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Sammanfattning: 
Bakgrunden visar att stroke idag klassas som en folksjukdom och att svårigheterna som 
följer är såväl motoriska som kognitiva. Arbetsterapeuter har en central roll i rehabiliteringen 
och en del i deras arbete är att bedöma de kognitiva funktionsnedsättningarna. Det är av vikt 
att de instrument som används vid bedömning är utvärderade för patientgruppen och har 
bevisats lämpliga genom psykometriska bedömningar. Syftet med denna studie var att 
undersöka vilka psykometriska egenskaper som testats och utvärderats för arbetsterapeutiska 
instrument vid bedömning av kognitiva svårigheter hos personer efter stroke, från år 2009 och 
framåt. Metoden som användes var en systematisk litteraturöversikt och tio vetenskapliga 
studier låg till grund för resultatet. Resultatet visar att sju instrument har testats de senaste tre 
åren. Grad av reliabilitet och validitet som visats i studierna indikerar att endast tre av 
instrumenten har vetenskapligt stöd för användbarhet i det kliniska arbetet för personer som 
drabbats av stroke. De övriga fyra har motstridiga indikationer på lämplighet. Slutsatsen är 
att det finns varierande vetenskapligt stöd för användning av instrumenten, samt att studier för 
fortsatt undersökning av instruments validitet och reliabilitet genomförs. Yrkesverksamma 
arbetsterapeuter bör även hålla sig uppdaterade vad gäller forskning och evidens för att 
säkerställa att de bedömningsinstrument som används är optimala. 
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1. INLEDNING 

Antalet personer som idag drabbas av stroke är många och behovet av rehabilitering därefter 
är stort. Länge har fokus legat på de motoriska svårigheterna och de kognitiva har hamnat i 
skymundan, något som håller på att förändras. Inom rehabiliteringen som följer har 
arbetsterapeuten en central roll där bedömningar av kognitiva svårigheter är en del i 
yrkesutövandet. För att på ett adekvat sätt bedöma kognitiva funktionsnedsättningar är det av 
vikt att använda sig av standardiserade instrument med goda bevisvärden.  

2. BAKGRUND 

2.1 Stroke och kognitiv funktionsnedsättning 

Cerebrovaskulära sjukdomar, i dagligt tal kallat stroke, är idag den tredje vanligaste 
dödsorsaken efter hjärtinfarkt och cancer i Sverige. Det är cirka 30 000 personer som 
insjuknar varje år och det räknas som en av de stora folksjukdomarna (1). Stroke kan delas 
upp i de två undergrupperna intracerebrala blödningar och hjärninfarkter (2). En stroke 
orsakas av att blodflödet till hjärnan minskar eller upphör och beror vanligtvis på att ett 
blodkärl brister eller blockeras av en emboli (blodpropp). Detta medför nedsatt/avstannad 
tillförsel av syre till hjärnan vilket leder till en skada på hjärnvävnaden (3). Symptom och 
prognos för personen som drabbats av stroke är beroende av skadans omfattning och var den 
är lokaliserad (4). De vanligaste symptomen är plötslig påkommande svaghet eller domningar 
i ansiktet, arm eller ben, vilket oftast drabbar ena sidan av kroppen. Andra vanliga symptom 
är förvirringstillstånd, talsvårigheter, svårigheter att förstå vad andra säger, synnedsättning, 
gångsvårigheter, yrsel, nedsättning av balans och koordination, kraftig huvudvärk, svimning 
eller medvetslöshet (3). 
 
Kognitiva och perceptuella nedsättningar är osynliga svårigheter som uppkommer efter en 
stroke (5). Definitionerna av vad kognition innebär är många. Sammanfattningsvis är det en 
process av att identifiera, välja, tolka, lagra och använda information för att förstå och 
interagera med den fysiska och sociala omvärlden, samt utföra och delta i livets alla 
aktiviteter (6). De vanligast förekommande kognitiva svårigheterna är försämrad 
uppmärksamhet, lätt att bli distraherad, dåligt minne, brist på insikt och svårigheter med att 
initiera uppgifter och aktiviteter. Vissa patienter har dåligt omdöme och kan vara helt 
omedvetna om att de befinner sig i en farlig situation. Även impulsivitet, frustration, 
emotionell labilitet, depression, dåligt självförtroende och ett tillstånd av förnekelse återfinns 
hos vissa patienter. Alla dessa funktionsnedsättningar kan påverka självständighet i vardagliga 
aktiviteter (7).  
 
Inom rehabiliteringen av personer efter stroke är det viktigt att såväl sjukvårdspersonal som 
patient och anhöriga uppmärksammar eventuella kognitiva och perceptuella störningar. Likt 
övriga symptom kan de kognitiva problemen lindras gradvis eller försvinna helt (8).  

2.2 Arbetsterapi inom strokerehabilitering  

Rehabilitering av personer efter stroke börjar redan första dagen på sjukhuset (9) och syftar 
till att främja maximal återhämtning av förmågor och funktioner (4). Det är ett 
multidisciplinärt team som bedömer personens fysiska, mentala, sociala och själsliga behov 
(9). Arbetsterapeuter fokuserar på patientens aktiviteter i det dagliga livet, där arbetsterapi 
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syftar till att möjliggöra för patienter att utföra meningsfulla och nödvändiga aktiviteter. Deras 
roll i rehabiliteringssammanhang är bland annat att bedöma vilka svårigheter patienten har fått 
till följd av skada/sjukdom som underlag för vidare målsättning och aktivitetsträning. 
Bedömningen medför en förståelse för patientens styrkor och svagheter inom 
aktivitetsutförande, samt vad som kan förbättras genom rehabilitering (8). 
 
Enligt Radomski (10) bedömer arbetsterapeuter i det kliniska arbetet kognitiva förmågor av 
tre anledningar:  

1. För att bestämma utgångsläget mot vilket förändring kan mätas. 
2. För underlag till intervention och planering om utskrivning. 
3. För att identifiera de personer som behöver gå vidare med en mer detaljerad 

neuropsykologisk utredning. 
 
Utifrån syftet med bedömningen samt patientens specifika behov och egenskaper väljs den 
mest lämpliga kognitiva bedömningsmetoden ut. Arbetsterapeuten använder sig då av två 
kompletterande tillvägagångssätt. Dessa är i) att bedöma funktion för att dra slutsatser om 
kognitiva förmågor, samt ii) att bedöma kognitiva förmågor för att dra slutsatser om funktion 
(10). 
 
Med vägledning och rehabilitering kan många kognitiva funktionsnedsättningar förbättras, om 
inte övervinnas. Även om fullständig självständighet inte uppnås för alla, så kan livskvaliteten 
förbättras avsevärt (5). 

2.3 Bedömning av kognitiva förmågor 

Huvuddragen inom kognitiv bedömning innefattar bedömning av försämrad kognitions 
påverkan på funktion och aktivitet, bedömning av kognitiva komponenter, dynamisk 
bedömning och bestämmande av nivå av kognitiv försämring. Inom dessa delar av kognitiv 
bedömning använder arbetsterapeuter en mängd olika metoder som observationer, intervjuer 
och standardiserade tester. Standardiserade tester kan innebära screening av kognitiva 
svårigheter, att bestämma i vilken grad kognitionen är påverkad, bedöma specifika kognitiva 
förmågor och undersöka en mångfald av kognitiva faktorer (6). 
 
Syftet med kognitiva bedömningar är att placera nedsättningen i ett aktivitetssammanhang. 
Bedömningarna bestämmer i vilken utsträckning kognitiva nedsättningar begränsar 
självständighet och påverkar säkerhet, samt vilken påverkan försämringen har på livet i stort. 
Bedömningarna beskriver eller mäter inte kognition i sig, utan snarare dess konsekvenser (6). 
Om ett behandlingsprogram är baserat på en grundlig bedömning av patientens förmågor kan 
det utformas mer effektivt (11).  

2.4 Bedömningsinstrument och psykometriska egenskaper 

Enligt Miller Polgars tolkning av Nunally och Bernstein (12), innebär ett 
bedömningsinstrument en process av att tilldela siffror till något där siffran representerar 
graden av en egenskap eller ett attribut, eller för att klassificera personer/grupper. Det 
möjliggör förståelsen för aspekter av personens funktioner, förmågor och personliga 
karaktärsdrag. Viktigt att poängtera är att bedömningen kvantifierar aspekter av individen, 
men inte individen själv. 
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Flera viktiga aspekter måste övervägas vid val av arbetsterapeutiska instrument för att 
bedöma patienters förmågor och roller. Dessa aspekter inkluderar huruvida instrumentet är 
standardiserat med fastställd validitet och reliabilitet, dess förmåga att mäta förändring, vilken 
nivå av bedömning det ger, den kliniska användbarheten, samt om det innefattar observation 
eller självskattning (13). Genom att göra psykometriska bedömningar av ett instrument samlas 
information om reliabilitet, validitet och andra egenskaper av instrumentet och därmed kan 
dess kvalitet utvärderas (14).  
 
I den kliniska verksamheten används både icke-standardiserade och standardiserade metoder 
för bedömning av kognitiva svårigheter (12). Även om icke-standardiserade metoder är 
vanligt förekommande och hjälper arbetsterapeuter att bestämma en patients behov, bör de 
användas tillsammans med standardiserade instrument som är både reliabla och valida för att 
få tillförlitliga mätningar (15). De standardiserade instrumenten förmodas ha genomgått en 
noggrann utvecklingsprocess, samt administreras och poängsätts på ett förutbestämt sätt.  
Utan en standardisering kan det inte säkerställas att bedömningen mäter vad den syftar till att 
mäta eller att resultatet är pålitligt (12).  
 
Reliabiliteten hos ett instrument är ett viktigt kriterium för att bedöma dess kvalitet och 
lämplighet. Det avser ett instruments förmåga att återspegla sanningen och eliminera felkällor. 
Om ett instrument uppvisar liten variation då det mäter samma sak upprepade gånger, så är 
det ett bevis på hög reliabilitet (16). Ett reliabelt instrument mäter variabler på ett konsekvent 
sätt, oavsett vem som bedömer (mellanbedömarreliabilitet) eller när bedömningen sker 
(stabilitet) (13). En ytterligare aspekt är att instrumentets ingående delar ska mäta samma 
egenskap (homogenitet) (14). 
 
