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Sammanfattning: Denna kandidatuppsats handlar om Internationell klassifikation av 

funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) och dess tillämpning inom hjälpmedels-

området för vuxna individer. ICF är en beskrivande samling av begreppen hälsa och funktion i 

ett klassifikationssystem som har utvecklats av Världshälsoorganisationen (WHO). Arbets-

terapi syftar till att främja hälsa och att förbättra individens förmåga att utföra aktivitet. En 

viktig arbetsuppgift för arbetsterapeuten är att förskriva hjälpmedel. Syftet med denna studie 

var att beskriva kunskapsläget gällande tillämpningen av ICF inom hjälpmedelsområdet. För 

att precisera syftet utformades frågeställningar utifrån ämnet. Metoden var en systematisk 

litteraturöversikt. Inkluderade vetenskapliga artiklar var både empiriska studier av kvantitativ 

och kvalitativ design och teoretiska studier. Främst har rullstolsanvändning berörts. 

Resultatet visade att ICF är värdefull som modell och i viss mån som klassifikation inom 

hjälpmedelsområdet. Vanligt förekommande var att ICF fungerade som forskningsverktyg. 

ICF var användbar för att bedöma hjälpmedelsbehov och utvärdera dess användning. På grund 

av att komponenterna visades vara allt för generella framkom det att det inte är möjligt att 

klassificera specifika hjälpmedel eller beskriva deras funktion och syfte inom ICF. 

Klassifikationen behöver utveckla mer detaljerade kategorier för att bättre kunna tillämpas 

inom hjälpmedelsområdet. Slutsatser som dragits är att resultatet i denna studie bidrar med 

data som skulle kunna överföras till hjälpmedelsanvändning hos vuxna individer i olika länder 

runtom i världen. ICF inte är avsedd att vägleda processen att förskriva hjälpmedel men kan 

trots det fungera som en beskrivande modell inom hjälpmedelsområdet. Tillämpningen av 

ICF kan möjliggöra ett bättre samarbete mellan professioner och bidra till ett klientcentrerat 

arbetssätt. Inom arbetsterapi kan ICF inte tillämpas som enskild modell, då den inte är 

tillräcklig ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv. ICF har visat sig kunna bidra till en bättre 

matchning mellan individ och hjälpmedel, dock behöver ICF utvecklas för att bättre kunna 

tillämpas inom hjälpmedelsområdet. Denna studie bidrar med en översikt över hur ICF kan 

tillämpas inom hjälpmedelsområdet samt ger förslag på vidare forskning kring ämnet.  

 

Sökord:  International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), 

  Klassifikation, Hjälpmedelsförskrivning, Handikapphjälpmedel, Rullstolar.  
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1. Bakgrund  

1.1 Inledning 
Denna kandidatuppsats handlar om Internationell klassifikation av funktionstillstånd, 

funktionshinder och hälsa (ICF) (1) i relation till hjälpmedel som arbetsterapeuter förskriver.  

Idag kommer arbetsterapeuter allt oftare i kontakt med ICF (2), vilket är en beskrivande 

samling av begreppen hälsa och funktion i ett klassifikationssystem utvecklad av 

Världshälsoorganisationen (WHO) (1). En värdefull överblick över hur ICF kan användas av 

arbetsterapeuter inom hjälpmedelsområdet ges i denna uppsats. Grunden till arbetsterapins 

människosyn och filosofiska antaganden bygger på att människan är en aktiv varelse. Inom 

såväl ICF som arbetsterapi ses hälsa som beroende av flera olika faktorer och aktivitet har stor 

betydelse. En viktig arbetsuppgift för arbetsterapeuter är att förskriva hjälpmedel för att 

främja hälsa och aktivitet (3-5). Idag finns det flera olika teoretiska modeller inom 

hjälpmedelsområdet, vilka kan vägleda arbetsterapeuter i arbetet med hjälpmedel. ICF kan 

fungera som en modell inom detta område (6,7), vilket denna litteraturöversikt fokuserar på. 

