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Sammanfattning:  Att drabbas av stroke innebär ofta kognitiva funktionsnedsättningar. 

Betydelsen av en snabb bedömning av strokepatienters kognitiva 
funktioner i det akuta skedet efter en stroke betonas i flera studier. 
Syftet med den här studien var att med hjälp av en enkätundersökning 
kartlägga de kognitiva bedömningar som genomförs av 
arbetsterapeuter på landets strokeenheter. Undersökningsgruppen 
utgjordes av arbetsterapeuter på 58 strokeenheter. Det insamlade 
materialet bearbetades med beskrivande statistik. Av resultatet 
framkom att de vanligast förekommande bedömningsinstrumenten/ 
observationerna var MMT, RBMT, DBF samt AMPS. En 
kombination av bedömningar gjordes på de flesta strokeenheter, 
typvärdet var 4 bedömningar. Resultatet visade även att 
arbetsterapeuternas kunskap om bedömningarnas reliabilitet och 
validitet var god. Någon avgörande skillnad har inte observerats när 
det gäller valet av bedömning hos de olika strokeenheterna med 
hänsyn tagen till sjukhusets storlek eller antalet arbetsterapeuter som 
arbetar på strokeenheten. Vår slutsats är att strokepatienter som 
vårdas på de strokeenheter som ingår i den här undersökningen 
bedöms med bedömningsinstrument/observationer av arbetsterapeuter 
på ett likvärdigt sätt oavsett var i landet de vårdas.  
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BAKGRUND 
 
Stroke 
Definitionen av stroke är enligt WHO: 
 

– en snabbt påkommande fokal störning av hjärnans funktion med 
symtom som vara minst 24 timmar eller leder till döden, där orsaken 
inte uppenbarligen är annan än vaskulär. (Socialstyrelsen 1997) 

 
Stroke, eller slaganfall, den svenska benämning som Svenska Läkaresällskapet 
rekommenderar, är en av de vanligaste orsakerna till invaliditet och död. Varje år insjuknar 
ca 30´000 svenskar. Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken och betydande riskfaktorer 
är högt blodtryck, diabetes och rökning. Risken att drabbas av stroke ökar med stigande 
ålder. Medelåldern vid insjuknande är ca 75 år och 20 % av de drabbade är under 65 år. 
(Socialstyrelsen 2002, Riks-Stroke) Den ökande andelen äldre i Sverige kommer att innebära 
att allt fler patienter insjuknar. Enligt Socialstyrelsens beräkningar (2002) kommer 30 % fler 
att insjukna år 2010 jämfört med idag.   
 
De akuta konsekvenserna av en stroke kan ses som pares, känselnedsättning, synfältsdefekter 
och afasi. (Socialstyrelsen 2002) Kvarstående funktionsnedsättningar kan vara dels fysiska, 
synliga, dels psykiska, dolda. De dolda funktionshindren har bland annat betydelse för det 
sociala samspelet med omgivningen och yttrar sig som bristande förståelse, minnesproblem, 
oförmåga att förstå sin egen situation och bristande koncentrationsförmåga. (Landstinget 
Uppsala Län) 
 
Stroke drabbar patienter akut och för att begränsa hjärnskadans konsekvenser och förbättra 
prognosen ställs stora krav på ett snabbt och aktivt omhändertagande inom sjukvården. 
(Socialstyrelsen 2002, SBU) Detta förutsätter personal med expertkunnande inom stroke och 
rehabilitering. (Socialstyrelsen 2002) En obruten vårdkedja har stor betydelse för behandling 
och rehabilitering av strokedrabbade. (Socialstyrelsen 2002) Socialstyrelsens uppdrag är att 
utarbeta nationella riktlinjer för att stärka patienternas möjligheter att få likvärdig, 
kunskapsbaserad vård i alla delar av landet. De nationella riktlinjerna ska grundas på den 
kunskap och kompetens som redan finns i olika kvalitetsregister och i internationella 
riktlinjer. (Socialstyrelsen 2002) Riks-Stroke är ett nationellt kvalitetsregister som startade 
1994. Syftet är att vara sjukhusens verktyg för kontinuerlig kvalitetsutveckling av 
strokesjukvården. Ytterligare ett syfte är att se till att vården håller en jämn och hög 
kvalitetsnivå i hela landet. I Socialstyrelsens riktlinjer anmodas alla sjukhus som vårdar 
strokepatienter att registrera dessa i Riks-Stroke. Registreringen omfattar patientens 
insjuknande samt en uppföljning tre månader senare. Patientens bakgrund och ett antal andra 
variabler registreras. (Socialstyrelsen 2002)  
 
Strokenheter 
För att kunna bedriva en systematiserad och specialiserad vård av strokepatienter har 
strokeenheter inrättats vid ett flertal svenska sjukhus. (Socialstyrelsen 2002) Dessa finns 
representerade på såväl större Regions- och Länssjukhus som mindre Länsdelssjukhus och 
övriga sjukhus. (Falk & Nilsson 1999) Redan på 1950-talet publicerades en rapport om 
organiserad strokevård i Storbritannien. (Langhorne & Dennis 1998) Enligt Langhorne & 
Dennis (1998) bör sjukhus som tar emot många strokepatienter ha strokeenheter för att 
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patienternas vård ska ge ett bättre resultat och för att möjliggöra en större specialisering av 
teammedlemmarna. I Sverige påbörjades på 1980-talet en utbyggnad av strokevården. 
Strokeenheter med multidisciplinära team fanns 1990 vid 28 svenska sjukhus och 78 % av 
alla strokepatienter vårdades 2004 vid någon av dessa. Sedan dess har en kraftig utveckling 
skett och 2006 finns 80 strokeenheter runtom i landet. (Riks-Stroke)  
 
Att drabbas av stroke innebär kostnader för samhället i samband med sjukfrånvaro, 
förtidspensionering och för tidig död. Enligt Socialstyrelsen (2002) blir kostnaderna lika 
stora oavsett val av vårdform. Att vårdas på strokeenhet i det akuta skedet ger andra vinster 
än ekonomiska.  Enligt Socialstyrelsen (2002) är den totala effekten av vård på strokeenhet 
jämfört med en vanlig avdelning att andelen döda och vårdberoende minskar med 15 %.  
Brittiska studier visar liknande resultat. (Langhorne & Dennis 1998) Enligt en studie av 
Indredavik et al. (1998) förbättrades patienternas långsiktiga livskvalitet vid vård på 
strokeenhet jämfört med en vanlig vårdavdelning. Behandlingen på enheten ökade 
patienternas energi och fysiska rörlighet samt förbättrade sömnen. Resultaten förmodades 
vara en konsekvens av den tidiga behandlingen. I en studie av Özdemir et al. (2001) ger vård 
på strokeenhet en signifikant förbättring i både funktion och kognition jämfört med de 
patienter som får vård och träning i hemmet av anhöriga. Enligt Özdemir et al (2001) visar 
andra studier att de patienter som vårdas akut på strokeenhet uppvisar bättre resultat i fråga 
om överlevnad, självständighet och möjlighet att bo hemma. Andelen hemmaboende tre 
månader efter en stroke har ökat de senaste 10 åren från 80 till 86 %. (Riks-Stroke) 
 