Ett annat viktigt kriterium för att utvärdera ett instrument är validitet, vilket innebär i vilken 
utsträckning instrumentet mäter det som syftar att mätas (16). Likt reliabilitet har validitet 
flera olika aspekter, men de är däremot svårare att utvärdera (14). Ofta undersöks validitet 
genom att mäta hur väl instrumentet korrelerar till en annan definition av samma eller 
liknande egenskap. Till exempel ett instruments förmåga att mäta en variabel i 
samstämmighet med ett liknande instrument (samlöpande validitet) (14), dess förmåga att på 
ett korrekt sätt återspegla delar som återfinns i vardagen (ekologisk validitet) (17), samt att 
testa hypoteser/idéer kring den egenskap som instrumentet mäter (begreppsvaliditet).  En 
ytterligare aspekt av validitet är kriterierelaterad validitet, som kan undersökas på två sätt, 
antingen genom att titta på samtidig validitet eller genom att studera instrumentets 
prediktionsförmåga. I båda fallen används ett etablerat mått som kriterium att jämföra med. 
Antingen studeras korrelationen vid samma mättillfälle (samtidig validitet), eller så studeras 
instrumentets förmåga att förutsäga utvecklingen av en egenskap (prediktionsförmåga) (18).  
 
Validitet ger stöd för den underliggande konstruktionen av instrumentet, vilket är nödvändigt 
för att rättfärdiga ett specifikt instrument med en bestämd population i en given kontext. Det 
ger information om huruvida ett instrument är lämpligt, användbart och meningsfullt eller inte 
(12). Två andra begrepp som anses vara liktydiga med validitet är sensitivitet och specificitet. 
Med sensitivitet menas instrumentets förmåga att avgöra vilka som har en specifik sjukdom 
eller svårighet. Specificitet innebär istället förmåga att fastställa vilka som inte har sjukdomen 
eller svårigheten (19). 
 
Vid bestämmande av ett tests kliniska användbarhet är det viktigt att försäkra sig om att 
metod för utveckling av test, standardisering, utveckling av normer och psykometriska 
egenskaper uppnår en acceptabel nivå. Beslut som tas av arbetsterapeuter får omfattande 
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följder för patienternas liv och det är därför avgörande att bedömningsinstrument värderas för 
att försäkra att det mest lämpliga instrumentet väljs ut (12). Det är också högst väsentligt att 
de instrument som används har en hög reliabilitet och god validitet för avsedd patientgrupp 
(13).  

2.5 Problemområde 

Utifrån författarnas egna erfarenheter såväl inom utbildning som på praktik, samt i arbetet 
med denna uppsats har det framkommit att den information som idag finns tillgänglig inom 
området för kognitiva bedömningsinstrument främst är manualer och sammanställningar över 
deras karaktärsdrag. Ett annat problem är att instrumenten i den kliniska verksamheten ibland 
används på ett okritiskt sätt och att kunskapen om nyligen framtagna instrument är 
knapphändig. Idag finns inte någon tillgänglig sammanställning över nya och äldre kognitiva 
bedömningsinstrument med dess positiva samt negativa delar och huruvida de är lämpliga 
eller inte.  

2.6 Syfte och frågeställning 

Det övergripande syftet är att undersöka vilka psykometriska egenskaper som testats och 
utvärderats för arbetsterapeutiska instrument vid bedömning av kognitiva svårigheter hos 
personer efter stroke. 
 
Frågeställningar: 

‐ Vilka arbetsterapeutiska instrument för bedömning av kognitiva svårigheter 
förekommer?  

‐ Vilka psykometriska egenskaper (validitet och reliabilitet) undersöks och vad är 
resultatet? 

3. METOD 

3.1 Design 

Studien är en systematisk litteraturöversikt enligt Polit och Beck (14). Utmärkande drag för 
dessa studier är att de ska vara omfattande, grundliga och aktuella. Processen för studien ska 
vara systematisk med tydliga inklusions- och exklusionskriterier. Systematiken bidrar även till 
att den är reproducerbar. En annan önskvärd aspekt är frånvaro av bias. För att undvika detta 
är det av vikt att följa tydliga uppsatta regler för granskning och värdering av information. 
Genom en systematisk litteraturöversikt uppnås en kunskap inom området som är större än 
summan av varje ingående del.  

3.2 Datainsamling 

För att försöka fånga in alla relevanta artiklar om bedömningsinstrument för kognitiva 
svårigheter efter stroke gjordes en sökning i databaserna Amed, CINAHL och Medline. Dessa 
databaser valdes ut då de var relevanta för studiens syfte och täcker in områden som 
arbetsterapi, funktionsnedsättning, hälso- och sjukvård, samt omvårdnad. Kriterier vid 
sökningen var att det skulle vara artiklar på engelska som var peer-reviewed. För att fånga de 
mest aktuella testen begränsades sökningen till att gälla från år 2009 och framåt.  
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Grundsökorden var stroke, cognition och assessment (tabell I). För att på ett fullgott sätt täcka 
in området togs synonymer för sökorden fram. Stroke kompletterades med den medicinska 
termen cerebrovascular disorder. Tillsammans med assessment användes sökorden evaluation, 
instrument, measure och test. Samtliga sökningar genomfördes gemensamt av författarna för 
att sökstrategin skulle överensstämma i valda databaser. I CINAHL och Medline användes 
ämnesord för att fånga in området på ett optimalt sätt. Då Ameds ämnesord gav få träffar 
gjordes istället en frisökning. Frisökningar av synonymer för bedömningsinstrument användes 
i samtliga databaser. 
 
Tabell I - Sökord 

 

Sökord AMED CINAHL MEDLINE 
 

Stroke stroke (MM "Stroke") OR 
(MM "Stroke 
Patients")  

(MM "Stroke+") 

Cerebrovascular 
disorder 

cerebrovascular 
disorder*  

(MM "Cerebrovascular 
Disorders+")  

(MM "Cerebrovascular 
Disorders+") 

Cognition cognit*  (MM "Cognition+") 
OR (MM "Cognition 
Disorders+") OR (MM 
"Cognitive 
Dissonance")  

(MM "Cognition+") OR 
(MM "Cognition 
Disorders+") OR (MM 
"Cognitive Dissonance")  

Assessment assessment*  assessment*  assessment*  
Evaluation evaluation*  evaluation*  evaluation*  
Instrument instrument*  instrument*  instrument*  
Measure measure*  measure*  measure*  
Test test*  test*  test*  

 

Inklusionskriterier var att artikelns huvudsyfte skulle vara att beskriva eller testa ett kognitivt 
bedömningsinstrument för patientgruppen stroke, studien skulle innehålla abstract och vara 
etiskt granskad, samt att de instrument som testats skulle vara användbara för 
arbetsterapeuter. Enligt Jenkins (20) har flera studier visat att det främsta tillfrisknandet efter 
stroke sker inom de första 30 dagarna efter insjuknandet och att förbättringen kan fortsätta i 
upp till ett år. Därför valdes ett ytterligare inklusionskriterie ut, nämligen att genomförandet 
av den första bedömningen av kognitiva svårigheter skulle vara utförd inom ett år efter 
insjuknandet. Exklusionskriterier var instrument avsedda för barn, lämplighetsbedömning för 
körkort, samt omgjorda versioner av instrument för att passa en annan än den västerländska 
kulturen.  

3.3 Urval 

Alla sökord kombinerades i en slutlig sökning som genomfördes 2012-03-04 (tabell II). 
Eftersom urvalskriterier hade diskuterats och provsökning hade genomförts av båda 
författarna tillsammans kunde det första urvalet göras av författarna oberoende av varandra. 
Inför det första urvalet lästes samtliga titlar igenom och relevanta artiklar valdes ut. Då 
tveksamhet uppstod följde artiklarna med till urval ett. Inför det andra urvalet lästes samtliga 
abstracts igenom. De artiklar det rådde tveksamhet om, huruvida de var relevanta eller ej, 
diskuterades mellan författarna. Artiklar som ansågs motsvara studiens syfte gick vidare till 
det andra urvalet. 
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Tabell II - Sökmatris 
 

Datum: 
 2012-03-04 

AMED CINAHL MEDLINE T 
O 
T 
A 
L 
A 
 
A 
N 
T 
A 
L 
E 
T 

Sökord Antal 
träffar 

Urval
1 

Urval 
2 

Urval 
3 

 Antal 
träffar 

Urval
1 

Urval 
2 

Urval 
3 

Antal 
träffar 

Urval
1 

Urval 
2 

Urval 
3 

1. Stroke OR 
Cerebrovascular 
disorder 

1005    8086    25201    

2. Cognition 891    4453    17562    
3. Assessment* 
OR Evaluation* 
OR Instrument* 
OR Measure* 
OR Test* 

9198    175811    818437    

4. 1 AND 2 
AND 3 

62 11 5 3 172 58 12 9(3*) 398 44 15 6(5*) 

Totalt    3    6    1 10
 

* varav dubbletter. 
 
 

Inför det tredje och slutgiltiga urvalet togs först dubbletter bort och därefter lästes 
kvarvarande artiklar igenom i fulltext.  Tre artiklar exkluderades på grund av att de inte var 
etiskt granskade. Ytterligare två artiklar exkluderades på grund av att de hade fokus på 
demens och två artiklar eftersom stroke bara var en liten del av urvalsgruppen. En artikel 
valdes bort då enbart en del av instrumentet testades. En artikel föll bort på grund av att de 
kognitiva svårigheterna inte testades inom ett år efter insjuknandet och en artikel eftersom 
instrumentet som testades var en omgjord version anpassad för en annan kultur. En artikel 
uteslöts på grund av att den inte gick att få tag på i fulltext. Slutligen kvarstod 10 artiklar 
(tabell III) som valdes ut att ingå i studien. 
 
  

Tabell III - Artikelmatris 
 

Titel Årtal 
Land 

Typ av test Studiegrupp:  
Ålder (m), Kön (%),  
Tid efter stroke som testerna 
utförs 

Antal 
deltagare

Convergent validity of the 
Occupational Therapy Adult 
Perceptual Screening Test (OT-
APST) with two other cognitive-
perceptual tests (21). 