För klassificering och beskrivning av egenskaper hos individer och deras omgivning erbjuder 

ICF en övergripande modell. Grunden till ICF återfinns i klassifikationen The International 

Classification of Impairments, Disabilities and Handicap (ICIDH) som gavs ut i början av 

1980-talet. Under årens lopp har ICF utvecklats ur ICIDH och gått ifrån att vara en 

klassifikation av sjukdomskonsekvenser till att idag vara en klassifikation av hälso-

komponenter. År 2001 publicerade WHO den första versionen av ICF och 2003 publicerade 

Socialstyrelsen den svenska versionen (1).  

1.2 Arbetsterapi och hjälpmedel 
Arbetsterapeuten arbetar för att främja hälsa och det primära syftet är att möjliggöra för 

individer att kunna utföra och delta i dagliga livets aktiviteter. Arbetet går ut på att förbättra 

individers förmåga att kunna utföra aktiviteter som de vill, behöver eller förväntas kunna 

utföra (8). Arbetsterapeutiska interventioner är såväl individ- som miljöinriktade och syftar 

till att förebygga, förbättra eller bevara aktivitetsförmåga (3).  

En central arbetsuppgift för arbetsterapeuten är att förskriva, rekommendera och anpassa olika 

slags hjälpmedel (3-5). Hjälpmedel är ett samlingsbegrepp som refererar till ett stort urval av 

produkter, tjänster och strategier i praxis (9). Inom arbetsterapi ses hjälpmedel i aktivitets-

sammanhang där hjälpmedlet avser att underlätta tillvaron samt möjliggöra för en individ att 

delta i aktivitet (4,5). Arbetsterapeuten har god kunskap om mänsklig aktivitet och ser till 

individens förmågor, såsom kognitiv och fysisk funktion samt även till faktorer i omgivningen 

vid val av hjälpmedel. Detta är viktigt för att arbetsterapeuten ska kunna integrera och matcha 

ett hjälpmedel till individens förutsättningar. Hjälpmedel ska möjliggöra aktivitet och ett 

meningsfullt liv, oavsett fysisk, sensorisk eller kognitiv funktionsnedsättning. Detta gör att 

hjälpmedel utformas för olika behov och att det finns såväl fysiska som kognitiva hjälpmedel. 

Målet med ett hjälpmedel är att kompensera för nedsatt förmåga och möjliggöra för individen 

att kunna utföra aktiviteter (4). 

Vid förskrivning av hjälpmedel följs ofta en process som vägleder valet av hjälpmedel. I 

Sverige är förskrivningsprocessen en sådan generell vägledningsprocess för bland annat 

arbetsterapeuter. Denna process är uppdelad i steg och inleds med att en behovsbedömning 

utförs. Hjälpmedel provas sedan ut och anpassas efter individen och vid behov utförs även 

specialanpassningar. Förskrivarens uppgifter är sedan att informera, instruera och lära 

individen att använda hjälpmedlet. I processen ingår det även att följa upp och utvärdera 

resultatet av förskrivningen (10). 
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Inom arbetsterapi kan ICF användas på olika sätt och har visats vara användbar i forskning, 

praxis och i utbildningssyfte (11,12). I praxis har ICF bland annat implementerats som 

journalstruktur vid dokumentation i datajournaler. Specifika sökord har utvecklats för att 

möjliggöra kodning av journalföring för bland annat arbetsterapeutiska bedömningar och 

åtgärder (2). Tillämpningsområdet är stort och ICF kan användas som modell, struktur, 

språkbruk samt för att klassificera hälsa och funktion (10).  

1.3 ICF:s syfte och tillämpningsområde 
ICF har flera syften och är utformad för en bred tillämpning inom många olika verksamheter, 

på olika nivåer i samhället samt även på ett globalt plan. ICF kan bland annat tillämpas som 

forskningsverktyg, kliniskt verktyg, socialpolitiskt verktyg eller som ett redskap i utbildnings-

syften. ICF syftar till att skapa en vetenskaplig grund utifrån vilken det går att förstå och 

studera hälsa och hälsorelaterade tillstånd, deras konsekvenser samt bestämningsfaktorer. Ett 

annat syfte med ICF är att tillhandahålla ett gemensamt språk för att skapa en bättre 

kommunikation mellan olika användare, såsom forskare, hälso- och sjukvårdspersonal, 

politiker och allmänhet. Slutligen syftar ICF också till att möjliggöra jämförelse av 

information, både internationellt och nationellt, genom att det skapats ett hälsoinformations-

system med ett systematiskt kodschema (1).  