Undervisning och träning är en viktig del av strokeenhetens omsorg. (Langhorne & Dennis, 
1998) Vården vid en strokeenhet kännetecknas av specialutbildad personal som arbetar i 
multidisciplinära team. Teamet arbetar enligt ett fastställt program med utredning, 
behandling och tidig aktiv rehabilitering. (Socialstyrelsen 2002) I teamet ingår 
arbetsterapeuter vars uppgift är att bland annat kartlägga patientens tidigare 
aktivitetsmönster, bedöma vilka konsekvenser sjukdomen har för patientens livsföring samt 
utifrån patientens önskemål och behov träna in nya sätt att utföra aktiviteterna. 
(Socialstyrelsen 2002) 
 
Kognitiva funktionshinder 
I det akuta skedet efter en stroke förekommer ofta kognitiva och perceptuella svårigheter 
bland annat desorientering, nedsatt koncentrationsförmåga och nedsatt planeringsförmåga. 
(Socialstyrelsen 2002) Strokepatienter kan även drabbas av apraxi vilket medför problem 
med motorisk funktion, förståelse, kognitiv orientering och korttidsminne. En studie av van 
Heugten et al. (2000) visade att patienter med apraxi hade signifikant lägre poäng vid test av 
korttidsminnet än patienter utan apraxi. Patienter med apraxi upplever ett stort handikapp. 
Kognitiva svårigheter kan innebära att patienten saknar sjukdomsinsikt och därmed utsätter 
sig för faror på olika sätt. (Socialstyrelsen 2002) En studie i Japan av Suzuki et al. (2005) 
undersökte förhållandet mellan nedsatt motorisk och kognitiv funktion och antal individer 
som fallit en viss tid efter utskrivning. Studiens syfte var att undersöka möjligheten att 
förutsäga fallrisken hos patienter som drabbats av stroke. Resultatet visade att fallrisken var 
lägst i gruppen med bäst resultat på kognitiva test. Andra studier visade att patienter med 
nedsatt kognition hade problem att följa verbala instruktioner när det gällde förflyttningar. 
Perceptuella och kognitiva svårigheter är problemområden som enligt Socialstyrelsen (2002) 
bör uppmärksammas i ett tidigt skede efter en stroke. För att identifiera problemen utförs 
kognitiva bedömningar. Bedömningarna baseras på klinisk observation i olika praktiska 
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situationer. Strukturerade bedömningar kan i vissa fall påbörjas redan i akutskedet. 
(Socialstyrelsen 2002) Eftersom ett kognitivt funktionshinder kan begränsa funktionen under 
rehabiliteringen är den tidiga bedömningen av kognitiv förmåga avgörande för 
strokepatienten. (Zwecker et al.) En viktig målsättning med kliniska studier borde därför 
enligt O´Sullivan, Morris & Markus (2005) vara att upptäcka vilka effekter kognitiva 
bedömningar och behandlingar har.  
 
Kognitiva bedömningar 
För att arbetsterapeuter ska kunna utföra kognitiva bedömningar på patienter med akut stroke 
används olika bedömningsinstrument/observationer. I den här studien har bedömningarna 
delats in i kognitiva bedömningsinstrument respektive kognitiva observationsinstrument. 
Med bedömningsinstrument menar vi de bedömningar som utförs i samtal med patienten med 
hjälp av standardiserade formulär. Dessa mäter till exempel orientering, korttidsminne och 
uppmärksamhet. Kognitiva observationer är bedömningar som görs i praktiska situationer 
genom att observera patientens förmåga att förstå och utföra vardagliga aktiviteter. Även 
observationer dokumenteras med hjälp av olika bedömningsinstrument. Ordet bedömning är i 
den här studien ett samlingsnamn för dessa bedömningsinstrument/observationer. 
 
Vetenskapliga studier finns om de olika bedömningarnas reliabilitet och/eller validitet. Med 
detta menas att bedömningen är tillförlitlig respektive mäter vad den är avsedd att mäta. 
(Polit & Hungler 1999) De bedömningsinstrument/observationer som ingår i den här studiens 
enkätundersökning presenteras nedan. 
 
Kognitiva bedömningsinstrument 
Mini Mental State Examination (MMSE) 
Bedömningsinstrumentet är ett kvantitativt screeningtest som bedömer kognitiv funktion. I 
Sverige benämns testet Mini Mental Test och förkortas MMT. (Blesedell Crepeau 2003, 
Socialstyrelsen 2002) Testet är uppdelat i två sektioner. En del täcker orientering, minne och 
uppmärksamhet och kräver verbala svar. Den andra vänder sig till förmågan att följa skrivna 
och muntliga instruktioner, skriva en mening spontant och kopiera en polygon. 
Genomförandet är inte på tid och detaljerade, standardiserade instruktioner finns. (Folstein et 
al.) Testet ger maximalt 30 poäng, gränsvärdet för nedsatt kognitiv förmåga ligger vid 24 
eller lägre. (Adunsky et al.) Testet tar 5-10 minuter att genomföra. (Socialstyrelsen 2002) 
Fördelarna med MMT är att det är kort och snabbt och även mäter förändring över tid. 
(Folstein et al.) 
 
Bedömningsinstrumentet är reliabelt och valitt för patienter med demens och psykiatriska 
diagnoser, till exempel schizofreni. (Folstein et al.) Det mäter också uppmärksamhet, 
inlärning och abstrakt tänkande. Bedömningsresultatet visar på behov av ytterligare 
neuropsykologisk bedömning. MMT har en hög korrelation med andra kognitiva tester som 
till exempel FIM och LOTCA. (Zwecker et al.) men bör användas tillsammans med andra 
bedömningsinstrument för att ge en heltäckande bild. (Folstein et al.) MMT har en hög 
interbedömar-reliabilitet. (Adunsky et al.) 
 
MMT:s validitet hos neurologiska och psykiatriska diagnoser har ifrågasatts eftersom 
instrumentet ursprungligen använts till patienter med demens. Enligt Nys et al. (2005) bör 
bedömningsinstrumentet användas med försiktighet eftersom det, enligt deras studie, inte 
klarar att skilja mellan intakt och nedsatt kognitiv förmåga hos patienter med akut stroke. 
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Wade (1992) menar att det även finns problem när det gäller bedömningsinstrumentets 
poängsättning.  
 
Neurokognitiv Status Undersökning (NKSU) 
NKSU (numera Cognistat) är ett bedömningsinstrument som mäter kognitiv dysfunktion i 
samband med hjärnskada. (Osmon et al. 1992) NKSU innehåller 11 deltester som bland 
annat mäter orientering, språk, minne, aritmetik, uppmärksamhet, omdöme och logisk 
förmåga. (Blesedell Crepeau 2003, Wallace et al. 2000) Testet tar 10-30 minuter att 
genomföra för patienter med akut stroke. (Osmon et al. 1992) De olika förmågorna bedöms 
enligt en fyrgradig skala från lätt nedsatt till svårt nedsatt förmåga. NKSU mäter även 
förändring över tid. (Doninger et al. 2000) 
 
En studie av Osmon et al. (1992) verifierar testets begreppsvaliditet. NKSU är lämpligt för 
alla patienter med akut stroke utom de med svårt nedsatt hörsel eller syn. (Osmon et al. 1992) 
Bedömningsinstrumentet rekommenderas till patienter med större kognitiva problem 
eftersom resultatet annars inte blir tillförlitligt. (Doninger et al. 2000) NKSU är mer känsligt 
än MMT speciellt när det gäller orienteringsförmåga och minne. (Mysiw, Beegan & Gatens 
1989) 
 