2011 
Australien 

Occupational Therapy 
Adult Perceptual 
Screening Test 

Ålder: 73 (46 – 91 år) 
 
Kön:  
53,1 % män, 46,9 % kvinnor  
 
Tid: inom en vecka 

32 

Concurrent validity of the Executive 
Function Performance Test in people 
with mild stroke (22). 

2011 
Sverige 

Executive Function 
Performance Test 

Ålder: 72 (48 – 86 år) 
 
Kön: 
69,6 % män, 30,4 % kvinnor 
 
Tid: 4 dagar (md) (1-25 dagar) 

23 

Feasibility of using the EFPT to 
detect executive function deficits at 
the acute stage of stroke (23). 

2010 
USA 

Executive Function 
Performance Test 

Ålder: 58,8 år 
 
Kön: 
35 % män, 65 % kvinnor 
 
Tid: inom en vecka 

20 



11 
 

How predictive is the MMSE for 
cognitive performance after stroke? 
(24) 

2010 
Holland 

The Mini-Mental State 
Examination 

Ålder: 65,8 år 
 
Kön: 
54,3 % män, 45,7 % kvinnor 
 
Tid: inom en månad, 
uppföljning: 6/12/24 mån 

140 

Is the Montreal Cognitive 
Assessment superior to The Mini-
Mental State Examination to detect 
poststroke cognitive impairment?: a 
study with neuropsychological 
evaluation (25). 

2011 
Frankrike 

The Mini-Mental State 
Examination,  
The Montreal Cognitive 
Assessment 

Ålder: 68,2 år 
 
Kön: 
63,2 % män, 36,8 % kvinnor 
 
Tid: 6,6 ± 3,5 dagar (m) 

95 

Kettle Test - a brief measure of 
cognitive functional performance: 
Reliability and validity in stroke 
rehabilitation (26). 

2009 
Israel 

Kettle Test Del 1: (grupp1/grupp 2) 

Ålder: 79,3 / 77,8 
Kön:  
40 % män, 60 % kvinnor/ 
54,5 % män, 45,5 % kvinnor 
Tid: inom en månad 
 
Del 2: (grupp 1/grupp 2) 
Ålder: 74,8/72,7 år 
Kön: 
61 % män, 39 % kvinnor/ 
19 % män, 81 % kvinnor 
Tid: 63,1 ± 29,2 dagar (m) 

Del 1: 
10/11 
 
Del 2: 
36/36 

The Mini-Mental State Examination 
and Montreal Cognitive Assessment 
in persons with mild subacute 
stroke: Relationship to functional 
outcome (27). 

2011 
USA 

The Mini-Mental State 
Examination,  
The Montreal Cognitive 
Assessment 

Ålder: 70 år 
 
Kön: 
47 % män, 53 % kvinnor 
 
Tid: 48 h 

72 

The validity of the Addenbrooke's 
Cognitive Examination-Revised 
(ACE-R) in acute stroke (28). 

2012 
England 

The Addenbrooke's 
Cognitive Examination-
Revised 

Ålder: (grupp1/grupp2) 
76/76 år (md) 
 
Kön:  
47 % män, 53 % kvinnor/ 
51 % män, 49 % kvinnor 
 
Tid: 15/18 dagar (md) 

101 
(40/61) 

Underestimation of cognitive 
impairment by Mini-Mental State 
Examination versus the Montreal 
Cognitive Assessment in patients 
with transient ischemic attack and 
stroke: a population-based study 
(29). 

2010 
England 

The Mini-Mental State 
Examination,  
The Montreal Cognitive 
Assessment 
 

Ålder: 69,9 år 
 
Kön:  
51 % män, 49 % kvinnor 
 
Tid: 6 månader eller 5 år 
 

413 
(253/160) 

Validation of the Intelligent 
Cognitive Assessment System 
(ICAS) for stroke survivors (30). 

2010 
Kina 

The Intelligent 
Cognitive Assessment 
System 

Ålder: 72,8 (60 – 93 år) 
 
Kön: (grupp 1/grupp 2) 
28 % män, 72 % kvinnor/ 
63 % män, 37 % kvinnor 
 
Tid: 2-8 v beroende på fas 
efter stroke. 

66 
(25/41) 
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3.4 Analys och bearbetning av material 

För att sammanställa och redovisa artiklarna gjordes en granskningsmall inspirerad av Polit 
och Beck (14) samt Forsberg och Wengström (31) (bilaga 1). Mallen innefattar tre delar som 
tillsammans beskriver: information om artikeln som har relevans för referensangivelse, 
aspekter av studien som ligger till grund för resultatet, samt delar som används i diskussionen. 
Endast de delar som efter granskningen ansågs relevanta för denna uppsats redovisas i 
artikelmatrisen, resultatmatrisen (bilaga 2) och/eller resultatdelen, samt diskussionen. 
Aspekter som deltagarantal, statistiska test, jämförande bedömningsinstrument, samt 
inklusions- och exklusionskriterier ingår i mallen och kan samtliga ses som en indikation på 
en studies kvalitet. Trots att delarna belyses i mallen och även diskuterades mellan författarna, 
gjordes ingen bedömning av artiklarnas grad av kvalitet. Detta ansågs heller inte vara relevant 
för denna uppsats.  
 
Granskningen av samtliga artiklar utfördes av författarna var för sig för att analysen skulle bli 
så grundlig som möjligt och för att minska risk för feltolkningar. Därefter gjordes en slutgiltig 
gemensam analys som kom att ligga till grund för att besvara frågeställningarna och därmed 
utgöra resultatet. För frågeställningen gällande vilka psykometriska egenskaper som 
undersöks presenteras det generella utslaget av studierna under resultatdelen och en mer 
utförlig beskrivning finns i resultatmatrisen (bilaga 2). För att benämna hur god en korrelation 
är används vanligtvis begreppen låg, måttlig eller hög korrelation. Riktlinjer för de olika 
graderna av korrelation beror på syfte med mätningen (19) och vilka variabler som mäts (14). 
I denna uppsats beskrivs korrelationen utifrån vad som står angivet i respektive artikel.  
 
Ytterligare litteratur kom att sökas för att beskriva uppbyggnad och andra viktiga delar av de 
instrument som framkom i de tio studierna. Här söktes först och främst originalkällor, men i 
de fall dessa inte fanns att tillgå valdes litteratur ut som var författad av instrumentens 
grundare. Det gjordes en översättning från engelska till svenska av de begrepp som används 
för beskrivning av reliabilitet och validitet i artiklarna samt i bakgrunden för att få en enhetlig 
text på svenska. För att underlätta för läsaren redovisas dessa i bilaga 3. Flera kognitiva 
begrepp som kan vara svåra att förstå för personer som inte arbetar inom området framkom 
vid beskrivning av de olika bedömningsinstrumenten, varför en begreppsförklaring 
sammanställdes (bilaga 4). Även en förteckning över statistiska test som användes för 
validering eller reliabilitetstest av instrumentet, samt över de förkortningar av instrument som 
nämns i arbetet gjordes (bilaga 3). 

4. RESULTAT  

I de tio artiklar som ingår i denna litteraturöversikt beskrivs totalt sju olika instrument. 
Resultatet presenteras under respektive instrument, inledningsvis med en beskrivning av dess 
utformning och därefter följer vilken validitet/reliabilitet som testats i studierna. 
Avslutningsvis följer en sammanfattning av resultatet i stort. 

4.1 Occupational Therapy Adult Perceptual Screening Test (OT-APST)  

Beskrivning av instrumentet 

Det frågebaserade screeninginstrumentet OT-APST utvecklades år 1992 och syftar till att 
mäta visuell perception i förhållande till sju olika kognitiva områden: agnosi (26p), 
visuospatial förmåga [kroppsuppfattning (22p) och neglekt (13p)], konstruktionsfärdigheter 
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(53p), apraxi (10p), akalkuli (4p) och funktionell förmåga (11p). Instrumentet består av 
sammanlagt 25 delar, där flera av dem bedömer mer än ett kognitivt område. Alla delar 
administreras och poängsätts enligt anvisningar i en manual. Designen av instrumentet medför 
att endast enkla verbala eller motoriska svar krävs, samt användandet av en hand. Varken 
ålder eller utbildningsnivå ska påverka resultatet. Sammanlagd tid för genomförande av testet 
sägs vara 20-25 minuter. Poängsättning sker inom varje område för att upptäcka svårigheter, 
men totalpoäng för testet i sin helhet tas inte fram då nedsättning av kognitiv förmåga kan 
finnas i endast ett område (32). 
 

Validitet/reliabilitet 

En studie undersökte samlöpande validitet hos OT-APST och fann att den inte signifikant 
korrelerade med Cognistat och DTVP-A (bilaga 2), vilket är en indikation på låg validitet i 
jämförelse med dessa instrument (21). 
 
Delarna i OT-APST som jämfördes med delarna i Cognistat och DTVP-A och förutsågs mäta 
samma sak hade ingen signifikant korrelation med varandra. Det är en indikation på att det 
finns vissa signifikanta problem med validiteten hos OT-APST, eftersom det inte tycks mäta 
de kognitiva förmågor som det på ytan verkar göra (21).  

4.2 Executive Function Performance Test (EFPT)   

Beskrivning av instrumentet 

EFPT utvecklades 1993 som ett aktivitetsbaserat standardiserat bedömningsinstrument för 
kognitiva funktioner. Testets huvudsyften är att bestämma nedsatta exekutiva funktioner, en 
persons förmåga till självständighet, samt i vilken utsträckning assistans är behövlig för att 
slutföra en aktivitet. Genom att använda ett system med ledtrådar fångas en stor vidd av 
förmågor in som tidigare ansetts omöjliga att testa. Systemet med ledtrådar är standardiserat 
och avser graden av kognitiva svårigheter. EFPT består av fyra vardagliga aktiviteter som är 
betydelsefulla för ett oberoende liv: Lätt matlagning, Telefonanvändning, Medicinhantering 
och Betala räkningar. I dessa fyra aktiviteter observeras initiering, organisering, 
sekvensering, omdöme/säkerhet och slutförande. Poäng ges utefter hur mycket hjälp patienten 
behöver, där 0 poäng är lika med ingen hjälp (inga svårigheter) och 5 poäng innebär att 
arbetsterapeuten utför det åt patienten. Maxpoängen för varje del är 25 (33).  
 