Den breda och allmänna tillämpningen av ICF möjliggörs av att det inte är individen som 

klassificeras, utan varje individs situation utifrån ett hälsoperspektiv (1). En utgångspunkt i 

ICF är att individen ses som en helhet och som en medborgare i ett samhälle. Denna syn gör 

att individens aktiviteter och delaktighet i det dagliga livet blir mycket central och möjliggör 

att oförmåga kan förklaras av såväl kontexten som av individen (13).  

ICF utgör dels en modell, dels en klassifikation med en omfattande förteckning över faktorer 

vilka kan användas för att beskriva en individs funktionsförmåga ur flera perspektiv (13). 

Modellen berör personfaktorer såsom kön, etnicitet, ålder, vanor, livsstil och uppfostran, 

vilket inte berörs i klassifikationen. Det är även möjligt att sortera ut vilka faktorer som 

påverkar aktiviteter och vilka som påverkar delaktighet i modellen, vilket inte är möjligt i 

klassifikationen. ICF som klassifikation innehåller och möjliggör kategorisering av faktorer 

vilka är av betydelse för individens hälsa, funktion och omgivning (1).   

1.4 ICF:s struktur 
ICF är strukturerat i två delar, vilka i sin tur delas in i vardera två komponenter (se figur 1). 

Den första delen, funktionstillstånd och funktionshinder, omfattar termer vilka kan användas 

för att beskriva en individs fungerande utifrån ett fysiskt och psykiskt perspektiv samt ett 

individuellt eller socialt perspektiv. Del två, kontextuella faktorer, omfattar termer vilka kan 

beskriva den miljö inom vilken individen befinner sig och dess påverkan på individens 

fungerande (13). ICF:s fyra komponenter är avsedda att användas för att beskriva individens 

fungerande. Till del ett hör komponenterna kroppsfunktioner och kroppsstruktur samt 

aktiviteter och delaktighet. Del två innefattar omgivningsfaktorer och personfaktorer (1).  

Komponenten kroppsfunktioner och kroppsstrukturer omfattar fysiska och psykiska 

funktioner samt kroppens anatomiska struktur. Förekommande problem inom denna 

komponent benämns som funktionsnedsättning. Inom aktiviteter och delaktighetskomponent-

en definieras aktiviteter som de uppgifter och handlingar som individen kan utföra och 

faktiskt utför. Delaktighet innebär individens engagemang i livssituationer. Problem inom 

denna komponent innebär aktivitetsbegränsningar och/eller delaktighetsinskränkningar, vilka 

benämns som funktionshinder (1).  
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Omgivningsfaktorer omfattar den fysiska, sociala och attitydmässiga kontexten inom vilken 

individen befinner sig och hur denna miljö påverkar individens fungerande i olika 

sammanhang. Omgivningsfaktorer kan ha både positiv och negativ inverkan på individens 

fungerande. De faktorer som har positiv påverkan benämns som underlättande omgivnings-

faktorer medan de som har negativ påverkan benämns som hindrande omgivningsfaktorer. 

Inom denna komponent återfinns hjälpmedel, som kan understödja likväl i vissa fall även 

hindra övriga komponenter (1). 

Personfaktorer är faktorer som rör individens livshistoria. Denna komponent används inte i 

ICF som klassifikation eftersom dessa faktorer varierar väldigt mycket i olika kulturer (1). 

Personfaktorer är den komponent som berör individens tidigare erfarenheter, vilka kan ha 

betydelse för hur individen fungerar i olika livssituationer (13). Det är viktigt att se till alla 

komponenter inom ICF då de påverkar varandra och då det sker en ständig interaktion mellan 

dem (se figur 2) (1). 

  

 

 

 

 

 

 
Figur 2. Det sker en ständig interaktion mellan komponenterna 

Figur 1. Översikt över ICF:s struktur. 
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ICF:s komponenter har i sin tur mellan fem och nio kategorier. Inom till exempel 

komponenten omgivningsfaktorer finns fem kategorier varav produkter och teknik är en. Det 

är inom denna kategori som hjälpmedel återfinns. Alla kategorier har en kod, vilken är avsedd 

att visa var kategorin finns i klassifikationen samt för att beskriva individens grad av problem 

i kategorin (1). Denna kodning av information är främst avsedd för att underlätta för 

internationella och nationella datajämförelser (14).  