Rivermead Behavioural Memory Test (RBMT) 
RBMT används för att upptäcka och identifiera minnesproblem som påverkar individens alla 
aktiviteter i vardagen. (Blesedell Crepeau 2003) Testet används till både barn och vuxna med 
minnesproblem på grund av hjärnskador som inte är progredierande, fortskridande. (NETF) 
Bedömningsinstrumentet testar bland annat verbalt och visuellt kort- och långtidsminne, 
ansiktsminne samt orienteringsförmåga. Testet är avsett för personer med medelsvåra och 
svåra kognitiva problem och består av åtta olika komponenter som kartlägger vardagens 
minnessvårigheter, till exempel att minnas namn, gömda ägodelar, möten, bilder och 
ansikten. (NETF) Testet innehåller två poängberäkningar: screening score som visar om 
patienten har minnesproblem eller inte, och profile score, som är en mer känslig mätning av 
förändring efter en behandling. (Harcourt Assessment) Den totala administrationstiden är 90 
minuter. (Socialstyrelsen 2002)  
 
Enligt Wilson et al. (1989) har testet hög reliabilitet och validitet. Ingen specialistutbildning 
krävs för att administrera testet, som är relativ kort och det kan användas i många olika 
situationer. (Wade 1992) Fyra parallella versioner finns för upprepad testning. (NETF) 
 
Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment (LOTCA) 
LOTCA används huvudsakligen av arbetsterapeuter för att bedöma kognitiva funktioner efter 
stroke eller andra hjärnskador. Instrumentet har en standardiserad uppsättning av perceptuella 
test. LOTCA är utvecklat i Israel och används i hela världen. (Kielhofner 1997) Testet 
härleds från kliniska erfarenheter, neuropsykologisk teori, utvecklingsteorier och 
utvärderingsprocedurer. Bedömningsinstrumentet bedömer de grundläggande kognitiva 
färdigheterna. LOTCA innehåller 4 stora områden som innefattar 20 deltester relaterade till 
patientens rehabiliteringspotential. De områden som undersöks är orientering, perception, 
visuomotorisk organisation och tankeprocesser. Varje deltest poängsätts och den individuella 
poängen ligger mellan 22 och 91. Bedömningsinstrumentet ger information om patientens 
förmåga och begränsning och hans/hennes kapacitet att klara sina dagliga aktiviteter. När 
testet utförs av arbetsterapeut tar det cirka 45 minuter att genomföra. (Zwecker et al. 2002, 
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Blesedell Crepeau 2003)  
 
Bedömningsinstrumentet är reliabelt och valitt. (Katz et al.) Enligt Zwecker et al. (2002) 
visar resultat från studier att LOTCA är något bättre än MMT och FIM kognitiv test i att 
förutsäga förändring i funktionell status efter stroke, men att det samtidigt är ett tidskrävande 
och för patienten ansträngande bedömningsinstrument.   
 
Kognitiva observationsinstrument 
Functional Independence Measure (FIM) kognitiv del  
FIM mäter funktionsförmåga och på vilket sätt nedsatt förmåga påverkar individen. 
Observationsinstrumentet bedömer patientens hjälpbehov och vilka ekonomiska resurser som 
kommer att krävas ute i samhället. (Blesedell Crepeau 2003) Hela observationsinstrumentet 
innehåller 18 punkter som bedöms enligt en 7-gradig skala. (Guide for the Uniform Data Set 
for Medical Rehabilitation) Med hjälp av skalan anges vårdtyngden för respektive område. 
(Beninato et al.) De 18 punkterna är indelade i två delar: en motorisk och en kognitiv. 
(Hamilton et al.) Den kognitiva delen innehåller fem områden: kommunikation (förståelse, 
uttrycksförmåga) och social kognition (social interaktion, problemlösningsförmåga, minne). 
Den 7-gradiga skalan innebär att 1 är totalt beroende och 7 är totalt oberoende. Testet ger 
maximalt 35 poäng. (Adunsky et al.).  
 
Observationsinstrumentet är reliabelt och valitt för patienter med stroke när det används av 
erfaren och tränad rehabiliteringspersonal. Interbedömar-reliabiliteten är hög.  (Hamilton et 
al.) Observationsinstrumentet kräver en god kunskap om patienten och är därför mindre 
lämpligt vid en första bedömning. MMT föreslås initialt vid bedömning av strokepatienter då 
det är lättare att genomföra. (Zwecker et al. 2002) FIM har en signifikant positiv korrelation 
med MMT (Zwecker et al.) och är även signifikant när det gäller förändring. (Hamilton et al.)  
 
Sunnaas ADL-index  
Observationsinstrumentet är utvecklat i Norge 1995 vid Sunnaas Sjukhus och kartlägger 
patientens grad av självständighet och hjälpbehov i dagliga aktiviteter. (Bathen & Vardeberg 
2000, NETF) Observationsinstrumentet innehåller tolv dagliga aktiviteter som är nödvändiga 
för att individen ska kunna leva ett självständigt liv i det egna hemmet. (Bathen & Vardeberg 
2001) En av aktiviteterna behandlar kommunikation innefattande förmågan att telefonera och 
vid behov tillkalla hjälp via larm. (Bathen & Vardeberg 2001) Aktiviteterna är hierarkiskt 
ordnade i tre huvudgrupper där den första gruppens aktiviteter måste visa en hög grad av 
självständighet för att patienten ska kunna bo själv. Ju mer beroende i en eller flera av de 
första aktiviteterna patienten är, desto större hjälpbehov finns. (Bathen & Vardeberg 2001) 
Aktiviteterna bedöms enligt en fyrgradig skala där 0 och 1 betyder beroende och 3 och 4 
betyder oberoende. (Bathen & Vardeberg 2001) 
 
Observationsinstrumentet är reliabilitetstestat och visar en hög test-retestreliabilitet. (Bathen 
& Vardeberg 2001) Sunnaas ADL index visar inte små förändringar i patientens 
aktivitetsförmåga, som till exempel FIM gör. (Bathen & Vardeberg 2001) 
 
 
Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) 
AMPS är en aktivitetsbaserad bedömning som används för observation, bedömning och 
utvärdering. Patienten genomför två eller tre ADL-aktiviteter som han/hon har tidigare 
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erfarenhet av att utföra. Patienten väljer själv aktivitet utifrån en lista, till exempel att göra 
frukost eller att dammsuga. (AMPS UK,  Blesedell Crepeau 2003) För varje utförd aktivitet 
bedöms 16 motoriska moment och 20 processfärdighetsmoment. (AMPS UK, Kielhofner 
1997) Den motoriska färdigheten mäts genom till exempel kroppshållning, rörlighet, 
koordination och styrka. (AMPS UK, Holm & Jansson 2001) Processfärdigheter visar 
förmågan att ta initiativ, fråga, uppmärksamma, reagera, planera, organisera och slutföra. 
(AMPS UK, Blesedell Crepeau 2003) 
Utvärdering sker av den motoriska förmågan och processfärdighetsförmågan och hur de 
tydliggörs i aktiviteten. Resultatet vägleder arbetsterapeuten i beslut om stöd, möjlighet att 
tillgodogöra sig arbetsterapi samt om någon förändring skett sedan tidigare mätning. (AMPS 
UK) Testet kräver en fem dagar lång kurs för träning och kalibrering och tar 30 – 60 minuter 
att genomföra. 
 