Validitet/reliabilitet 

Två studier har undersökt EFPT:s samtidiga validitet (bilaga 2) och fann att instrumentet hade 
en signifikant måttlig korrelation med de jämförande instrumenten AMPS, Short-Blessed Test 
och DKEFS, vilket stärker validiteten för detta test (22, 23). 
 
Instrumentets korrelation med standardiserade neuropsykologiska instrument för mätning av 
exekutiva funktioner visade att EFPT mäter vad det avser att mäta, nämligen exekutiva 
funktioner. De kognitiva funktioner som av instrumentet visades vara mest nedsatta en vecka 
efter insjuknande var organisering och sekvensering. I den akuta fasen ansågs Betala 
räkningar och Lätt matlagning vara de mest lämpliga aktiviteterna att administrera, främst 
Betala räkningar då det inte kräver speciell utrustning (23).  
 
Bedömning med hjälp av EFPT minskar risk för utskrivning utan vidare rehabiliterande 
åtgärder för personer med exekutiv dysfunktion (22) och bör genomföras innan beslut om 
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utskrivning tas (23). Instrumentet fyller en lucka i bedömning av dessa svårigheter hos 
personer efter mild stroke (22) och förser rehabiliteringsteamet med information om vilka 
svårigheter som påverkar säkerheten i hemmiljön, samt vilken typ av hjälp och träning som 
behövs för återanpassning i samhället (23). 

4.3 Mini-Mental State Examination (MMSE) 

Beskrivning av instrumentet 

MMSE utvecklades 1975 för att fylla behovet av ett screeninginstrument för kognitiva 
svårigheter. Det innefattar elva frågor och kräver endast 5-10 minuter för att administrera 
(34). MMSE är uppdelad i två delar, den första delen kräver enbart verbala svar från patienten 
och omfattar orientering, minne och uppmärksamhet, där den maximala poängen är 21. Den 
andra delen testar förmågan att namnge, följa muntliga och skriftliga kommandon, skriva en 
mening spontant samt att kopiera en komplex polygonfigur.  Den andra delen ger maximalt 9 
poäng. Högsta totala poäng är 30, vilket indikerar att personen inte har kognitiva 
nedsättningar. Testet är inte tidsbegränsat (34). 
 

Validitet/reliabilitet 

I två studier undersöktes MMSE:s prediktiva och diskriminativa förmåga (bilaga 2). Den ena 
studien fann att MMSE kan screena för måttligt till höga kognitiva svårigheter men inte 
predicera förändring över tid (24). Den andra studien visade på god diskriminativ förmåga 
(25).  I en annan studie testades instrumentets samtidiga validitet och homogenitet (bilaga 2) 
och resultatet stödjer validiteten, men inte reliabiliteten (27). I den sista studien som 
undersökte MMSE testades dess samlöpande validitet (bilaga 2) och resultatet uppvisades ha 
signifikant hög korrelation i jämförelse med det liknande testet MoCA (29). 
 
MMSE:s förmåga att upptäcka kognitiva svårigheter hos personer efter stroke har bevisats 
vara sämre än nästintill likvärdiga instrumentet MoCA, både i ett tidigt skede (27) och vid 
senare uppföljning (29). I en studie påvisades att över hälften av de som, enligt MMSE, 
ansågs friska bedömdes ha nedsättningar enligt det andra instrumentet (29). MMSE visade sig 
ha en tydlig takeffekt, vilket här innebär att patienterna fick ett godkänt resultat trots 
svårigheter (27, 29). Detta motsägs av resultatet i en annan studie, som påvisade att MMSE 
har en liknande förmåga att upptäcka kognitiva svårigheter efter stroke i jämförelse med 
MoCA (25).  
 
En studie visade att om personen får lägre än 27 poäng på instrumentet en månad efter 
insjuknande kan det relateras till nedsatt kognitiv förmåga (24). En annan studie påvisade att 
kognitiva förmågor som bedöms av MMSE vid användandet av anpassade gränsvärden visade 
sig vara den bästa förutsägaren för kognitiva svårigheter. Anpassning av gränsvärde gjordes 
efter ålder och utbildningsnivå. En poängsumma av mindre än 23 poäng visar på befintlig 
kognitiv funktionsnedsättning för personer med god utbildning och en ålder av maximalt 80 år 
(25). Det kognitiva området minne/repetition visade sig vara för lätt i MMSE, vilket talar till 
dess nackdel (29). Andra områden som också var undermåligt testade var visuo-exekutiva 
funktioner och flyt i talet (27). 
 
Resultatet i en studie (24) visade att instrumentet är användbart för bedömning av måttliga till 
svåra kognitiva nedsättningar hos personer efter stroke, samt för att bedöma om huruvida man 
ska gå vidare med en mer detaljerad neuropsykologisk undersökning eller inte. Studien 
indikerar också att det finns vissa skillnader i de kognitiva förmågorna över tid mellan 
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patienter med höga eller låga poäng. Patienter med höga poäng efter första testtillfället var 
mer stabila i sin förmåga, samtidigt som de med låga poäng hade en mer dynamisk utveckling 
av kognitiva förmågor. Instrumentet kan dock inte förutsäga om en person kommer förbättra 
eller försämra sina förmågor över tid.  

4.4 The Montreal Cognitive Assessment (MoCA)  

Beskrivning av instrumentet 

År 2003 utvecklades MoCA för att fylla behovet av ett screeninginstrument för lättare 
kognitiva funktionsnedsättningar. Det är ett fråge-/observationsbaserat instrument som syftar 
till att utvärdera de olika områdena uppmärksamhet och koncentration, exekutiva funktioner, 
minne, språklig förmåga, visuokonstruktionella förmågor, abstrakt tänkande, räkneförmåga 
och orientering. Instrumentet omfattar 11 delar och tid för genomförande sägs ta ungefär 10 
minuter. Den maximala poängen på testet är 30 och gränsvärdet för normal kognitiv funktion 
är satt till ett minimum av 26 poäng. Om patienten har en genomförd utbildning på 12 år eller 
mindre adderas ett poäng till totalsumman (35).  
 

Validitet/reliabilitet 

I en studie undersöktes MoCA:s diskriminativa förmåga (bilaga 2), vilken varierade beroende 
på hur gränsvärden sattes (25). En annan studie testade instrumentets samtidiga validitet och 
homogenitet (bilaga 2) och resultatet stödjer nämnd validitet och reliabilitet (27). I den tredje 
studien som behandlar MoCA testades samlöpande validitet (bilaga 2) med det liknande 
instrumentet MMSE, där signifikant hög korrelation uppvisades (29). 
 
Två studier har visat att MoCA fångade upp betydligt fler kognitiva svårigheter än ett 
likvärdigt instrument (MMSE) hos personer efter stroke såväl i ett tidigt skede (27) som vid 
uppföljning vid 6 månader och 5 år (29). I den ena studien påvisades att MoCA även hade en 
högre homogenitet, lägre takeffekt och minst lika stark relation till förbättring av 
aktivitetsförmåga som det jämförande instrumentet MMSE (27). I den andra studien hade 
över hälften av personerna med normala testpoäng i MMSE en kognitiv funktionsnedsättning 
enligt MoCA (29). 
 
Däremot tyder resultatet i en annan studie på att MoCA endast visar sig ha liknande förmåga 
att upptäcka kognitiva svårigheter efter stroke som MMSE. MoCA är heller inte mer känsligt 
än MMSE i att upptäcka kognitiva nedsättningar vid användande av anpassade gränsvärden, 
trots att MoCA innehåller fler delar som är känsliga för exekutiva funktioner och 
psykomotorisk hastighet som ofta är nedsatta hos personer efter stroke (25). 
 
Instrumentet uppvisar en styrka i att skilja mellan olika nivåer av kognitiva förmågor (29). 
MoCA visar sig bättre kunna bedöma nedsättningar inom visuoexekutiva och språkliga 
områden vilka inte testas på ett bra sätt i det liknande testet MMSE (27). Instrumentet MoCA 
påvisar även nedsättningar i flertalet olika områden som inte upptäcks i det liknande 
instrumentet MMSE, däribland exekutiva funktioner, uppmärksamhet, samt repetition och 
minne (29). Instrumentets sensitivitet och specificitet för att urskilja kognitiva svårigheter 
beror på hur gränsvärdet sätts (25). 
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4.5 Kettle Test 

Beskrivning av instrumentet 

Kettle Test är ett observationsbaserat test som avser att mäta en persons förmåga vid 
utförandet av en komplex vardaglig aktivitet. Det utvecklades 2005 och syftar till att bedöma 
basala och högre nivåer av kognitiva förmågor (26). Patienten ombeds att tillaga en varm 
dryck till sig själv och en till arbetsterapeuten som med två olika ingredienser skiljer sig från 
patientens dryck. Inledningsvis får patienten instruktioner som denne ombedes repetera. 
Under själva testet är arbetsterapeuten tyst och låter patienten genomföra aktiviteten, så länge 
inte säkerhetsrisk föreligger, aktiviteten avstannar helt eller patienten upprepar samma 
misstag. Poängsättning av utförandet sker enligt en manual som beskriver 13 olika steg i 
utförandet. Den totala poängen är 52 (0-4 poäng för varje steg) och ju högre poäng, desto 
större svårigheter har patienten (36). 
 

Validitet/reliabilitet 

En studie har undersökt Kettle Tests begrepps-, ekologiska- och samlöpande validitet, samt 
mellanbedömarreliabilitet (bilaga 2). Resultatet stödjer nämnd reliabilitet och validitet för 
instrumentet (26).  
 
Kettle Test visade sig ha måttligt signifikant korrelation med MMSE, CDT och BIT Star 
Cancellation subtest, vilket enligt studiens författare kan bero på att Kettle Test berör 
ytterligare aspekter av utförandet utöver de kognitiva förmågor som mäts i samtliga 
instrument. Kettle Test jämfördes också med ytterligare ett vanligt bedömningsinstrument 
som mäter kognition i relation till funktion (CognFIM) och mellan dessa kunde det utläsas en 
signifikant måttlig korrelation. Till skillnad från det andra instrumentet har Kettle Test 
förmågan att observera patienten i en komplex aktivitet som återfinns i det dagliga livet utan 
att vara tidskrävande, vilket belyser det faktum att Kettle Test är användbart och ensam i sitt 
slag (26). 
 
