat validiteten, då ett noggrant urval istället gjordes 

genom sjukhusens hemsidor. För att stärka enkätens validitet förklarades de nyckelbegrepp 

som användes i enkäten med hjälp av en inledande text, detta för att klargöra för de svarande 

vilka områden som ingick i frågan. Ett begrepp som kunde ha förtydligats var ”kognitiv 

förmåga”, men att detta inte gjordes bör inte ha påverkat resultatet. Frågorna som ställdes i 

enkäten täckte in de områden som var nödvändiga för att besvara uppsatsens frågeställningar. 

Litteratur användes som hjälp för att konstruera frågorna på ett korrekt sätt och därigenom 

öka enkätens reliabilitet. Reliabiliteten kunde dock ej mätas inom uppsatsens tidsram, då detta 

skulle kräva ytterligare studier (16). Denna undersöknings tillförlitlighet bedöms vara stor 

utifrån de aspekter som här har diskuterats angående validitet och reliabilitet. 

I ett fåtal av enkäterna hade arbetsterapeuterna skrivit kommentarer eller förtydligat sina 

svar. Vissa handlade om att de inte riktigt förstått frågan, samtliga av dessa stod under 

bakgrundsfrågor. Mest oklarheter verkar ha uppstått på frågan om antalet tjänster på 

enheten/avdelningen och på frågan om antalet patienter som insatser görs gentemot samtidigt. 

Dessa två frågor exkluderades vid bearbetningen av svaren, eftersom validiteten inte kunde 

säkras. 

En fråga i enkäten var en öppen fråga där de svarande kunde fylla i eventuella övriga 

bedömningssätt som de brukar använda för att bedöma den kognitiva förmågan hos sina 
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patienter. Det var ett flertal arbetsterapeuter som nämnde exempelvis observation i aktivitet, 

vilka instrument de använde samt att de kombinerade flera av bedömningssätten. De svaren 

togs inte med i resultatet, eftersom de ansågs ingå i de sätten som redan hade nämnts under 

någon av rubrikerna ”ostrukturerade bedömningar” eller ”strukturerade bedömningar”.  

Sist i enkäten kunde arbetsterapeuterna ange hur nöjda de var med sina möjligheter till att 

utföra en bedömning som leder till ett användbart resultat. Det fanns instruktioner om att de 

som var helt nöjda inte skulle kryssa för några faktorer som kunde förbättra deras möjligheter. 

Trots detta var det många av dem som svarade att de var helt nöjda som kryssade för en eller 

fler faktorer. Dessa svar togs dock inte med i denna uppsats, eftersom frågan handlade om de 

arbetsterapeuter som inte eller bara delvis var nöjda med sina möjligheter. 

I resultatdelen av denna uppsats presenteras både exakta antal och relativa tal, i syfte att 

tydliggöra hur siffrorna ska tolkas. Detta behövs eftersom det är problematiskt att använda sig 

av endast procenttal när stickprovet är litet, samtidigt som det är missledande att bara ha 

exakta antal när det inte är lika många deltagare i grupperna som ska jämföras (20).  

6.2 Resultatdiskussion 
Denna undersökning grundar sig på ett relativt litet urval, men eftersom de flesta sjukhusen 

i Sverige är representerade samt eftersom det finns en spridning över hela landet kan resultatet 

generaliseras. Undersökningen handlar dock bara om ett specifikt område inom vården och 

kan inte generaliseras till hälso- och sjukvården som helhet. 

Det kan inte sägas något om de specifika anledningarna för hur arbetsterapeuterna svarade i 

denna undersökning. Samband mellan hur arbetsterapeuterna på länssjukhus respektive 

länsdelssjukhus svarade på frågorna om bedömning och hur de svarade på 

bakgrundsvariablerna beräknades, men inga signifikanta samband hittades. Detta trots att det 

fanns skillnader mellan grupperna ”länssjukhus” och ”länsdelssjukhus” både avseende 

bakgrundsvariablerna och svaren på frågorna om bedömning. Det kan antas att det fanns 

andra faktorer än erfarenhet, vidareutbildning och patientgrupp som påverkade hur de svarade 

på frågorna i enkäten. Faktorer som exempelvis kan ha påverkat hur de enskilda 

arbetsterapeuterna svarade är enkätens konstruktion, deras förförståelse och värderingar, 

vilken typ av utbildning de har gått eller deras förutsättningar på arbetsplatsen. En viktig 

punkt i samband med detta är vilka förutsättningar de hade för teamarbete, exempelvis vilka 

yrkesgrupper som fanns i deras närhet och hur nära detta samarbete var. Van Deusen nämner 

att det t.ex. kan finnas en neuropsykolog på kliniken som gör en grundligare bedömning av 

den kognitiva förmågan hos patienter som har drabbats av stroke. Om en neuropsykolog finns 
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tillgänglig kan det leda till att arbetsterapeuten inte behöver göra en lika utförlig bedömning 