Problemområde 
För att få en uppfattning om kognitiva funktionshinder och för att kunna planera 
rehabiliteringen för patienter med stroke gör arbetsterapeuten kognitiva bedömningar. Dessa 
bedömningar görs dels teoretiskt med hjälp av olika bedömningsinstrument, dels praktiskt 
genom observationer. För att få en överblick över vilka bedömningar som görs på 
strokeenheter runtom i Sverige avser vi att göra en kartläggning över dessa. Dokumentation 
om olika bedömningsinstrument/observationer finns redan, vad som saknas är kunskap om 
bedömningarnas utbredning och förekomst i klinisk praxis. Vår uppfattning är att den 
kunskapen är intressant för arbetsterapeuter verksamma inom strokevården. 
 
Syfte 
Syftet med studien är att göra en kartläggning över de kognitiva bedömningar som genomförs 
av arbetsterapeuter med patienter i det akuta skedet efter en stroke. 
 
– Påverkas valet av bedömning av vilken sjukhustyp strokeenheten tillhör? 
– Finns det några skillnader vid val av bedömning beroende på hur många arbetsterapeuter 

som arbetar på strokeenheten? 
– Finns det ett samband mellan val av bedömning och patienternas ålder? 
– Finns kännedom om bedömningens reliabilitet och validitet? 
 
 
METOD 
 
Enkät 
Datainsamlingsmetoden genomfördes i form av en enkätundersökning. (Polit & Hungler 
1999) Enkäten bestod av 11 frågor, både strukturerade och ostrukturerade. (Bilaga 1) 
Enkätens fyra första frågor berörde strokeenhetens tillhörighet (typ av sjukhus), antal 
arbetsterapeuter verksamma vid enheten samt vilken åldersgrupp huvuddelen av patienterna 
tillhörde. Övriga frågor berörde vilka bedömningsinstrument och observationer som 
användes, arbetsterapeuternas kännedom om bedömningarnas validitet och reliabilitet samt 
arbetsterapeuternas utbildning och fördjupade kunskap kring de instrument/metoder som 
användes. De bedömningar vi tagit upp i enkäten är de vi kommit i kontakt med vid praktik 
och studiebesök under utbildningen.  
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Deltagare 
För att få en rikstäckande kartläggning vände vi oss till landets 80 strokeenheter och de som 
utför bedömningarna där, det vill säga arbetsterapeuterna själva. Genom kontakt med 
strokekoordinatorn för kvalitetsregistret Riksstroke vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala 
inhämtades information om vilka strokeenheter som finns samt namn och e-postadresser till 
kontaktpersoner. Strokeenheterna kontaktades via telefon eller e-post för att erhålla e-
postadresser till strokeenhetens arbetsterapeuter. 
 
En arbetsterapeut avböjde att delta, tre personer återkom aldrig med e-postadress, återstod 76 
strokeenheter. Enkäten förtestades på två arbetsterapeuter för att se om frågorna var relevanta 
samt om de behövde kompletteras eller omformuleras. Vissa förändringar gjordes med 
utgångspunkt från arbetsterapeuternas synpunkter innan enkät och informationsbrev (Bilaga 
2) slutligen skickades ut per e-post till de 76 strokeenheterna. En arbetsterapeut vid varje 
strokeenhet samlade in ett gemensamt svar från de verksamma arbetsterapeuterna på enheten 
och returnerade enkäten via e-post. 43 strokeenheter besvarade enkäten inom föreskriven tid, 
ytterligare 15 inkom med svar efter en påminnelse. Övriga 18 strokeenheter räknades som 
bortfall. Detta gav en svarsfrekvens på 76 %. 
 
Internt bortfall 
Ett internt bortfall vardera registrerades på frågorna 2 och 3. På fråga 4 lämnade 15 
strokeenheter mer än ett svarsalternativ vilket omöjliggjorde gruppindelning, varför dessa 
räknades som internt bortfall. Även på fråga 11 lämnade 9 strokeenheter mer än ett 
svarsalternativ, även dessa registrerades som internt bortfall. 
 
Dataanalys 
För att kunna utföra statistisk sambandsanalys indelades sjukhustyperna i två grupper, där den 
ena gruppen bestod av Regionsjukhus och Länssjukhus och den andra Länsdelssjukhus och 
Övrigt sjukhus. (Falk & Nilsson 1999) Antal arbetsterapeuter på strokeenheterna grupperades 
på liknande sätt där grupp 1 innehöll strokeenheter med 1-2 arbetsterapeuter och grupp 2 
enheter med 3 arbetsterapeuter eller fler. Även patienternas ålder indelades i två grupper, 
patienter i åldern 75 år eller yngre och patienter som var 76 år eller äldre. Strokeenheterna 
grupperades efter hur länge de funnits, de strokeenheter som funnits i upp till 10 år bildade en 
grupp och enheter som funnits i 11 år eller längre bildade den andra. Det insamlade materialet 
bearbetades med beskrivande statistik. Den statistiska sambandsanalysen gjordes med 
statistikprogrammet SPSS 14.0 för Windows. Till största delen bestod materialet av 
oberoende icke-parametriska variabler tillhörande nominal- och ordinalskala varför Chitvåtest 
genomfördes. (Ejlertsson 2003) Spearmantest användes i vissa test då en av variablerna var 
snedfördelad och enligt ordinalskala och den andra variabeln klassades som intervallskala. 
(Ejlertsson 2003) 
 
Samband undersöktes med Chitvåtest mellan antalet arbetsterapeuter och sjukhusets storlek 
samt om sjukhusets storlek påverkade valet av bedömning. Strokeenheterna var grupperade 
efter sjukhustillhörighet. I bilaga 3 finns en sammanställning av de bedömningar som 
respektive strokeenhet kombinerade. Med samma test undersöktes sambandet mellan val av 
bedömning och antalet arbetsterapeuter på strokeenheten. Även sambandet mellan 
patienternas åldersgrupper och val av bedömning prövades med Chitvåtest. Korrelationen 
mellan arbetsterapeuternas kännedom om bedömningarnas reliabilitet och validitet och typ av 
sjukhus respektive hur länge strokeenheten funnits undersöktes också med Chitvåtest. Med 
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Spearmantest undersöktes korrelationen mellan de gruppindelade arbetsterapeuterna på 
strokeenheten och antalet olika bedömningar som gjordes. Samma test användes för att se om 
någon annan variabel påverkade antalet bedömningar. Prövning med Spearmantest gjordes 
även mellan antalet bedömningar som genomfördes på respektive strokeenhet och 
patienternas åldersgrupper respektive hur länge enheten funnits. Ett p-värde <0.05 
accepterades som signifikant. 
 