Kettle Test uppvisade hög mellanbedömarreliabilitet vilket är positivt eftersom det ligger en 
svårighet att på ett pålitligt sätt bedöma komplexa aktiviteter. Detta kan bero på testets 
strukturerade poängsättningsskala som används vid observation av aktivitetsutförandet 
och/eller bedömarnas skicklighet och expertis (26). 
 
Resultatet tyder på att testet kan upptäcka kognitivt funktionella svårigheter hos vuxna 
personer med neurologiska sjukdomar, men att det inte är känsligt nog för att kunna upptäcka 
mindre avvikelser hos friska vuxna. Resultatet stödjer även Kettle Tests fördel gentemot de 
fyra övriga instrumenten (MMSE, CDT, BIT Star Cancellation subtest, CognFIM) när det 
kommer till aktivitetsförmåga som är viktigt att bedöma innan beslut om utskrivning tas och 
för att patienten ska nå självständighet i vardagen (26).  

4.6 Addenbrooke’s Cognitive Examination-Revised (ACE-R) 

Beskrivning av instrumentet 

År 2005 utvecklades ACE-R, en omgjord version av instrumentet ACE. Grundinstrumentet 
utvecklades för att upptäcka kognitiva svårigheter främst hos personer med demens. 
Modifikationer gjordes för att kunna anpassa instrumentet efter olika kulturer och språk, samt 
göra det lättare att administrera. ACE-R, som är ett screeninginstrument främst bestående av 
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frågor, tar mellan 12 och 20 minuter att genomföra och poängsätta. Det består av fem delar 
som alla representerar ett kognitivt område: uppmärksamhet/orientering (18p), minne (26p), 
flyt (14p), språk (26p) och visuospatiala förmågor (16p). Den maximala poängen är 100 där 
höga poäng indikerar hög kognitiv funktion (37). 
 

Validitet/reliabilitet 

En studies resultat påvisade ACE-Rs låga prediktiva förmåga (bilaga 2) och instrumentets 
otillräcklighet att upptäcka kognitiva svårigheter efter stroke (28). 
 
ACE-R hade inte en adekvat förmåga att upptäcka förekomsten av övergripande kognitiva 
svårigheter då det jämfördes med ett detaljerat neuropsykologiskt batteri. Den övergripande 
diagnostiska precisionen hos testet var inte signifikant bättre än slumpen. Däremot uppvisades 
precisionen hos delskalorna vara adekvat, bortsett från delen för minne. Nämnas bör att delen 
för språk ej ingick i studien (28). 
 
Eftersom testet uppvisade ett stort antal falskt positiva diagnoser antogs att patienterna 
misslyckades med genomförandet av testet av andra orsaker än kognitiva svårigheter, såsom 
fysiskt dålig hälsa, delirium eller oro på grund av sjukhusvistelse. Dessa faktorer kan särskilt 
ha påverkat minne, orientering och uppmärksamhet, vilket är en stor del i instrumentet. 
Studien gav dock stöd för att använda delarna för visuospatiala förmågor, 
uppmärksamhet/orientering och flyt, vilket även medför en tidsvinst utan att förlora viktig 
information (28).  

4.7 Intelligent Cognitive Assessment System (ICAS) 

Beskrivning av instrumentet 

År 2009 utvecklades ICAS som är ett adaptivt datatest för personer efter stroke. Programmet 
innehåller en frågebank med 65 delar som syftar till att bedöma 13 olika aspekter av kognitiva 
funktioner: arbetsminne, orientering till tid, semantiskt minne, beräkning, visuellt 
igenkännande, abstrakt tänkande, visuell störning, uppmärksamhet, exekutiva funktioner, 
visuell ouppmärksamhet, likhetskategorisering, sekvens och minne. Det kan användas på 
datorer som är utrustade med en pekskärm och högtalare. Uppgifterna är flervalsfrågor med 
fem svar: ett korrekt, tre distraherande och ett "vet ej", vilket syftar till att minska risk för 
gissningseffekt. Delarna som mäter samma kognitiva område har olika svårighetsgrad, där 
datorn uppskattar patientens förmåga baserat på de tre första frågorna. Vid korrekt svar ger 
datorn en svårare fråga och vid felaktigt ges en lättare. Testet är genomfört då programmet 
anser att patientens förmågor är tillräckligt undersökta. Programmet omvandlar sedan svaren 
på frågorna till en slutpoäng som grund för värdering av kognitiv förmåga. ICAS poäng kan 
även användas för att förutsäga aktivitetsförmåga för personer efter stroke, tillsammans med 
andra dokumenterade prediktorer (exempelvis fysiska faktorer) med hjälp av en del i ICAS 
programvara (38). Möjlighet att omprogrammera till olika språk och kulturellt innehåll för att 
möta en större population finns. Instrumentet kan också anpassas för andra patientgrupper än 
stroke (30). 
 

Validitet/reliabilitet 

En studie testade homogenitet, stabilitet, samtidig validitet och prediktiv förmåga hos ICAS 
(bilaga 2). Resultatet av studien visade att ICAS är ett reliabelt och valitt instrument (30). 
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Under administrationen av ICAS observerades att patienterna på ett bra sätt interagerade med 
systemet via en pekskärm, jämfört med ett tangentbord eller en mus. Denna typ av utrustning 
underlättar användandet av testet för äldre, samt medför en vinst för dysfatiker som inte blir 
beroende av verbal information. Eftersom testet anpassar sig efter patientens förmåga och 
prestation på varje fråga uppnås maximal information om patientens färdighetsnivå, vilket 
leder till att tiden för genomförandet av testet kan kortas ned. Detta minskar också risken för 
att trötthet påverkar resultatet (30). 
 
En styrka hos ICAS är att det innefattar delar som är inriktade på aktiviteter i det dagliga livet 
för personer över 60 år som drabbats av stroke. En annan styrka är att testet sammanställer 
poängen till ett linjärt mått. Det som kan tänkas vara negativt med testet är att det främst är 
framtaget för att bedöma kognitiva svårigheter hos personer över 60 år (30). 

4.8 Syntes  

I resultatet har en sammanställning gjorts över sju olika bedömningsinstrument utifrån de tio 
artiklar som inkluderats samt kompletterande litteratur över instrumenten. Av de sju 
instrumenten var fyra av dem screeninginstrument (OT-APST, MMSE, MoCA, ACE-R), två 
var aktivitetsbaserade bedömningar (EFPT, Kettle Test) och ett var ett datoriserat 
självskattningsinstrument (ICAS).  Det äldsta instrumentet (MMSE) som finns beskrivet togs 
fram år 1975 och det senaste (ICAS) år 2009. Det visar en stor spridning över när de 
grundades. Utformningen av instrumenten har också förändrats avsevärt, där det äldsta är ett 
relativt grovt screeninginstrument och det senaste är ett datoriserat självskattningsinstrument 
som automatiskt anpassar sig efter patientens förmåga och resulterar i linjära mått på kognitiv 
förmåga.  
 
I alla utom ett instrument (OT-APST) tas totalpoäng fram, vilket ger en övergripande 
indikation på kognitiva svårigheter. Instrumentet OT-APST fokuserar däremot inte på 
totalsumman och därmed en övergripande indikation, utan istället inom vilket specifikt 
område de kognitiva svårigheterna framträder. Alla instrument fokuserar på en mångfald av 
kognitiva svårigheter, förutom ett (EFPT) vars fokus ligger på exekutiva funktioner. Ett annat 
mönster som framträtt är att inga av instrumenten är tidsbegränsade, vilket innebär att tid för 
genomförande av test inte spelar in på bedömningens resultat. 
 
De tre instrumenten EFPT (22, 23), Kettle Test (26) och ICAS (30) uppvisades alla ha god 
validitet och/eller reliabilitet, vilket stärker deras lämplighet inom strokerehabilitering. I 
resultatet angående EFPT framkom det att instrumentet var särskilt lämpligt inom den akuta 
omvårdnadsfasen för att upptäcka svårigheter med exekutiva funktioner samt som 
beslutsunderlag vid utskrivning. Enligt resultatet i studien om ICAS gavs indikationer på att 
lämpligheten främst är gällande personer efter stroke, med en ålder av 60 år eller äldre. 
Instrumenten OT-APST (21) och ACE-R (28) visades båda ha begränsad eller otillräcklig 
validitet, vilket indikerar att lämpligheten inom den kliniska verksamheten för 
strokerehabilitering kan ifrågasättas. Instrumentet ACE-R uppvisades inte ha en övergripande 
diagnostisk precision och flertalet patienter diagnostiserades som falskt positiva. De två 
liknande instrumenten MMSE (24, 25, 27, 29) och MoCA (25, 27, 29) fick båda tvetydiga 
indikationer på lämplighet, då validitet och reliabilitet skilde sig mellan studierna. 
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5. DISKUSSION 

5.1 Resultatdiskussion 

I det här arbetet har sju instrument för bedömning av kognitiva svårigheter identifierats. Det 
har framkommit flera olika typer av såväl reliabilitet som validitet, med olika utfall. De 
positiva och negativa aspekter av instrumenten som belysts i artiklarna är många och 
beroende på vad arbetsterapeuten vill undersöka och få ut av undersökningen finns 
indikationer på vilka instrument som är att föredra. 
 
Flertalet av de studier som ingått i denna litteraturöversikt har testat samma instrument, men 
fått motstridiga resultat (24, 25, 27, 29). Detta tyder på vikten av att kontinuerligt genomföra 
forskning på instrument som används i den kliniska verksamheten för att kunna säkerställa att 
de är optimala i bedömningen av kognitiva svårigheter. I Etisk kod för arbetsterapeuter (39) 
går det att läsa om arbetsterapeutyrkets mål, däribland återfinns att arbetsterapeutiska metoder 
ska utvecklas och utvärderas. Vi anser att det stödjer vårt resonemang. 
 