1.5 ICF inom arbetsterapi 
ICF har genom forskning visats vara användbar inom rehabiliteringsområdet och arbetsterapi 

(11,12,15). Det finns arbetsterapeutisk litteratur som belyser ICF och beskriver modellen i 

förhållande till arbetsterapi och olika arbetsterapeutiska modeller (16-20). Inom såväl ICF 

som arbetsterapi ses hälsa som beroende av flera olika faktorer och aktivitet har stor 

betydelse. Språket som används i ICF gällande hälsa och hälsorelaterade komponenter liknar 

det som beskrivs i olika arbetsterapeutiska modeller (16). Likheter syns även vad gäller 

betydelsen av aktivitet och delaktighet för hälsa samt att omgivning och kontext inverkar på 

aktivitet och delaktighet. Både ICF och arbetsterapeutiska modeller identifierar aktiviteter 

som handlingar vilka individen kan utföra och faktiskt utför samt delaktighet som individens 

engagemang i olika aktiviteter i dagliga livet (16,18,20).  

Den arbetsterapeutiska modellen Model of Human Occupation (MOHO) och ICF-modellen 

liknar varandra på ett övergripande plan vad gäller begreppen aktivitet och delaktighet. Inom 

båda modellerna påverkar både individuella faktorer och omgivningsfaktorer aktiviteter och 

delaktighet. Båda modellerna påvisar även att dessa olika faktorer påverkar varandra i en 

dynamisk interaktion (se figur 2). Skillnader som finns relaterar till modellernas syften. ICF 

har ett mer övergripande syfte medan MOHO är utvecklad specifikt för arbetsterapeutisk 

tillämpning. ICF skiljer inte begreppen aktivitet och delaktighet åt, vilket görs och anses 

viktigt inom arbetsterapi. MOHO ser aktivitet och delaktighet som två separata begrepp och 

det finns möjlighet att studera begreppen på en mer detaljerad nivå. Dessutom möjliggör 

MOHO för arbetsterapeuten att se till hur exempelvis omgivningen inverkar på individens 

aktivitetsutförande. Till skillnad från ICF kan MOHO även bidra med att arbetsterapeuten kan 

väga in aspekter såsom vanor, viljor och motivation i aktivitetssammanhang samt att hänsyn 

kan tas till hur dessa påverkar individens delaktighet. Dessa aspekter är, utifrån ett 

arbetsterapeutiskt perspektiv, viktiga att se till då ett hjälpmedel ska förskrivas (18).  

ICF har genom forskning visats vara användbar inom arbetsterapi när det finns ett syfte som 

överensstämmer med klassifikationens tillämpningsområde (12). Tidigare forskning har dock 

pekat på att ICF inte är utvecklad för att vägleda förskrivningsprocessen, såsom teoretiska 

modeller specifikt utvecklade för tillämpning inom hjälpmedelsområdet (7,21). 

1.6 Teoretiska modeller inom hjälpmedelsområdet  
För hjälpmedelsförskrivare kan modeller inom hjälpmedelsområdet ofta besvara viktiga 

frågor som kan uppkomma i praxis. Utan någon vedertagen modell kan det vara utmanande 

för hjälpmedelsförskrivaren att välja rätt hjälpmedel. Detta eftersom vägledning saknas och 

förskrivaren då får förlita sig på sina tidigare erfarenheter (6). Det finns idag flera olika 

modeller som är speciellt konstruerade för att användas inom hjälpmedelsområdet. Exempel 

på två sådana modeller är Human Activity Assistive Technology Model (HAAT) (9) och 

Matching Person and Technology (MPT) (22). Dessa modeller kan användas vid hjälpmedels-

förskrivning för att bland annat förutsäga användningsmönster eller för klassificering och 

utvärdering av hjälpmedel (6).  
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HAAT är en modell som utvecklats ur Baileys modell Model of Human Performance (9). 

Denna modell innehåller den arbetsterapeutiska holistiska traditionen och är klientcentrerad. 