Bakgrundsinformationen presenteras med hjälp av tabeller och diagram. Den procentuella 
fördelningen mellan enkätfrågornas svarsalternativ har beräknats liksom typvärden och 
variationsvidd för olika variabler. (Ejlertsson 2003) På fråga 7 om vad som utgjorde grund för 
val av bedömningsinstrument/observation för varje patient angavs ett tjugotal olika 
urvalskriterier vilka indelades i fem kategorier – allmäntillstånd, aktivitetsförmåga och 
motoriska problem, social situation och individuella behov, diagnos och skadelokalisation 
samt ålder. På fråga 11, där strokeenheterna skattade sin tillfredsställelse med de 
bedömningsinstrument/observationer de använde med tanke på tidsåtgång och användbarhet 
vid upprättande av en rehabiliteringsplan, gjordes en manuell genomgång av enkätsvaren. 
 
 
ETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN 
 
Studien följer de forskningsetiska principerna både när det gäller metod och konsekvenser 
eftersom sekretessbelagda patientuppgifter inte ingick i studien. Studiens respondenter fick 
information via ett följebrev om syftet med studien samt att deltagandet var frivilligt. 
 
 
RESULTAT 
 
Bakgrundsinformation 
Av de utskickade 76 enkäterna inkom 58 med svar. Tabell 1 visar att 41 % av strokeenheterna 
tillhörde ett Länssjukhus vilket var den vanligast förekommande sjukhustypen. På 5 
strokeenheter arbetade 1 arbetsterapeut, 4 av dessa strokeenheter återfanns bland mindre 
sjukhus. Typvärdet på frågan om hur många arbetsterapeuter som arbetade på respektive 
strokeenhet var 2 arbetsterapeuter. Hälften av de 10 enheterna med 5 arbetsterapeuter eller 
fler återfanns i gruppen Länssjukhus. Inget samband alls fanns mellan ett större antal 
arbetsterapeuter på strokeenheten och ett större sjukhus. De flesta strokeenheterna, 24 
stycken, har funnits mellan 6 och 10 år, en strokeenhet har funnits sedan mitten av 1980-talet. 
På huvuddelen av strokeenheterna, 36 stycken, återfanns patienterna i åldersgruppen 76-85 år.  
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Tabell 1. Bakgrundsinformation om strokeenheterna redovisad utifrån vilka sjukhustyper 
strokeenheterna tillhörde. 
 
Variabel Regionsjukhus Länssjukhus Länsdelssjukhus Övrigt sjukhus Totalt 
Antal (% inom 
parentes) 

8 (14) 24 (41)* 20 (35) 6 (10) 58 (100) 

Antal AT/enhet (n=57)          
1 - 1 3 1 5 

2* 5 12 10 2  29 
3 1 2 2 1 6 
4 - 4 3 - 7 

5 eller fler 1 5 2 2     10 
Strokeenh. ålder (n=57)        

1-5 år 1 6 5 3 15 
6-10 år* 5 8 9 2   24 
11-15 år 1 7 3 - 11 
16-20 år - 3 3 - 6 

Mer än 20 år 1 - - - 1 
Patienters ålder (n=43)          

Under 65 år 1 - - - 1 
66-75 år 2 1 3 - 6 

76-85 år* 4 15 12 5 36 
86-95 år - - - - - 

Över 95 år - - - - - 
*Typvärde  
 
Analysresultat av kognitiva bedömningar 
Resultatet av sammanställningen visade att arbetsterapeuterna gjorde kognitiva bedömningar 
av patienter med akut stroke vid 98 % av strokenheterna.  Av de strokeenheter som 
tillfrågades ansåg 88 % att de inte använde samma bedömning till alla patienter. Tabell 2 visar 
en sammanställning av arbetsterapeuternas urvalskriterier vid val av bedömning, 
sammanställda till fem kategorier. Det vanligaste kriteriet vid val av bedömning var att 
hänsyn togs till patientens allmäntillstånd, till exempel symtom, status, patientens ork och 
medvetandegrad. Övriga fyra kategorier var aktivitetsförmåga och motoriska problem, social 
situation och individuella behov, diagnos och skadelokalisation samt ålder. Endast 2 
strokeenheter tyckte att tidsåtgången hörde till de kriterier som avgjorde vilken bedömning 
som användes. Av respondenterna använde 7 enheter samma kombination av bedömningar till 
alla patienter. 
 
                       Tabell 2. Arbetsterapeuternas urvalskriterier vid valet av bedömning, 

sammanställda till fem kategorier. 
 

Kategori Antal enheter (i %) 
Allmäntillstånd 24 (41) 
Aktivitetsförmåga och motoriska problem 20 (34) 
Social situation och individuella behov 15 (26) 
Diagnos och skadelokalisation 15 (26) 
Ålder   9 (15) 

 
Det framkom att arbetsterapeuterna vid strokeenheterna använde mellan 1 och 10 
bedömningsinstrument/observationer. Figur 1 visar hur många strokeenheter som använde ett 
visst antal bedömningar. I figuren kan utläsas att 6 strokeenheter använde 1-2 instrument 
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medan 41 enheter använde 3-6 instrument. Typvärdet var 4. I figuren kan även utläsas att 6 
strokeenheter i undersökningen använde sig av 8-10 olika bedömningar. 
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     Figur 1. Antal strokeenheter och hur många bedömningar de  
     använde. (n=58) 

 
En viss tendens till samband (p=0.086) kunde utläsas mellan angivet antal 
bedömningsinstrument/observationer och antalet arbetsterapeuter på strokeenheten såtillvida 
att användningen av 1-5 bedömningar var vanligare i gruppen med 1-2 arbetsterapeuter än de 
som var 3 eller fler. Användningen av 6-10 bedömningar var däremot vanligare i gruppen 
med 3 arbetsterapeuter eller fler. Något samband kunde inte påvisas mellan antalet 
bedömningar och patienternas åldersgrupper (75 år eller yngre respektive 76 år eller äldre) 
respektive hur länge strokeenheten funnits (10 år eller kortare respektive 11 år eller längre).  
 
Av de i enkäten angivna bedömningsinstrumenten var MMT och RBMT de vanligast 
förekommande, 39 respektive 38 strokeenheter. Bland observationsmetoderna var AMPS 
vanligast med 30 strokeenheter. I figur 2 presenteras de kognitiva bedömningsinstrument/ 
observationer som användes. Majoriteten av strokeenheterna kombinerade 
bedömningsinstrument och observationsinstrument. En strokeenhet bedömde sina patienter 
enbart i aktiviteter med hjälp av AMPS. Om ytterligare utredning ansågs nödvändig för dessa 
patienter remitterades de till neuropsykolog.  
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                            Figur 2. Antal strokeenheter som använde respektive bedömning. 
                            (n=58) 
 
På frågan om vilka bedömningsinstrument/observationer som användes var ”Andra metoder” 
det alternativ som flest strokeenheter valt (49 stycken). I dessa ”Andra metoder” angav 
strokeenheterna sammanlagt 30 olika bedömningar, både bedömningsinstrument och 
observationsmetoder. I tabell 3 presenteras de fyra mest frekventa av dessa bedömningar. 
Bedömningarna var Kognitiva Djupa, Bakre och Främre Funktioner (DBF) som 28 
strokeenheter angivit, bedömningar av Aktiviteter i Dagligt Liv (ADL), 14 enheter, Albert´s 
test, 10 enheter, och egna test, 8 enheter. I ”Egna test” ingick papper- och pennaövningar, läs- 
och hörförståelse, ordförståelse, kopiering och räkning. Vissa ”Andra metoder” användes 
endast av enstaka strokeenheter. 
 