Det är viktigt att överväga när ett instrument togs fram och om delarna som innefattas av 
instrumentet är relevanta idag. Exempelvis kan det aktivitetsbaserade instrumentet EFPT från 
1993 (33) nämnas, som innehåller aktiviteten Betala räkningar. Tillvägagångssättet vid 
utförande av denna aktivitet har för många förändrats och det är idag vanligt att räkningar 
betalas elektroniskt och inte via checkhäfte som var vanligt förr. Endast fyra av de sju 
beskrivna instrumenten i denna uppsats är framtagna på 2000-talet och det bör därför 
övervägas huruvida delarna i de äldre instrumenten är av aktuell natur eller inte. 
 
En annan aspekt som är viktig att belysa är användningsområdet för ett visst instrument. 
Arbetsterapeuten bör kontrollera att bedömningsinstrumentet som ska användas är anpassat 
för den patientgrupp och de svårigheter han/hon ämnar använda det för (10, 12). Om ett 
instrument är framtaget för en viss patientgrupp och även testat för just den gruppen (med 
positivt resultat) går det inte att anta att det passar andra patientgrupper (19). Det måste då 
först och främst testas för varje diagnosgrupp som instrumentet ska användas till och dess 
giltighet behöver då inte alls vara densamma. En annan viktigt aspekt som tas upp i en artikel 
(25) är betydelsen av gränsvärdet och dess inverkan på instrumentets sensitivitet och 
specificitet. Hur gränsen för en poängsumma sätts påverkar bedömningen av en patients 
förmågor och det är därför viktigt att ta fram lämpliga gränsvärden. Instrumentets gränsvärden 
bör även testas och anpassas efter olika patientgrupper, samt demografiska aspekter såsom 
ålder och utbildningsnivå som båda kan ha inverkan på resultatet. Om instrument som 
används i den kliniska verksamheten inte är anpassade för den patientgrupp man ämnar 
använda det för, finns en risk för att bedömningen blir felaktig.  
 
Ett problem vid validitetsstudier är att tidigare instrument ofta används som referens. Om då 
referensen har brister är det kanske inget bra mått att jämföra med. Det som framkommit 
under vår litteraturstudie är att MMSE dels anses vara ett bra och användbart instrument som 
använts under en lång tid (24, 25), samtidigt som det inte är känsligt nog för att upptäcka 
kognitiva svårigheter på ett adekvat sätt (27, 29). Det har också bevisats ha en hög takeffekt, 
vilket här innebär att många som testas anses friska trots kognitiva svårigheter (27, 29). Vi 
ifrågasätter därför dess lämplighet som jämförande instrument vid validitetstestning av andra 
instrument, vilket görs i tre av våra artiklar (26, 28, 30).  
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Bias kan innebära en stor risk för att minska studiers trovärdighet och tillförlitlighet. Det 
innebär att någonting oavsiktligt påverkar studien och att resultatet därmed blir felaktigt. 
Många orsaker kan ligga till grund för bias, bland annat subjektivitet hos forskaren, brist på 
uppriktighet hos deltagarna, bristfälliga insamlingsmetoder av data och genomförande av 
intervention (16). I två av de utvalda artiklarna (26, 30) kan subjektivitet misstänkas, då 
författarna också är grundare till instrumenten. Nästan inga negativa aspekter av instrumenten 
framkom i studierna och det går därför att ifrågasätta tillförlitligheten i resultatet med tanke på 
möjlig förekomst av bias. I en annan artikel (21) återfanns flertalet brister av ett instrument, 
vilket medförde att författarna ifrågasatte de tidigare genomförda studierna där grundaren till 
instrumentet genomfört studier med positiva resultat. Därmed kan de tidigare studiernas 
tillförlitlighet ifrågasättas.  
 
Eftersom arbetsterapeuter tar beslut som kan ha stora konsekvenser för patientens liv är det av 
högsta vikt att vara kritisk mot de bedömningsinstrument som används (12). I denna uppsats 
har sju instrument beskrivits, med varierande grad av validitet och/eller reliabilitet. Flertalet 
av instrumenten används idag inom strokerehabilitering och det varierande resultatet i denna 
uppsats stärker vår åsikt om att vara kritisk och noggrann när lämpliga bedömningsinstrument 
väljs ut. Det är också en stark indikation på att arbetsterapeuter och all annan 
sjukvårdspersonal bör ges tid till att hålla sig uppdaterade när det gäller forskning och 
evidens. 
 
Noteras bör att resultatet i denna uppsats inte är allmängiltigt för instrumentens validitet 
och/eller reliabilitet, då uppsatsen endast inkluderar vetenskapliga studier från år 2009 till år 
2012. Det finns tidigare genomförda studier på samma instrument som inte belyses i denna 
uppsats och det presenterade resultatet gäller endast den senaste forskningen. För att med 
säkerhet kunna uttala sig om ett instruments validitet/reliabilitet, bör det sammanställas en 
litteraturöversikt med fokus på ett specifikt instrument.  

5.2 Metoddiskussion 

Sättet vi gått tillväga vid genomförandet av denna studie anser vi är i samstämmighet med 
Polit och Becks beskrivning (14) av hur den ska genomföras. Det som skiljer vår 
litteraturöversikt från beskrivningen är dock att vi i vår datainsamling inte uppnådde mättnad, 
vi genomförde ingen manuell sökning av artiklar och studiernas kvalité fastställdes inte. 
Anledningen till att mättnad inte eftersträvades eller att manuell sökning ej genomfördes var 
att uppsatsen begränsades av en tidsram. Däremot täcktes området in genom att flertalet 
artiklar återfanns i två eller tre databaser. I den tredje och sista databasen hittades förutom 
dubbletter endast en ny artikel. Trots att studiernas kvalité inte fastställdes, diskuterades 
aspekter av detta ändå mellan författarna. 
 
Inklusions- och exklusionskriterier är tydligt beskrivna och understödjer studiens syfte. De 
uppsatta exklusionskriterierna övervägdes noggrant och diskuterades mellan författarna. 
Anledningen till att lämplighetsbedömning för körkort inte inkluderades var på grund av att 
det inte är relevant för samtliga personer som drabbats av stroke. Barn som urvalsgrupp 
valdes bort eftersom det främst är vuxna personer som drabbas av stroke. Omgjorda versioner 
av bedömningsinstrument ansågs inte relevanta för arbetsterapeuter i Sverige.  
 
Eftersom det finns mycket forskning inom området valde vi att begränsa oss till de senaste tre 
åren, en begränsning som gjordes för att möjliggöra grundlig genomgång av databaser och 
artiklar. Vi utgick ifrån tre databaser för att täcka in området på ett fullgott sätt. Detta 



21 
 

medförde också att artiklarna i allra högsta grad var av aktuell natur. För att stärka möjlighet 
till reproducerbarhet av denna uppsats finns såväl sökningar som sökord väl dokumenterade.  
 
En svaghet i metoden var att vi sinsemellan delade upp databaserna inför första urvalet. Detta 
kan ha lett till att det blev en viss skillnad i vilka artiklar som valdes ut. Väl värt att påpeka är 
dock att före den slutgiltiga sökningen genomfördes hade vi gemensamt utfört flertalet 
sökningar för att samla information inom området. Det medförde en förståelse för vad som 
var relevant för studiens syfte. Vi anser att detta har bidragit till att minimera risk för att olika 
artiklar valdes ut vid uppdelande av databaser. I de fall tveksamhet om studiernas relevans 
uppstod, diskuterades det mellan författarna för att avgöra om de skulle följa med till nästa 
urval eller inte. Utvalda artiklar granskades sedan av båda författarna utifrån anpassad 
granskningsmall oberoende av varandra för att därefter diskuteras gemensamt. Detta gjordes 
för att granskningen skulle bli så korrekt som möjligt och för att eliminera selektionsbias, 
samt direkta felaktigheter.  
 
Det går att till viss del ifrågasätta resultatet av vår litteraturöversikt då vi inför urval tre fick 
välja bort flertalet artiklar. Nio av de elva exkluderade artiklarna behandlar andra instrument 
än de sju som har beskrivits i vårt resultat. Detta gör att resultatets omfattning har påverkats, 
men inte resultatet som sådant. Dock bör det poängteras att resultatet för MoCA möjligtvis 
kan ha påverkats, då två av de exkluderade studierna behandlade detta bedömningsinstrument. 
Den artikel som inte fanns tillgänglig i fulltext exkluderades eftersom det fanns en 
tidsbegränsning för denna uppsats, men inte heller den artikeln skulle ha påverkat resultatet, 
då även den berör ett annat instrument.  
 
Det kan även ifrågasättas varför artikeln om instrumentet ICAS (30) valdes ut. Instrumentet är 
framtaget och testat för en annan kultur än den västerländska, men information framkom om 
att det finns möjlighet att anpassa såväl språk som kulturellt innehåll, varför det ändå valdes 
ut. ICAS är heller inte en omgjord version av ett befintligt instrument, vilket var ett uppsatt 
exklusionskriterie. Vi anser därför att ICAS var ett relevant instrument att lyfta fram i denna 
uppsats. 
 
I fem av de utvalda artiklarna (23-25, 28, 29) framgick det inte på ett tydligt sätt vilken typ av 
validitet och reliabilitet som undersöktes och vi fick hjälp av handledaren för att tolka detta. 
Noteras bör att artiklarnas övergripande resultat ändå kunde utläsas, varför de först 
inkluderades. I de fall studierna påvisade låg reliabilitet och/eller validitet hos ett instrument, 
ansågs det inte vara en grund för exklusion. Negativa resultat för ett instrument är i allra 
högsta grad relevanta för syftet.  
 
I denna uppsats har vi benämnt ett instrument som lämpligt om det uppvisade god 
validitet/reliabilitet. Detta är bara en del i det egentliga bestämmandet om ett instruments 
kliniska användbarhet. Andra faktorer som även spelar in på användbarheten är bland annat 
tillgänglighet, tid för administrering, kostnad och kunskapskrav för användning. Det var dock 
inte målet med denna uppsats, men kan vara ett förslag till vidare studier. För att uttala sig om 
användbarhet för arbetsterapeuter i Sverige är det även av vikt att undersöka huruvida 
instrumenten är översatta till svenska eller inte, något som inte belyses i denna uppsats. 
 