Modellen betonar det unika hos varje hjälpmedel med hänsyn till individen som använder det, 

hjälpmedlet i sig, önskad aktivitet och aktuell kontext. Hjälpmedel beskrivs som en yttre 

faktor som möjliggör aktivitetsutförande för individer med funktionshinder. Modellen 

definierar delaktighetsinskränkningar till följd av hinder i miljön och återspeglar olika 

perspektiv, vilket möjliggör analys av hur aktiviter och miljön påverkar människans 

aktivitetsutförande (9).  

Modellen MPT betonar också en holistisk syn och ett klientcentrerat arbetssätt. Enligt denna 

modell inverkar samspelet mellan miljön, individen och tekniken på hur ett hjälpmedel 

används. MPT syftar till att individ, hjälpmedel och miljö ska passa så bra ihop som möjligt 

Modellen har en strukturerad bedömningsprocess som avser att underlätta valet av hjälpmedel 

för att det mest lämpliga hjälpmedlet ska kunna identifieras. Hänsyn tas till individens 

perspektiv och förmågor samt till detaljer hos hjälpmedlet och i miljön (22).   

I jämförelse med ovan angivna modeller har ICF ett mycket bredare användningsområde och 

det är tydligt att klassifikationen inte har utvecklats för att specifikt fungera inom 

hjälpmedelsområdet. Flera likheter mellan modellerna HAAT, MPT och ICF går ändå att 

identifiera. Alla tre är övergripande modeller vilka ger en holistisk syn på individen och 

möjliggör ett klientcentrerat arbetssätt. Samtliga modeller kan även användas vid 

klassificering och beskrivning av individer och deras omgivning, vilket tyder på att ICF också 

skulle kunna fungera som en övergripande modell och klassifikation inom hjälpmedels-

området (21).  

 

1.7 Problemområde 
Det blir allt vanligare att olika professioner inom hälso- och sjukvården runt om i världen 

kommer i kontakt med ICF i olika sammanhang (2,8). En viktig del i arbetsterapeutens arbete 

är att bedöma hjälpmedelsbehov, förskriva och anpassa olika hjälpmedel samt utvärdera dess 

användning (4,5). I litteraturen saknas en sammanställning över vetenskaplig litteratur som 

berör hur ICF tillämpas inom hjälpmedelsområdet. Det är därför värdefullt att utföra en 

litteraturöversikt som beskriver tillämpningen av ICF i hjälpmedelssammanhang, där 

kopplingen mellan ICF och hjälpmedel undersöks. En litteraturöversikt av detta slag skulle 

kunna tillföra värdefull information om hur ICF kan tillämpas av arbetsterapeuter inom 

rehabiliteringsområdet där hjälpmedel förskrivs. 

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva kunskapsläget gällande tillämpningen av 

ICF inom hjälpmedelsområdet.  

För att precisera syftet utformades följande frågeställningar: 

1. På vilket sätt har ICF tillämpats i forskning eller praxis inom hjälpmedelsområdet? 

2. Har ICF använts som modell och/eller klassifikationssystem inom hjälpmedelsområdet? 

3. Vilken eller vilka av komponenterna i ICF har berörts i hjälpmedelssammanhang?  

4. Hur har ICF använts i förskrivningsprocesser?  

5. Vilka för- och nackdelar har beskrivits om ICF:s tillämpning inom hjälpmedelsområdet? 

6. Vilka rekommendationer ges till en eventuell utveckling av ICF för bättre tillämpning 

inom hjälpmedelsområdet?  
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3. Metod 

3.1 Design 
Denna kandidatuppsats är en systematiskt genomförd litteraturöversikt. Litteraturöversikten 

genomfördes för att beskriva kunskapsläget och sammanställa vetenskaplig litteratur inom det 

valda problemområdet (23).  

3.2 Litteratursökning 
I denna studie bearbetades vetenskapliga artiklar på ett systematiskt och strukturerat sätt. De 

vetenskapliga artiklarna var både empiriska studier av kvantitativ och kvalitativ design och 

teoretiska studier, vilka alla hade en tydlig koppling till ICF och hjälpmedel. Sökning efter 

vetenskaplig litteratur genomfördes i databaserna CINAHL och PubMed genom sökningar på 

ämnesord och fritext. Inledningsvis genomfördes pilotsökningar i båda databaserna där olika 

sökord i fritext testades, kombinerades och sökträffar kontrollerades. Denna pilotsökning 

ledde fram till att de sökord som användes blev “International Classification of Functioning, 

Disability, and Health”, “ICF”, “Assistive Technology Devices” och “Self-Help Devices”. 