                      Tabell 3. De fyra vanligast förekommande ”Andra 
                       metoder” som användes av arbetsterapeuter. (n=58) 
 

Andra metoder Användning 
Ant. enheter (i % ) 

DBF 28 (48)  
ADL 14 (24) 
Alberts test 10 (17)  
Egna test 8 (14)  

                                  
Av de 58 respondenterna hade 45 strokeenheter angivit att de använde bedömningar som 
krävde särskild utbildning. Vid sammanställningen av svaren var följande 
bedömningsinstrument/observationer de som arbetsterapeuterna ansåg sig behöva speciell 
utbildning för: FIM, NKSU, AMPS, The Arnadottir Occupational Therapy ADL 
Neurobehavioral Evaluation (A-one), blockprincipen i aktivitet, DBF och Perceive, Recall, 
Plan, Perform (PRPP). 



   15

En signifikant skillnad (p=0.004) påvisades mellan sjukhusgrupperna avseende användandet 
av bedömningsinstrumentet NKSU, såtillvida att de större sjukhusen använde NKSU i större 
utsträckning. Ingen signifikant skillnad observerades mellan sjukhusgrupperna och övriga 
bedömningar. Ett signifikant samband (p=0.004) fanns mellan Sunnaas ADL-index och hur 
många arbetsterapeuter som arbetade på strokeenheten då observationsmetoden användes 
oftare i grupp 1 med 1-2 arbetsterapeuter än i grupp 2 med 3 eller fler. En tendens till 
samband kunde urskiljas mellan grupp 2 och användningen av RBMT (p=0.082). I övrigt 
fanns inga samband. Inget samband påvisades heller mellan val av instrument och 
patienternas åldersgrupper. 
  
Strokeenheterna skattade sin tillfredsställelse med de bedömningsinstrument/observationer de 
använde med tanke på tidsåtgången samt användbarheten vid upprättande av en 
rehabiliteringsplan. Vid en genomgång av det sammanställda materialet observerades ingen 
koppling mellan strokeenheternas tillfredsställelse när det gällde val av bedömning. De 
strokeenheter som ansåg sig vara mycket tillfredsställda med någon eller båda kriterierna 
använde i genomsnitt fem bedömningar jämfört med det totala genomsnittet på fyra. Endast 2 
enheter var mycket tillfredsställda med både tidsåtgång och användbarhet. I fråga om 
användbarheten vid upprättande av en rehabiliteringsplan ansåg 4 strokeenheter att de var 
otillfredsställda. Inte heller här observerades någon koppling. 
 
Av de strokeenheter som ingick i enkätundersökningen svarade 90 % att de hade kännedom 
om bedömningens reliabilitet och validitet, övriga använde sig av bedömningar som de sade 
sig inte veta om de var testade eller inte. Resultatet av enkätsvaren visade att 71 % av alla 
strokeenheter hade tagit del av studier om bedömningarnas reliabilitet och validitet, 29 % 
hade inte tagit del. Vid en hypotesprövning framkom att varken sjukhusens storlek eller hur 
länge enheten funnits påverkade arbetsterapeuternas kännedom om bedömningarnas 
reliabilitet och validitet. 
 
 
DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
Fördelarna med denna kvantitativa enkätundersökning med givna svarsalternativ var att 
databearbetningen förenklades och att enkäten gick snabbt att fylla i för respondenterna, vilket 
ökade chansen att få en högre svarsfrekvens. Eftersom enkäten distribuerades via e-post ökade 
möjligheten att nå ut till många och administrationstiden förkortades. Nackdelen jämfört med 
en intervjuundersökning var att frågorna inte kunde kompletteras eller korrigeras i efterhand 
och att vi inte fick någon personlig kontakt med deltagarna. (Polit & Hungler 1999) Detta kan 
ha bidragit till att några avstod från att delta. I gruppen av strokeenheter som valde att inte 
delta i enkätundersökningen (18 stycken) kunde inga samband utläsas när det gällde 
geografisk placering eller typ av sjukhus. Inte heller i jämförelse med gruppen respondenter 
observerades några tydliga skillnader. Med en högre svarsfrekvens och ett mindre internt 
bortfall till exempel i frågan om patienternas åldersgrupper hade vi kanske kunnat utläsa om 
vissa bedömningar användes oftare till patienter under 65 år jämfört med dem över 65. 
 
Det är viktigt att från början formulera sina frågor på ett tydligt sätt så att de inte går att 
missuppfatta. Genom att basera den kvantitativa enkätundersökningen på en mer djupgående 
kvalitativ intervjuundersökning med några arbetsterapeuter, hade enkätfrågorna kunnat 
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formuleras på ett bättre sätt. (Polit & Hungler 1999) I frågan om utbildning kunde den till 
exempel ha specificerats med tanke på att ordet utbildning även kan uppfattas som instruktion 
och/eller handledning. Detta kan vara en förklaring till varför strokeenheterna hade olika 
uppfattning om vilka bedömningar som kräver särskild utbildning. Databearbetningen 
försvårades av att mer än ett svarsalternativ lämnades på vissa frågor. Orsaken till detta kan 
till exempel vara delade meningar bland arbetsterapeuterna på strokeenheten eller svårighet 
att välja endast ett alternativ. Om vi på ett tydligare sätt angivit att endast ett svarsalternativ 
fick anges hade analysen av data kunnat ge ett annat resultat. Det är även viktigt att undvika 
förkortningar, då dessa inte alltid är självklara för respondenten. 
 
Vissa av enkätfrågorna med förvalda svarsalternativ (frågorna 2, 3, 4) hade kunnat ställas som 
öppna frågor vilket hade resulterat i mer exakta svar och givit enkäten en högre reliabilitet. 
Detta hade inneburit att en annan bearbetning av data kunnat genomföras. Andra 
spridningsmått och centralmått hade kunnat användas och andra skalnivåer kunnat erhållas 
vilket hade inneburit att andra statistiska analyser varit möjliga. Gruppindelningen i frågorna 
2, 3 och 4 gjordes i efterhand för att statistiska analyser skulle kunna genomföras. Variablerna 
fördelades så att de två grupperna blev förhållandevis lika stora. Gruppindelningen gav data 
tillhörande en relativt låg skalnivå och begränsade dataanalysen till två test, Chitvåtest och 
Spearmantest. (Ejlertsson 2003) Om vi redan i samband med enkätfrågornas utformning 
förutsett svarsalternativens skalnivåer hade den statistiska analysen blivit annorlunda och 
variablernas gruppindelning kunnat undvikas. En kvalitativ studie hade inte givit högre 
skalnivåer, möjligen hade mer detaljerade svar kunnat erhållas. Underlaget hade i det fallet 
däremot blivit mindre och resultaten inte generaliserbara. (Polit & Hungler 1999) Vi anser att 
resultatet av den här enkätundersökningen är mer intressant att ta del av för arbetsterapeuterna 
på landets strokeenheter.  
 
Validiteten i enkäten hade kunnat förstärkas med en annan utformning av fråga 6. Om 
bedömningsinstrumenten och observationerna hade delats upp i skilda frågor och om fler 
svarsalternativ funnits, hade antalet ”Andra metoder” sannolikt sjunkit och kartläggningen 
blivit tydligare. Validiteten kan även ifrågasättas i fråga 4 där arbetsterapeuterna på 
strokeenheterna skulle skatta vilken åldersgrupp huvuddelen av patienterna tillhörde. Detta 
visade sig vara svårt eftersom flera strokeenheter (15 stycken) angivit mer än ett 
svarsalternativ. En annan utformning av frågan hade kunnat ge ett mer exakt svar. 
 