(7). Detta faktum kan specifikt ha påverkat arbetsterapeuterna i hur de svarade på frågorna 

som handlar om hur ofta och vid vilka tillfällen de använde de olika bedömningssätten. Det 

kan innebära att det gjordes en grundlig bedömning av patientens kognitiva förmåga trots att 

detta inte framgick av arbetsterapeutens svar på enkäten. I delen med bakgrundsfrågor ställdes 

inga frågor om de förutsättningarna, d.v.s. om insatser gjordes i multidisciplinära team eller 

liknande. En arbetsterapeut bör dock inte förlita sig på neuropsykologens bedömning då det 

inte har setts några klara samband mellan förbättringar som identifieras genom 

neuropsykologiska tester och faktisk förmåga att engagera sig i aktiviteter (23).  

Det hittades ett samband mellan hur ofta arbetsterapeuterna använde ett visst 

bedömningssätt och hur användbart resultat de ansåg att de fick av detta. Vilken av 

variablerna som påverkade den andra kan diskuteras. Å ena sidan kan det vara så att 

arbetsterapeuterna använde en metod mer om de tyckte att de fick ett användbart resultat av 

denna. Å andra sidan ger bedömningen ett mer användbart resultat om de har använt metoden 

mycket och därigenom har fått större erfarenhet av hur de ska använda den. Vid samtliga 

bedömningssätt var det nämnda sambandet större för länsdelssjukhus än för länssjukhus. Vad 

detta kan bero på är svårt att avgöra, då det inte är klart vilken variabel som påverkade den 

andra. En anledning till detta kan vara att fler arbetsterapeuter på länssjukhus svarade att 

resultatet av bedömningen var ”mycket användbart” än vad arbetsterapeuter på 

länsdelssjukhus gjorde, samtidigt som de inte använde metoden mycket oftare på länssjukhus. 

Varför arbetsterapeuterna svarade på detta sätt är i sin tur inte möjligt att besvara utifrån den 

här undersökningen. 

Ytterligare en aspekt som kan vara svår att motivera avser strukturerad bedömning. För 

båda sjukhustyper gäller att en fjärdedel av arbetsterapeuterna svarade att de använde denna 

bedömningsmetod endast ”vid inskrivning”. Ändå ansåg flertalet av dessa att resultatet av 

bedömningen var ”mycket användbart” som stöd i behandlingsplanering, uppföljning och 

överrapportering. Frågan som uppstår är då på vilket sätt de använde resultatet av denna 

bedömning som gjordes vid inskrivning för uppföljning och överrapportering.  

På frågan där arbetsterapeuterna kunde nämna eventuella övriga bedömningssätt 

förtydligade många hur de använde sig av de bedömningssätt som redan hade tagits upp i 

enkäten. Att de svarade på det sättet visar på att de hade ett behov av att förklara både hur de 

utförde sina bedömningar och varför de använde sig av just dessa metoder. Detta var dock 

inte något som undersöktes genom denna uppsats, utan vidare forskning skulle behövas inom 

området. Vissa kommentarer på den här frågan handlade om att arbetsterapeuterna använde 
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flera olika bedömningsmetoder på samma patient. Denna slutsats kunde även dras utifrån hur 

de svarade på frågorna om hur mycket de använde de olika metoderna, då flertalet svarade att 

de använde var och en av bedömningsmetoderna ”alltid” eller ”ofta”. Det stämmer bra 

överens med vad litteratur inom området rekommenderar, d.v.s. att flera olika metoder borde 

användas vid bedömning av en och samma patient (3). 