Begreppet hjälpmedel och dess begreppshierarki studerades i databaserna för att möjliggöra 

en systematisk sökning där alla artiklar, vilka berörde hjälpmedel, inkluderades. Ämnesorden 

”CINAHL headings” i CINAHL och [MeSH Terms] i PubMed användes för att erhålla 

relevanta artiklar. Genom att använda ämnesord i databaserna erhölls artiklar vilka hade 

sökorden som en central del. För att sortera bort eventuella icke-vetenskapliga publiceringar 

användes funktionerna ”Peer reviewed” i CINAHL och ”Abstract available” i PubMed. 

Sökningarna avgränsades till att artiklarna skulle vara publicerade från och med 2001-01-01 

till och med 2013-02-28 i båda databaserna. 

I CINAHL användes “CINAHL headings” både vid sökningen på ”Assistive Technology 

Devices” och ”International Classification of functioning, disability and health”. Vid 

sökningen på ”Assistive Technology Devices” användes funktionen “Explode”(+) för att 

inkludera befintliga undergrupper till ämnesordet. För att utvidga sökningen på “CINAHL 

headings” ”International Classification of functioning, disability and health” genomfördes en 

fritextsökning på förkortningen “ICF” med funktionen (OR) för att få med artiklar vilka använt 

förkortningen. Ämnesorden ”Assistive Technology Devices” kombinerades sedan med (AND) 

”International Classification of functioning, disability and health” och (OR) “ICF”. Vid denna 

sökning erhölls 61 antal träffar.  

I PubMed användes ämnesordet för hjälpmedel ”Self-Help Devices” [MeSH Terms], för att 

undergrupper till begreppet skulle inkluderas. Då varken ”International Classification of 

Functioning, Disability and Health” eller ”ICF” fanns som [MeSH Terms] i PubMed 

genomfördes sökningar på dessa begrepp som fritext. Dessa två fritextsökningar 

kombinerades sedan med funktionen (OR) innan de sedan kombinerades med (AND) 

ämnesordet ”Self-Help Devices”. Denna sökning resulterade i 53 träffar. Då CINAHL och 

PubMed delvis bevakade samma tidsskrifter påträffades dubbletter av somliga artiklar. Dessa 

dubbletter sorterades bort vid urvalet i PubMed och inkluderades vid urvalet i CINAHL.  

3.3 Urval 
Efter litteratursökningen påbörjades urvalsprocessen där artiklar valdes ut i tre steg. Först 

valdes artiklar vilka hade relevanta titlar. Dessa artiklar studerades och analyserades sedan 

utifrån deras abstrakt och valdes ut utifrån följande inklusions- och exklusionskriterier:  
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Inklusionskriterier 

Artiklar inkluderades i denna studie om de uppfyllde dessa kriterier: 

- Artiklarna var publicerade från och med 2001-01-01 till 2013-02-28 

- Artiklarna berörde hjälpmedel som arbetsterapeuter förskriver 

- Artiklarna hade en tydlig koppling till ICF i metod och/eller resultatdelarna 

Exklusionskriterier 

Artiklar exkluderades om ett eller flera av följande kriterier motsvarades: 

- Artiklar som berörde barn och ungdomar i relation till hjälpmedel och ICF.  

- Artiklar som berörde ICF Core Set, vilket innebär utveckling av olika standardurval av 

ICF:s kategorier, användbara för en specifik målgrupp. 

- Artiklar vilka kategoriseras som litteraturstudier (Review). 

Efter att de utvalda artiklarnas abstrakt valts ut utifrån ovan nämnda kriterier återstod 16 

artiklar från sökningen i CINAHL och 11 artiklar från sökningen i PubMed, därmed totalt 27 

artiklar. Dessa artiklar lästes i fulltext och studerades utifrån om hjälpmedel och ICF berördes 

i metod och/eller resultatdelen, samt i diskussionsdelen. Artiklar vilka endast berörde ICF i 

bakgrunden eller diskussionen, samt artiklar med svag koppling till hjälpmedel eller ICF 

exkluderades. Denna bearbetning och urvalsprocess av artiklar redovisas i en sökmatris (se 

bilaga 1). Efter det tredje urvalet var det 11 artiklar som uppfyllde inklusionskriterierna och 

som därav inkluderades i denna studie. Inga manuella sökningar bedömdes vara nödvändiga 

att utföra. De inkluderade artiklarna finns redovisade i en artikelmatris (se bilaga 2).  