Resultatdiskussion 
Den höga svarsfrekvensen, 76 %, gör att resultaten kan anses vara generaliserbara, vilket talar 
för att strokepatienter bedöms med likvärdiga bedömningsinstrument/observationer oavsett 
var i landet de behandlas. Resultatet visade att varken sjukhusets storlek eller antalet 
arbetsterapeuter på strokeenheten i någon större utsträckning påverkade med vilket 
bedömningsinstrument/observation patienterna bedömdes.  
 
Resultatet visade att större sjukhus inte automatiskt hade större strokeenheter med fler 
arbetsterapeuter. Detta kan bero på flera saker. Vissa regioner i landet, till exempel 
storstadsregionerna med sina regionsjukhus, har enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) en 
lägre medelålder bland befolkningen jämfört med riket totalt. En lägre medelålder innebär 
färre äldre, vilka utgör huvuddelen av de personer som drabbas av stroke. (Socialstyrelsen 
2002) Att färre drabbas av stroke i regionen påverkar troligtvis hur många arbetsterapeuter 
som arbetar på dessa strokeenheter. De svenska sjukhusens indelning enligt Falk & Nilsson 
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(1999) stämmer heller inte helt överens med enkätsvaren. Hos vissa strokeenheter 
förekommer oklarheter kring vilken sjukhustyp sjukhuset tillhör. Detta kan ha påverkat de 
uteblivna sambanden i våra analyser bland annat när det gäller sambandet mellan sjukhustyp 
och arbetsterapeuternas val av bedömning.  
 
Vi ville se om strokeenheter med fler arbetsterapeuter använde fler bedömningsinstrument/ 
observationer. Om fler arbetsterapeuter bidrar med sin kunskap påverkas då antalet 
bedömningar på strokeenheten? Vi frågade därför efter antalet arbetsterapeuter som arbetade 
på strokeenheterna och inte hur många heltidstjänster de utgjorde. Materialet bör tolkas med 
viss försiktighet men en tendens till samband fanns. Det enda signifikanta samband som 
observerades mellan val av bedömning och antal arbetsterapeuter på strokeenheten var att 
Sunnaas ADL-index användes oftare på strokeenheter med 1-2 arbetsterapeuter än de 
strokeenheter med 3 eller fler. Detta kan bero på att Sunnaas ADL-index är en mindre 
omfattande observationsbedömning (Bathen & Vardeberg 2001) i jämförelse med AMPS som 
mäter många fler färdigheter och dessutom kräver utbildning. (AMPS UK) Anledningen till 
att AMPS och Sunnaas ADL-index var med som kognitiva bedömningar i enkäten var att vi 
anser att kognitiva svårigheter kan utläsas även i olika aktivitetsutföranden. Om kognitiva 
problem framkommer vid en sådan bedömning tror vi att arbetsterapeuten även gör en 
kompletterande bedömning med ett annat bedömningsinstrument. Detta bekräftades av 
resultatet i studien där majoriteten av strokeenheterna uppgav att de kombinerade 
observationer med bedömningsinstrument. 
 
De bedömningar som togs upp i enkäten var de vi tidigare kommit i kontakt med via praktik, 
studiebesök och kurslitteratur. Vid sammanställningen av enkätsvaren såg vi att dessa 
kombinerades med många andra, för oss okända, bedömningar. Av dessa andra metoder 
namngavs mer än 30 olika bedömningar. Den vanligaste var DBF, en bedömning framtagen i 
Sverige av Häger & Hamlin (1999), baserad på Lurias blockprincip. Bedömningen bygger på 
intervju och observation i aktivitetsutförande. Bedömningens mellanbedömarreliabilitet är 
hög. Användningen av DBF på landets strokeenheter var vanligare än vad användningen av 
NKSU var. Ett annat vanligt förekommande test var Albert´s test, som ingår i Behavioural 
Inattention Test (BIT). BIT är ett större kognitivt testbatteri där Albert´s ingår som ett deltest. 
Albert´s test är ett enkelt överstrykningstest som ska påvisa visuellt neglekt. (Wade 1992) 
Endast de bedömningar som var namngivna i enkäten ingick i den statistiska 
sambandsanalysen. Att gruppera alla bedömningsinstrument/observationer angivna under 
”Andra metoder” hade inneburit att materialet inte kunnat generaliseras på samma sätt. Flera 
av metoderna var deltester i andra test och vissa av bedömningarna användes endast av 
enstaka strokeenheter. 
 
De som ansåg sig vara mycket tillfredsställda med både tidsåtgång och användbarhet i 
upprättande av en rehabiliteringsplan, använde i genomsnitt 5 instrument. Detta var 1 
instrument mer än vad övriga strokeenheter använde. Orsaken till att de som använde 5 
instrument var mer tillfredsställda tror vi kan vara att användandet av fler bedömningar ger en 
större variation och en större möjlighet att anpassa bedömningen på ett bättre sätt efter varje 
patient. 
 
De flesta strokeenheter (90 %) hade kännedom om reliabilitet och validitet för de 
bedömningar de använde.  (Polit & Hungler 1999) Detta innebar att 10 % använde sig av 
bedömningar de inte visste om de var testade eller inte. Vi ställer oss frågande till att 8 
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enheter i undersökningen använde egna hemmagjorda tester när det finns testade och 
vedertagna bedömningsinstrument/observationer att tillgå. Kan det bero på att de vedertagna 
bedömningarna tar för lång tid att genomföra eller kräver särskild utbildning. Om 
bedömningarna inte är testade kan man då vara säker på att de ger korrekt information inför 
rehabilitering och behandling. Av strokeenheterna har 22 % kännedom om bedömningarnas 
reliabilitet och validitet, men uppger att de inte tagit del av forskningsstudier kring detta. Kan 
det bero på tidspress och prioriteringar i arbetet? Vår förhoppning är att den här studien kan 
inspirera arbetsterapeuter på strokeenheter att arbeta kvalitetssäkrat och grunda sina val av 
bedömningar på evidens. (Udén 1994) Vi ser fram emot vidare forskning där man undersöker 
på vilket sätt valet av bedömning i det akuta skedet efter en stroke påverkar patienternas 
framtida rehabilitering. 
 