På frågan om arbetsterapeuterna var nöjda med sina möjligheter till att utföra en bedömning 

var det ett flertal av dem som svarade att de var helt nöjda som även kryssade för faktorer som 

kunde förbättra deras möjligheter. Detta kan endera innebära att de ville visa att dessa faktorer 

kunde förbättra deras möjligheter även fast de var nöjda eller så hade de missat 

instruktionerna om att de inte skulle kryssa för faktorerna om de var helt nöjda. Av dem som 

inte var helt nöjda svarade några att tillgång till lokal var en faktor som kunde förbättra deras 

möjligheter. En anledning till att de saknade lokaler kan vara neddragningar som har gjorts på 

många sjukhus under de senaste åren. För att en god vård ska kunna garanteras ska dock 

lokaler finnas tillgängliga (10). 

Avseende hur arbetsterapeuterna hade svarat på frågan om sina möjligheter hittades ett 

samband med examensår som innebar att flertalet av dem som bara var delvis nöjda hade ett 

senare examensår. Anledningen till att gränsen för examensår drogs vid 1999 i denna 

jämförelse var att det bland dem som svarade ”ja, delvis” fanns elva arbetsterapeuter som 

representerade examensåren 1999-2006. Innan 1999 kom det ett mellanrum på några år där 

ingen svarade ”ja, delvis”. Resterande sex arbetsterapeuter som valde detta alternativ hade 

spridda examensår mellan 1980-1995. Att det var fler som hade ett senare examensår av dem 

som svarade att de bara delvis var nöjda med sina möjligheter kan bero på olika orsaker. Det 

skulle kunna bero på förändringar i utbildningen i samband med att kunskapsutvecklingen 

ständigt går framåt (24), detta kan innebära att arbetsterapeuter med ett senare examensår har 

annorlunda krav på sitt arbete. En annan orsak kan vara att arbetsterapeuters trygghet i sin 

yrkesroll ökar med åren och att de med tidigare examensår därför har större erfarenhet av att 

hantera olika situationer i sitt arbete (25). 

En studie som hade ett liknande syfte som denna uppsats är Johanssons studie från 2001. 

Bland annat syftade den till att kartlägga arbetsterapeuters tillvägagångssätt vid bedömning av 

kognitiv förmåga efter förvärvad hjärnskada. Jämfört med den kvantitativa 

enkätundersökningen som ligger till grund för den här uppsatsen valde Johansson istället att 

använda en kvalitativ metod med ett mindre urval. Hennes resultat visar på liknande tendenser 

som de som presenteras i denna uppsats, nämligen att observation och intervju som utfördes 

ostrukturerat var de vanligaste bedömningsmetoderna. Vidare kom hon fram till att 
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arbetsterapeuterna ibland använde sig av ett bedömningsinstrument som utgångspunkt i syfte 

att göra bedömningen något mer strukturerad (14).  

En annan studie som gjordes genom kvalitativa intervjuer undersökte vilka metoder 20 

arbetsterapeuter använde för att bedöma den kognitiva förmågan hos personer som drabbats 

av traumatisk hjärnskada. Studien var inriktad på bedömningen av personers arbetsförmåga på 

deras arbetsplats. De kom fram till att arbetsterapeuterna använde flera olika bedömningssätt 

för en och samma patient, vilket stämmer överens med resultatet i denna uppsats. 

Bedömningssätt som exempelvis användes var observation, standardiserade tester, intervju 

eller samtal med närstående och teammedlemmar (26). 

Det fanns endast små skillnader mellan hur arbetsterapeuter på länssjukhus och 

arbetsterapeuter på länsdelssjukhus svarade på enkäten. Detta resultat är bra med tanke på att 

alla har rätt till lika vård enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763 2 §). Resultatet var 

positivt för båda typer av sjukhus, då de flesta av arbetsterapeuterna använde vart och ett av 

bedömningssätten ”alltid” eller ”ofta”, de använde det ”flera gånger under behandlingstiden” 

och resultatet av bedömningarna var ”mycket användbart” eller ”ganska användbart”. Flertalet 

svarade dessutom att de var nöjda med sina möjligheter till att utföra en bedömning. Utifrån 

detta resultat kan dock inte dras några slutsatser om kvaliteten på arbetsterapeuternas 

bedömningar. För att få reda på detta behövs det vidare forskning inom området. 
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Bilaga 1 

 
  Hälsoakademin 
 

Arbetsterapeuters bedömning av kognitiv förmåga 
hos personer som har drabbats av stroke 

 
Vi är två arbetsterapeutstudenter som skriver en c-uppsats med syfte att göra en 
jämförelse mellan länssjukhus och länsdelssjukhus vad gäller arbetsterapeuters 
bedömning av kognitiv förmåga vid rehabilitering av personer som har drabbats av 
stroke.  
 