3.4 Kvalitetsgranskning 
En kritisk granskning av vetenskaplig kvalité genomfördes av de teoretiska och empiriska 

studierna. Detta genomfördes eftersom det har betydelse för att ett trovärdigt resultat skulle 

kunna redovisas. Artiklarna kvalitetsgranskades och bedömdes utifrån två gransknings-

protokoll, ett protokoll för studier med kvantitativ metod (se bilaga 3) och ett för studier med 

kvalitativ metod (se bilaga 4) (24, s.93, 173-176).  

Vid kvalitetsgranskningen identifierades åtta artiklar som empiriska studier var av sex artiklar 

var av kvantitativ metod (25-30), två var av kvalitativ metod (31,32) och en av både 

kvantitativ och kvalitativ metod (33). Studien med både kvantitativ och kvalitativ metod 

bedömdes utifrån båda protokollen (24). Två artiklar identifierades som teoretiska studier 

(34,35) och bedömdes utifrån det kvalitativa bedömningsprotokollet. Författarna utförde en 

subjektiv bedömning var för sig av samtliga artiklars vetenskapliga kvalité. Därefter 

diskuterade författarna sinsemellan och kom överens om att sju artiklar erhöll medel grad 

(25,26,28,30,31,32,35) och fyra artiklar erhöll hög grad (27,29,33,34) av vetenskaplig kvalité 

(23). Ingen artikel exkluderades på grund av bristfällig kvalité. Artiklar, vilka forskade på 

individer och/eller uppgifter vilka var av etiskt känsligt slag, hade alla antingen ett etiskt 

resonemang eller godkännande från en etisk kommitté.  

3.5 Analys av data 
Dataanalysen inleddes med att författarna skapade sig en förståelse för de inkluderade 

artiklarnas innehåll genom att båda författarna bearbetade samtliga elva artiklar på varsitt håll. 

För att skapa en djupare förståelse genomfördes analys av inkluderade artiklars ämne och 

innehåll. En helhetsbild skapades genom att artiklarnas likheter och skillnader sammanställdes 

utifrån utgångspunkt, syfte, arbetsgång, analys och resultat (23). Därefter analyserades 

samtliga studier utifrån denna studies frågeställningar och författarna markerade svar på 
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frågeställningarna i varje artikel, var för sig, utan påverkan av varandra. Svaren på 

frågeställningarna hittades i artiklarnas metod- och/eller resultat- samt diskussionsdel. En 

analysmatris utformades utifrån frågeställningarna där svaren från varje artikel fylldes i. En 

jämförelse mellan författarnas markeringar i artiklarna samt ifyllda analysmatriser 

genomfördes sedan och diskussion fördes mellan författarna till dess att de var överens. 

Författarna genomförde sedan en sammanställning av det analyserade materialet där rubriker 

utformades utifrån frågeställningarna.  

 

 

4. Resultat 
Inledningsvis presenteras denna studies inkluderade artiklar och sedan presenteras resultatet 

utifrån rubriker vilka tagits fram utifrån frågeställningarna.  

 

4.1 Beskrivning av inkluderade artiklar 
De empiriska studierna var av olika design. Två artiklar var av retrospektiv design (25, 29), 

två av pre- and post assessment design (27,30), varav den ena av dessa var en pilotstudie (30). 

En var av komparativ design (32), en av cross-sectional design (26), en var en follow-up 

studie (28) och en var en case-studie (31). I en studie användes triangulering med både 

kvalitativ och kvantitativ design (33). Den ena av de teoretiska studierna beskrev utvecklandet 

av en förskrivningsprocess (34) och den andra diskuterade ICF:s tillämpning i en 

förskrivningsprocess (35). Undersökningsgrupperna som studerats i artiklarna (25-30,32,33) 

varierade i storlek, från 12 till 188 deltagare. Artiklarna var utförda i olika länder runtom i 

världen. Tre studier var utförda i Nederländerna (28,34,35) och två i Kanada (26,33). En 

studie utfördes i Sverige (27), Storbritannien (31), Italien (30), Kina (25), Sydafrika (32) och 