I ett sent skede då både analys av data genomförts och resultat sammanställts, framkom 
information om en ny checklista från 2011 (40) för kvalitetsgranskning och värdering av 
psykometriska studier. Efter att ha läst igenom checklistan kan vi uttala oss om att den i allra 
högsta grad är relevant för kvalitetsgranskning av psykometriska studier. Vi anser dock att 
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den i sin helhet är för avancerad att använda till en uppsats på C-nivå, men att delar ändå hade 
kunnat inkluderas i granskningsmallen. 
 
Vi valde att ha med etisk granskning som inklusionskriterie för att framhålla betydelsen av att 
hålla en hög etisk standard i vetenskapliga studier. Alla artiklar som valdes ut att ingå i denna 
litteraturöversikt var därför etiskt granskade och godkända. Däremot framgick det inte om de 
hade etiska överväganden under studiens gång eller inte, det vill säga om de tog hänsyn till 
enskilda patienters hälsotillstånd under bedömningens genomförande, eller använde delar av 
instrumenten som inte ansågs vara relevanta för bedömningen. Vi tror att detta antingen kan 
bero på studiernas art eller att artiklar som idag publiceras i vetenskapliga tidsskrifter med 
fördel är kortfattade och därför saknar utrymme för att nämna detta. Vi vill dock poängtera 
vikten av att ha den etiska aspekten i åtanke under genomförande av all sorts bedömning av 
patienters förmågor. I arbetsterapeutyrkets mål (39) nämns det också att det bör undvikas att 
inhämta uppgifter som inte är nödvändiga för behandlingen. Den etiska aspekten är viktig att 
ha i åtanke inom all klinisk verksamhet och forskning som bedrivs. 
 
Litteraturöversikt är den metod som är giltig i förhållande till syftet med denna uppsats. Hade 
syftet istället varit att undersöka vilka instrument som används av arbetsterapeuter i den 
kliniska verksamheten, hade vi kunnat genomföra en empirisk studie av kvantitativ karaktär. 
Istället för att undersöka redan publicerade studier kunde vi då ha sammanställt en enkät och 
skickat till yrkesverksamma arbetsterapeuter. Nackdelen hade varit att vi inte fått en 
sammanställning över psykometriska egenskaper hos instrumenten, medan fördelen hade varit 
att få en överblick över vilka instrument som används i den kliniska verksamheten, samt 
yrkesverksamma arbetsterapeuters upplevelser av dem. Vi rekommenderar därför en empirisk 
studie för framtida studier. 

6. KONKLUSION 

Slutsatsen är att av de sju instrument som beskrivits finns indikationer på användbarhet 
genom vetenskapligt stöd endast hos tre av dem. Detta resultat visar på vikten av att vara 
kritisk gentemot de bedömningsinstrument som används i den kliniska verksamheten. Studier 
för fortsatt undersökning av instrumentens validitet och reliabilitet rekommenderas, samt att 
sjukvårdspersonal håller sig uppdaterad gällande forskning och evidens. 
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BILAGA 1 
 

Granskning av psykometriska studier, C-uppsats  
 
Författare: ………………………………………………………………….………………………….. 
………………………………………………………………….………………………………………. 
Titel: ……………………………………………………………………….…………………………… 
………………………………………………………………….………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
Tidsskrift: ………………………………………………………………….………………………….. 
Årtal: ………..… Volym:..……….. Upplaga:……..… Sidor…..…... 
Land: ……………………………………………………………………….………………………….. 
 
Syfte: ………………………………………………………………….……………………………….. 
………………………………………………………………….………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
Bedömningsinstrument: ………………………………………………………………….………….. 
Urvalsmetod: ………………………………………………………………….……………………… 
Antal deltagare:…………………… Ålder:………………….. Kön:.…………….…………………... 
Utbildningsnivå:..………………………………………………………………………………………. 
Typ av stroke:..………………………………………………………………………………………..... 
Inklusionskriterier: ………………………………………………………………….……………….. 
Exklusionskriterier: ………………………………………………………………….……………… 
Genomförande av bedömning (tid efter insjuknande):…….………………………………………… 

 
Psykometriska egenskaper…………………………………………………….……………………. 
Statistiska test:  � Pearson’s correlation r � Spearman’s correlation rs  � ROC  � AUC � ANCOVA 
� t-test   � Wilcoxon  signed-rank test � Mann Whitney U-test  � Chi-square  � Fisher exact test   
 
Resultat: ………………………………………………………………….……………………………. 
………………………………………………………………….………………………………………. 
………………………………………………………………….………………………………………. 
………………………………………………………………….………………………………………. 
Positivt: ………………………………………………………………….……………………………. 
………………………………………………………………….………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………….………………………………………. 
Negativt:………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………….………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………….………………………………………. 
Användbarhet för arbetsterapeuter: ……………………………………………………………….. 
Generaliserbarhet: …………………………………………………………………………………… 
Brister med studien: …………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………….………………………………………. 
Förslag till vidare studier: ………………………………………………………………….……….. 
………………………………………………………………….……………………………………… 
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BILAGA 2 
 

Resultatmatris  
 

Ref. 
nr. 

Typ av test Psykometrisk 
egenskap 

Statistiskt test Resultat Slutsats 

21. Occupational 
Therapy Adult 
Perceptual 
Screening Test 

Samlöpande validitet  Spearman’s 
correlation  

- OT-APST och Cognistat hade en låg 
korrelation, endast två delskalor av OT-
APST hade signifikant korrelation med 
Cognistat (rs= -0,375; 0,357; 0,381).  
- OT-APST och DTVP-A uppvisade en låg 
korrelation, endast en av OT-APST 
delskalor korrelerade signifikant med 
DTVP-A (rs= -0,394; 0,372; 0,422).  

Eftersom OT-APST inte uppvisar 
signifikant korrelation med två 
övriga instrument, som alla syftar 
till att mäta samma sak, är det en 
indikation på att den samlöpande 
validiteten inte är hög.  

22. Executive 
Function 
Performance Test 

Samtidig validitet Spearman’s 
correlation  

- Det var signifikant korrelation mellan 
AMPS process skills och EFPT:s fyra olika 
uppgifter (rho= 0.54-0.60) 
- Det fanns en signifikant korrelation mellan 
AMPS process skills och EFPT:s totala 
summa för uppgifterna (rho= 0.61). 

Resultaten stärker EFPT:s 
samtidiga validitet och det kan 
därför vara ett lämpligt instrument 
att använda för patienter i den 
akuta fasen efter mild stroke. 

23. Executive 
Function 
Performance Test 
 
 

 

Samtidig validitet Pearson’s 
correlation 

- Det totala utförandet hos EFPT hade 
signifikant korrelation med Short-Blessed 
Test, samt tre av DKEFS 13 skalpoäng  
(r= -0,474 – -0,594; 0,527 – 0,710) 
- En delskala (Medicinhantering) i EFPT 
hade ingen signifikant korrelation med 
Short-Blessed Test eller DKEFS. 

Resultatet av studien indikerar att 
delarna av EFPT är användbara i 
den akuta omvårdnadsfasen för att 
upptäcka svårigheter med 
exekutiva funktioner, samt som 
beslutsunderlag vid utskrivning. 
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24. The Mini-Mental 
State Examination 

Prediktiv förmåga 
 
 
 

 

- Pearson’s 
correlation 
 
- Spearman’s 
correlation  
 
- Sensitivitet/ 
  Specificitet 
  (ROC, AUC) 
 
 

- Utgångsvärdet hos MMSE hade en god 
korrelation i förhållande till värden/poäng 
vid uppföljningarna. 6 mån: r=0.77. 12 mån: 
r=0.76. 24 mån: r=0.73. 
- MMSE:s initiala poäng relaterad väl till 
antalet nedsatta kognitiva domäner vid såväl 
start som senare uppföljningar. Start: r=-
0.68. 6 mån r=-0.70. 12 mån: r=-0.62. 24 
mån: r=-0.69. 
- AUC = 0,79 - 0,94  
- PPV= 0,72 - 0,73 
 

- MMSE är ett användbart 
instrument för att screena/bedöma 
måttliga till svåra kognitiva 
funktionsnedsättningar och som 
underlag för vidare bedömning 
med andra neuropsykologiska 
tester. 
- Ett testresultat på mindre än 27 
poäng en månad efter stroke står i 
relation till nedsatta och 
undermåliga kognitiva funktioner 
på sikt.  
- MMSE är inte ett bra instrument 
för att förutsäga huruvida en 
persons kognitiva förmågor 
förbättras eller försämras över tid. 

25. The Mini-Mental 
State Examination 
  
The Montreal 
Cognitive 
Assessment 

Diskriminativ 
förmåga 
 
 
 

- Sensitivitet/ 
  Specificitet 
  (ROC, AUC) 
 
 

- Sensitiviteten hos MMSE var måttlig 
(0.66), men hade en hög specificitet (0.97). 
Om gränsvärdena modifierades* var 
sensitiviteten högre (0.7) samtidigt som 
specificiteten var densamma (0.97). 
- MoCA bevisades ha en god sensitivitet 
(0.94) och en måttlig specificitet (0.43). Vid 
modifierade gränsvärden minskade 
sensitivitet (0.67) och specificiteten ökade 
(0.9). 
- Båda testerna uppvisade god förmåga att 
skilja mellan intakt och påverkad kognitiv 
status, där samtliga AUC-resultat var högre 
än 0.88. (Både vid angivna och modifierade 
gränsvärden). 
 
* = anpassning efter ålder och 
utbildningsnivå. 

- Studien stödjer den höga 
sensitiviteten hos MoCA, men 
påvisar dess låga specificitet i 
jämförelse med ”den gyllene 
standarden” (ett omfattande 
neuropsykologiskt batteri).  
- MoCA och MMSE har en 
liknande förmåga att upptäcka 
kognitiva svårigheter efter stroke.  
- Studien visar också på att MoCA 
inte blir mer känsligt än MMSE för 
att screena för kognitiva 
svårigheter vid justerat gränsvärde. 
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26. Kettle Test Mellanbedömar-
reliabilitet 

Spearman’s 
correlation  

- Mellanbedömarreliabiliteten ansågs vara 
hög för Kettle Tests totala poängsumma. 
- Sjukhus 1: r = 0.851. 
- Sjukhus 2: r = 0.916. 