I början av kartläggningen trodde vi att vi skulle finna tydliga skillnader mellan hur 
strokepatienter blir bedömda på landets strokeenheter med tanke på sjukhusens storlek, 
patienternas ålder och antalet arbetsterapeuter som arbetar på strokeenheten. Vid 
bearbetningen av enkätsvaren och vid den efterföljande analysen har inga avgörande 
skillnader kunnat observeras. Vi noterar att majoriteten av de strokeenheter som ingår i 
kartläggningen använder både kognitiva bedömningsinstrument och observationsmetoder. Vår 
slutsats är att patienter som vårdas på dessa strokeenheter bedöms av arbetsterapeuter på ett 
likvärdigt sätt oavsett var i landet de vårdas. 
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                 Bilaga 1 
 

Enkät 
Kartläggning över kognitiva bedömningar på strokeenheter 

 
 
Fråga 1. Strokeenheten tillhör ett 
 [ ] Regionsjukhus 
 [ ] Länssjukhus 
 [ ] Länsdelssjukhus 
 [ ] Övrigt Sjukhus 
 
Fråga 2. Hur många arbetsterapeuter arbetar på strokeenheten? 
 [ ] 1 person 
 [ ] 2 personer 
 [ ] 3 personer 
 [ ] 4 personer  
 [ ] 5 personer eller fler 
 
Fråga 3. Hur länge har strokeenheten funnits på sjukhuset? 
 [ ] 1 – 5 år 
 [ ] 6 – 10 år 
 [ ] 11 – 15 år 
 [ ] 16 – 20 år 
 [ ] Mer än 20 år 
 
Fråga 4. Inom vilka åldersgrupper finns huvuddelen av patienterna? 
 [ ] Under 65 år 
 [ ] 66 – 75 år 
 [ ] 76 – 85 år 
 [ ] 86 – 95 år 
 [ ] Över 95 år 
 
Fråga 5. Gör arbetsterapeuten kognitiva bedömningar vid akut stroke? 
 [ ] Ja 
 [ ] Nej 

 
Om nej, varför görs ingen kognitiv bedömning alternativt gör någon 
annan i teamet den? 
Svar:  
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Fråga 6. Vilka kognitiva bedömningsinstrument/metoder används? (Förslagen 

nedan är de vi känner till, men det finns säkert fler!) 
 
 [ ] MMT 
 [ ] FIM, kognitiv del 
 [ ] LOTCA  
 [ ] RBMT 
 [ ] AMPS 
 [ ] Sunnaas ADL-index 
 [ ] NKSU 
 [ ] Andra metoder, ange vilka:  

 
 

Fråga 7. Används samma metod/instrument till alla patienter? 
 [ ] Ja 
 [ ] Nej 
 

Om nej, hur sker urvalet av metod/instrument till respektive patient? 
Svar: 
 
 

Fråga 8. Krävs det en särskild utbildning för att få använda något av de 
kognitiva bedömningsinstrument/metoder som Ni använder? 

 [ ] Ja 
 [ ] Nej 
 
 Om Ja, för vilka bedömningsinstrument/metoder? 
 Svar: 

 
  
Fråga 9. Känner Ni till om de bedömningsinstrument/metoder Ni använder är  

testade med avseende på validitet och reliabilitet? 
 [ ] Ja 
 [ ] Nej 
 
 Om Ja, vilka instrument är testade? 
 Svar: 
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Fråga 10. Har Ni tagit del av de studier som beskriver hur 

bedömningsinstrumentets/metodens validitet och reliabilitet testats? 
 [ ] Ja 
  [ ] Nej 
 
Fråga 11. Hur tillfredsställda är Ni med de instrument/metoder Ni använder idag  
 med tanke på tidsåtgång? 
 [ ] Mycket tillfredsställd 
 [ ] Tillfredsställd 
 [ ] Mindre tillfredsställd 
 [ ] Otillfredsställd 
  

 – användbarhet vid uppläggning av en rehabiliteringsplan för 
patienten? 

 [ ] Mycket tillfredsställd 
 [ ] Tillfredsställd 
 [ ] Mindre tillfredsställd 
 [ ] Otillfredsställd 
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Örebro Universitet     Bilaga 2 
Hälsovetenskapliga institutionen 
Arbetsterapeutprogrammet 
 
 
 
INFORMATIONSBREV TILL DELTAGARE 
 
Vi är två arbetsterapeutstudenter vid Örebro Universitet som under våren 2006 kommer att 
genomföra ett examensarbete på 10 poäng. 
Syftet med arbetet är att göra en kartläggning över de kognitiva bedömningar som utförs av 
arbetsterapeuter på landets alla strokeenheter. 
 
Vi har valt att använda oss av en enkätundersökning med både strukturerade förvalsfrågor och 
frågor med öppna svar. Resultatet kommer huvudsakligen att sammanställas i form av 
statistiska tabeller och diagram. Enkäten distribueras via e-post, vilket innebär att 
respondenterna inte är anonyma för oss, men enskilda resultat kommer inte att kunna utläsas i 
resultatpresentationen. 
 
Vi önskar ett gemensamt svar från arbetsterapeuterna på Er enhet, dvs. svaret ska motsvara 
samtliga bedömningar/instrument som används på Er enhet. Er medverkan i studien är 
givetvis helt frivillig. Vänligen observera att svaren måste vara oss tillhanda senast 6/3-2006. 
 
Tillvägagångssätt – e-post enkät 
Öppna filen med enkäten och spara ner den på t ex skrivbordet. Fyll i enkäten med ett kryss 
framför valt svarsalternativ och skriv in Era motiveringar och kommentarer till frågorna 5 – 9 
efter respektive fråga. 
Skicka enkäten genom att bifoga filen i retur till oss. 
 
Vid problem eller frågor, tveka inte att kontakta oss! 
 
Vänliga hälsningar 
 
Sara Enblom   Iréne Hjalmarsson 
Tfn.   Tfn.   
 
 
Kerstin Kullberg, handledare 
Tfn.  
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           Bilaga 3 
 

Enhet* MMT NKSU LOTCA RBMT AMPS Sunnaas FIM Andra** 
 

Total 
 

1 x x  x x    4 
1 x  x     x 4 
1 x x  x x x  x 6 
1 x x x x  x  x 7 
1  x x x x   x 5 
1    x    x 3 
1  x  x    x 3 
1  x    x x x 4 
2  x x   x  x 4 
2 x x  x x   x 5 
2  x  x x x  x 10 
2  x  x x   x 6 
2 x x  x x  x x 6 
2 x x  x x   x 6 
2 x x      x 3 
2 x x  x    x 4 
2 x    x   x 3 
2 x x  x     3 
2     x    1 
2 x x     x x 6 
2 x     x  x 8 
2 x   x x   x 4 
2 x x       2 
2 x   x x   x 6 
2    x x   x 4 
2 x   x x   x 4 
2 x x   x x  x 5 
2  x  x    x 7 
2 x       x 2 
2 x x  x  x x  5 
2 x x  x    x 4 
2 x x  x x   x 5 
3 x    x   x 3 
3 x   x x   x 10 
3 x x  x  x  x 5 
3    x x   x 4 
3 x x  x    x 7 
3    x x  x x 7 
3        x 1 
3 x   x x x x  5 
3    x  x  x 9 
3 x x x x    x 7 
3 x   x x   x 4 
3 x x    x  x 5 
3 x       x 2 
3    x x x x x 5 
3 x   x    x 3 
3 x       x 2 
3    x x x  x 6 
3   x x x   x 5 
3 x   x x    3 
3 x   x x   x 8 
4 x x     x  3 
4 x   x    x 10 
4 x x  x   x x 6 
4     x x x x 4 
4 x x   x  x  4 
4  x   x  x  3 

Total 39 30 6 38 30 15 12 48  
Sammanställning av bedömningar vid respektive strokeenhet. (n=58) 
           * 1=Regionssjukhus (8 st.), 2=Länssjukhus (24 st.), 3=Länsdelssjukhus (20 st.), 4=Övrigt sjukhus (6 st.) 
            **Andra = Andra metoder, i totalsumman kan ingå flera instrument/metoder under denna rubrik
  
 