Genom detta brev tillfrågar vi en arbetsterapeut på ert sjukhus som arbetar med 
rehabilitering av personer som har drabbats av stroke att svara på denna enkät. 
 
Enkäten skickas ut till 66 stycken arbetsterapeuter runtom i hela Sverige som arbetar 
med rehabilitering av personer som har drabbats av stroke. Enkäterna är jämnt 
fördelade på länssjukhus och länsdelssjukhus. 
 
Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt. Svaren kommer att 
databearbetas i statistikprogram och kan då inte kopplas till någon särskild person. 
Anledningen till att vi trots det vill veta vilket sjukhus enkäten kommer från är för att 
du inte ska behöva få en påminnelse i onödan om du redan har besvarat enkäten. 
 
Naturligtvis är ditt deltagande helt frivilligt, men ditt svar är värdefullt för vår 
undersökning. Skicka den ifyllda enkäten till oss i det bifogade svarskuvertet så snart 
som möjligt, det behöver dock vara poststämplat senast den 29 oktober 2007 för att 
vi ska kunna bearbeta ditt svar. 
 
Har du några frågor, hör gärna av dig till oss:  
Gabriela  tel: XXX-XXXXXXX     mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxxx   
Åsa    tel: XXX-XXXXXXX 
 
Tack på förhand för din medverkan. 
 
Örebro, oktober 2007 
 
 
________________________ ________________________ 
 
Åsa Eriksson Gabriela Ramer 
Arbetsterapeutstudent Arbetsterapeutstudent 
 
________________________ 
 
Kajsa Lidström-Holmqvist 
Universitetsadjunkt, leg. Arbetsterapeut 
XXX-XXXXXX 
xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx
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Bilaga 2 
Arbetsterapeuters bedömning av kognitiv förmåga  

hos personer som har drabbats av stroke 
 

   

Bakgrundsfrågor 
 
1. Arbetar du på Länssjukhus ….......  
  Länsdelssjukhus .....  
 
 På vilket sjukhus?  ________________________________________ 
 
 
2. Vilket år examinerades du från arbetsterapeututbildningen?  ________________ 
 
 Hur många år har du arbetat med rehabilitering av Upp till 2 år...............................  
 personer som har drabbats av stroke? Mer än 2 år, men högst 5 år ......  
   Mer än 5 år, men högst 10 år ....  
  Mer än 10 år .............................  
 
 Har du gått någon vidareutbildning eller kurs om kognitiv förmåga i  Ja ..........  
 samband med rehabilitering av personer som har drabbats av stroke? Nej ........  
  
 Om ja, i vilken omfattning?  Upp till 2 dagar ..................................  
  Minst 2 dagar, men högst 7 dagar .....  
  Minst 7 dagar, men högst 30 dagar ...  
  Mer än 30 dagar .................................  
 
3. Hur många arbetsterapeuttjänster finns det på din enhet/avdelning? ____________ tjänster  
 
 Hur många procent arbetar du? ___________ % 
 
 Hur många patienter gör du samtidigt insatser gentemot i genomsnitt (oavsett diagnos)? 
 Ca ____________ stycken 
 
 
4. Hur ofta arbetar du med personer som drabbats av stroke? Dagligen .......................  
  Några ggr i veckan .......  
  Några ggr i månaden ....  
  Sällan ............................  
 
 Hur stor andel av dina patienter med stroke uppskattar du har   0 – 25   % .....  
 nedsatt kognitiv förmåga? 26 – 50   % .....  
  51 – 75   % .....  
  76 – 100 % .....  
   
 
 
Vänligen fortsätt svara på baksidan 
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Följande frågor kommer att handla om din bedömning av den kognitiva förmågan hos 
patienter som har drabbats av stroke. 
 

Ostrukturerade bedömningar 
 
Med ostrukturerade bedömningar menar vi att varken checklista eller instrument används 
som stöd vid bedömningen. 
 