- Resultatet stödjer instrumentets 
reliabilitet och validitet inom 
strokerehabilitering. 
- Poängsättningen i Kettle Test 
visades inte skilja sig mellan olika 
bedömare, vilket stärker dess 
reliabilitet. 
- Eftersom signifikanta skillnader 
uppmättes mellan grupperna, visar 
detta på en god begreppsvaliditet 
hos testet. 
- Kettle Test hade måttlig 
signifikant korrelation med fyra 
vanligen använda instrument, vilket 
stödjer dess samlöpande validitet. 
Anledningen till endast måttlig 
korrelation ansågs bero på att 
Kettle Test även innefattade fler 
områden än de andra instrumenten. 
- Resultatet visar på en fördel hos 
Kettle Test, i jämförelse med fyra 
vanligen använda instrument, när 
det kommer till att mäta delar i 
aktivitetsförmåga som ofta anses 
vara problemområden vid 
utskrivning. 

Begreppsvaliditet ANCOVA - Det var en signifikant skillnad i poäng 
mellan grupperna, där patienter med stroke 
(1-29) hade högre poäng än kontrollgruppen 
(0-3). Detta visar på en golveffekt hos 
kontrollgruppen där låga poäng inte innebär 
kognitiva svårigheter.  

Samlöpande validitet Pearson’s 
correlation 

- Kettle Test hade en måttligt signifikant 
korrelation med MMSE, CDT, BIT Star 
Cancellation subtest, samt CognFIM. 
- Korrelationen med dessa fyra instrument 
låg mellan r= 0.478 och r= 0.659. 

Ekologisk validitet Pearson’s 
correlation 

- I jämförelse med de fyra vanligen använda 
instrumenten (se ovan), var det endast Kettle 
Test som hade signifikant korrelation med 
functional outcome battery (B-ADL, I-ADL, 
säkerhet). 
- Korrelationen mellan functional outcome 
battery och Kettle Test låg mellan r= -0.505 
och r= -0.759. Detta ger stöd för att 
instrumentet har en ekologisk validitet. 

27. The Mini-Mental 
State Examination 
 
The Montreal 
Cognitive 
Assessment 

Samtidig validitet Spearman’s 
correlation  

- MoCA korrelerade signifikant (r=0.79) 
med MMSE. 
- CogFIM korrelerade signifikant både med 
MoCA (r=0.67) och MMSE (r=0.56).  
- MoCA hade högre samband med 
funktionell status (r=0.40) än MMSE 
(r=0.29-0.30). 

- Dessa resultat stödjer MoCA:s 
samtidiga validitet.  
- MoCA har ett större samband 
med funktionell status än MMSE.  
- Resultaten i denna studie 
fastställer den initiala prediktiva 
förmågan (MoCA) 
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Homogenitet   Cronbach α 
(acceptabelt 
minimum: 0.70) 

- MMSE: 0.60 
- MoCA: 0.78 

- MoCA anses vara ett mer känsligt 
bedömningsinstrument än MMSE, 
för att upptäcka milda/låga 
kognitiva svårigheter hos personer 
efter stroke.  

28. The 
Addenbrooke's 
Cognitive 
Examination-
Revised 

Prediktiv förmåga - Sensitivitet/ 
  Specificitet 
  (AUC) 
 
 

- AUC indikerade att resultatet av ACE-R 
(0.53) och MMSE (0.53) inte kunde härledas 
till instrumentens precisionsförmåga, utan 
kunde likaväl vara slumpmässigt. 
- AUC indikerar att ACE-Rs delskalor totalt 
sett förutser nedsättningar i tre av fyra 
kognitiva delar, med högre säkerhet än 
slumpen (AUC 0.71-0.80). 
- Den fjärde delskalan minne visade sig 
däremot inte vara bättre än slumpen (AUC = 
0.56). 
- Ingen av de testade gränsvärdena för ACE-
R:s delskalor gav adekvata nivåer av 
specificitet och sensitivitet. 

- ACE-R visade sig ha otillräcklig 
validitet för att upptäcka kognitiva 
svårigheter efter stroke och 
uppvisar låg specificitet. 
- Tre av ACE-R:s delskalor 
klassificerade patienterna 
signifikant bättre än slumpen, men 
ingen tydlig rekommendation 
gällande gränsvärden fanns 
tillgängligt. 
- Låg specificitet hos instrumentet 
påvisar att patienterna misslyckas 
med testet av andra orsaker än 
kognitiva svårigheter. 

29. The Mini-Mental 
State Examination 
 
The Montreal 
Cognitive 
Assessment 

Samlöpande validitet  
 
 

Spearman’s 
correlation 

- Poängen i MoCA och MMSE hade en 
sinsemellan hög korrelation (r2=0.80). Trots 
detta visade det sig att MMSE:s poäng var 
genomgående höga, samtidigt som MoCA 
påvisade en normal fördelning. 
- Resultatet av MMSE:s poäng visade att 
medianen var 28, med intervallet 26-29, 
samtidigt som MoCA:s median var 23 
(intervall 20-26).  
- Av 413 testade personer bedömdes 291 av 
dem ha kognitiva svårigheter enligt MoCA. 

- MoCA upptäckte betydligt fler 
kognitiva svårigheter än MMSE 
hos personer efter TIA och stroke. 
58 % av de som bedömdes inte ha 
några svårigheter enligt MMSE, 
bedömdes vara kognitivt nedsatta 
enligt MoCA.  
- Resultatet tyder på en tydlig 
takeffekt hos MMSE.  
- MoCA påvisade svårigheter med 
exekutiva funktioner, 
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Av dessa 291 var det 162 som enligt MMSE 
inte ansågs ha några större svårigheter. 
Endast 5 personer som fick låga poäng på 
MMSE, fick höga poäng på MoCA. 

uppmärksamhet (finns ej med i 
MMSE), samt repetition och 
minne. 

30. The Intelligent 
Cognitive 
Assessment 
System 

Homogenitet Cronbach α ICAS visade sig ha god homogenitet, 
Cronbach α = 0.878. 

- Resultatet av studien visade att 
ICAS är ett reliabelt och valitt 
instrument för att upptäcka 
kognitiva svårigheter hos personer 
efter stroke. 
- ICAS har i jämförelse med 
MMSE-CV visat en god 
kriterierelaterad validitet, genom 
dess goda homogenitet och test-
retest-reliabilitet. 
- Genom att testa sensitivitet och 
specificitet kunde man ta fram det 
optimala gränsvärdet för personer 
efter stroke. 

Stabilitet Spearman’s 
correlation 

ICAS fick ett värde av rho = 0.789, vilket 
indikerar ett reliabelt instrument när det 
kommer till stabilitet.  

Samtidig validitet  Spearman’s 
correlation 

ICAS uppvisade hög korrelation med ett 
annat instrument (MMSE-CV), rho = 0.757. 

Prediktiv förmåga - Sensitivitet/ 
  Specificitet 
  (ROC/AUC) 
 

Gränsvärdet på 3.02 logits gav en hög 
sensitivitet (80.5 %) och specificitet (96 %). 
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BILAGA 3  

Förteckning över begrepp och förkortningar 
 
Olika typer av validitet: 
Begreppsvaliditet   Construct validity 
Ekologisk validitet   Ecological validity 
Kriterierelaterad validitet   Criterion validity 
Samlöpande validitet  Convergent validity 
Samtidig validitet  Concurrent validity 
 
Olika typer av reliabilitet: 
Homogenitet   Internal consistency  
Mellanbedömar-reliabilitet  Interrater reliability  
Stabilitet   Test-retest reliability 
 
Bedömningsinstrument: 
ACE(-R)   Addenbrooke’s Cognitive Examination(-Revised) 
AMPS   Assessment of Motor and Process Skills 
CDT   Clock Drawing Test 
CognFIM /CogFIM Cognitive scale of the Functional Independence 

Measure 
Cognistat   Neurobehavioral Cognitive Status Examination 
DKEFS   Delis-Kaplan Executive Function System 
DTVP-A Developmental Test of Visual Perception – 

Adolescent and Adult 
EFPT   Executive Function Performance Test 
ICAS   Intelligent Cognitive Assessment System 
Kettle Test   Kettle Test 
MMSE(-CV)   Mini-Mental State Examination(-Chinese Version) 
MoCA   Montreal Cognitive Assessment 
OT-APST  Occupational Therapy Adult Perceptual Screening 

Test 
Short-Blessed Test  Short-Blessed Test 
Star Cancellation of BIT Star Cancellation subtest of the Behavioral 

Inattention Test 
  
Statistiska test: 
ANCOVA   Analysis of Covariance 
AUC   Area Under the Curve 
PPV   Positive Predictive Value  
ROC   Receiver Operating Characteristics 
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BILAGA 4 

Förklaring av kognitiva begrepp 
 

Agnosi: oförmåga att tolka och känna igen det man exempelvis ser, hör eller tänker (1) 
Akalkuli: oförmåga att utföra enkla räkneoperationer (2) 
Apraxi: oförmåga eller svårighet att trots normal rörlighet och känsel utföra ändamålsenliga 
rörelser (2) 
Exekutiva funktioner: Förmågan att organisera, lösa problem, och engagera sig i 
självständiga beteenden (3) 
Initiering: påbörja, starta (1) 
Konstruktionsfärdigheter: förmåga att utföra delar av rörelser som är inblandade i två-eller 
tre-dimensionella aktiviteter som att rita eller sammansättning av uppgifter (3) 
Neglekt: tillstånd där en person är omedveten om eller förnekar påverkad/skadad kroppshalva 
(1) 
Perception: varseblivning, den medvetna upplevelsen som bygger på bearbetning av 
sinnesintryck (1) 
Sekvens: följd, serie; sammanhang (1) 
Sekvensering: att utföra en uppgifts delmoment i en viss ordning (4) 
Visuell perception: kognitiv process för att erhålla och tolka visuell information från 
omgivningen (1) 
Visuellt: som hör till eller avser synen, synsinnet (1) 
Visuospatial förmåga: förstå visuella representationer och deras spatiala/rumsliga relationer 
(5) 
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