Observation 
 
 
5. Hur ofta använder du observation för att bedöma den kognitiva Alltid .............  
 förmågan hos dina patienter? Ofta ................  
 Sällan .............  
 Aldrig.............  
 Har du svarat ”Aldrig”, gå vidare till fråga 8. 
   ________________________________________________________________________  
 
6. Hur användbart resultat anser du att du får som stöd i  Mycket användbart ..........  
 behandlingsplanering, uppföljning och överrapportering Ganska användbart ..........  
 av denna typ av bedömning? Inte så användbart ............  
 Inte alls användbart..........  
   ________________________________________________________________________ 
 
7. Vid vilka tillfällen bedömer du dessa  Vid inskrivning .....................................  
 patienters kognitiva förmåga? Vid utskrivning .....................................  
 Både vid in- och utskrivning ................  
 Flera gånger under behandlingstiden....  
   ________________________________________________________________________ 
 

Samtal 
 
8. Hur ofta använder du samtal för att bedöma den kognitiva Alltid .............  
 förmågan hos dina patienter? Ofta ................  
 Sällan .............  
 Aldrig.............  
 Har du svarat ”Aldrig”, gå vidare till fråga 11. 
   ________________________________________________________________________ 
 
9. Hur användbart resultat anser du att du får som stöd i  Mycket användbart ..........  
 behandlingsplanering, uppföljning och överrapportering Ganska användbart ..........  
 av denna typ av bedömning? Inte så användbart ............  
 Inte alls användbart..........  
    ________________________________________________________________________ 
 
10. Vid vilka tillfällen bedömer du dessa  Vid inskrivning .....................................  
 patienters kognitiva förmåga? Vid utskrivning .....................................  
 Både vid in- och utskrivning ................  
 Flera gånger under behandlingstiden....  
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Strukturerade bedömningar 
 
Med strukturerade bedömningar menar vi att använda respektive utgå ifrån en checklista 
eller ett instrument när du gör en observation, en intervju eller ett test. 
 
 
11. Hur ofta utför du en strukturerad bedömning av den kognitiva Alltid .............  
 förmågan hos dina patienter? Ofta ................  
 Sällan .............  
 Aldrig.............  
 Har du svarat ”Aldrig”, gå vidare till fråga 15. 
   ________________________________________________________________________ 
 
12. Vid vilka tillfällen bedömer du dessa  Vid inskrivning .....................................  
 patienters kognitiva förmåga med en Vid utskrivning .....................................  
 strukturerad bedömning? Både vid in- och utskrivning ................  
 Flera gånger under behandlingstiden....  
   ________________________________________________________________________ 
 
13. Hur användbart resultat anser du att du får som stöd i  Mycket användbart ..........  
 behandlingsplanering, uppföljning och överrapportering Ganska användbart ..........  
 av denna typ av bedömning? Inte så användbart ............  
 Inte alls användbart..........  
   ________________________________________________________________________ 
 
En bedömning är standardiserad då den kräver ett bestämt tillvägagångssätt för att få fram 
resultatet. Den ska vara reliabilitets- och validitetstestad (Edmans J et al. Occupational 
therapy and stroke. London: Whurr, 2001). 
 
14. Är bedömningen du har använt dig av standardiserad? (Om du har Ja ..........  
 använt flera olika strukturerade bedömningar, svara för det som  Nej ........  
 du har använt oftast) Vet ej ....  
   
 

 
 
15. Finns det något annat sätt som du brukar bedöma dina patienters kognitiva förmåga på? 
 
 ________________________________________________________________________ 
        
 

 
 
 
 
 
 

Vänligen fortsätt svara på baksidan. 
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Möjligheter till bedömning 
 
16. Tycker du att du har goda möjligheter till att göra en bedömning Ja ......................  
 som leder till ett användbart resultat?      Ja, delvis ..........  
  Nej ...................  
 
  Har du svarat ”Ja, delvis” eller ”Nej”, svara då även på fråga 17. 
 Har du svarat ”Ja” behöver du inte svara på fråga 17. 
   ________________________________________________________________________ 
 
17. Om det är någon av följande faktorer som skulle kunna förbättra dina möjligheter, 
 markera då dessa (flera svarsalternativ är möjliga).  
 
 a) Tid ................................................................  
 
 b) Ekonomiska resurser på arbetsplatsen .........  
 
 c) Möjlighet till utbildning ...............................  
 
 d) Tillgång till instrument ................................  
 
 e) Rutiner på arbetsplatsen ...............................  
 
 f) Annat: _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
Tack för att du tog dig tid att svara på våra frågor. 
 
 
Om du vill få den färdiga uppsatsen behöver vi din mailadress: _____________________ 