en i Indien och Peru (29). De hjälpmedel som berördes i studierna var huvudsakligen 

rullstolar (25-29,33) var av två av dessa studier berörde eldrivna rullstolar (27,28). Utöver 

rullstolar berördes kommunikationshjälpmedlet Talking Mats™ (31,32). Två artiklar berörde 

förskrivningsprocesser (34,35) och en studie utvärderade ett instrument som mäter effekten av 

hjälpmedelsanvändning (30). Syftet med användandet av ICF i studierna varierade. ICF 

användes vid insamling av data (25,27,29), vid analys av data samt vid presentation av 

resultat (25-29,33). ICF fungerade också som utgångspunkt för instrument (30,33) och som 

utgångspunkt i utvecklandet av en förskrivningsprocess (34). ICF:s terminologi anpassades 

även till grafiska bilder (31,32).   

Fördelningen över hur samtliga artiklar besvarade denna studies frågeställningar illustreras i 

tabell 1. Till frågeställningarna vilka handlade om huruvida ICF användes i forskning eller 

praxis (frågeställning 1), om ICF användes som modell eller klassifikation (frågeställning 2) 

och vilka av komponenterna som berördes (frågeställning 3) samlades data in från samtliga 

artiklar. Vad gäller för- och nackdelar om ICF:s tillämpning inom hjälpmedelsområdet 

(frågeställning 5), samlades data in från nio av artiklarna. Minst mängd data samlades in 

gällande hur ICF användes i förskrivningsprocesser (frågeställning 4) och rekommendationer 

för eventuell utveckling av ICF (frågeställning 6).  
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Tabell 1. Översiktstabell över vilka frågeställningar, med tillhörande rubriker, inkluderade artiklar besvarar.  

Fråge-

ställningar 
1. På vilket sätt har 

ICF tillämpats i 

forskning eller praxis 

inom hjälp-

medelsområdet? 

 

2. Har ICF använts 

som modell och/eller 

klassifikations- 

system inom hjälp-

medelsområdet? 

3. Vilken/ 

vilka av 

ICF:s 

kompon-

enter 

berörs? 

4. Hur 

har ICF 

använts i 

förskriv-

ningspro 

cesser? 

5. Vilka för- och 

nackdelar har be-

skrivits om ICF:s 

tillämpning inom 

hjälpmedelsom-

rådet? 

6. Vilka 

rekommen

dationer  

ges till en 

ev. utveck-

ling av 

ICF? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 Totalt 

Rubriker ICF som 

forsknings

verktyg  

inom 

hjälp-

medels-

området 

ICF som 

kliniskt 

verktyg i 

praxis 

inom 

hjälp-

medels-

området 

ICF som 

modell inom 

hjälpmedels

området  

ICF som 

klassi-

fikation 

inom 

hjälp-

medels-

området  

ICF:s 

kompon-

enter i 

hjälp-

medel-

samman-

hang 

ICF:s 

tillämp-

ning i 

förskriv-

nings-

processer 

 Fördelar  

 med ICF   

 vid till- 

 ämpning   

 inom  

 hjälp- 

 medels- 

 området   

Nackdelar  

 med ICF   

 vid till- 

 ämpning   

 inom  

 hjälp- 

 medels- 

 området   

Utvecklings 

 förslag för  

 bättre till- 

 ämpning av  

 ICF inom  

 hjälpmed- 

 elsområdet 

Chan C S.  

et al. (25) 

X  X  X     3 

Harty  M.  

et al.  (32) 

 X X  X  X   4 

Heerkens Y. 

et al.  (35) 

 X  X X X X X X 7 

Mortenson 

WB. et al.  

(33) 

X  X  X  X   4 

Murphy J. et 

al.  (31)  

  X X  X  X X  5 

Pettersson I. 

et al. (27) 

X  X X X  X X X 7 

Raggi A.  

et al. (30) 

 X X  X     3 

Rushtom PW. 

et al.  (26) 

X   X X   X   4 

Shore SL.  

(29) 

X   X X  X   4 

Steel E.  

et al. (34) 

X  X  X  X  X   5 

Wessels RD. 

et al.  (28) 

X   X  X   X   4 

          Totalt 7 4 7 5 11 2 9 3 2 50 

 

4.2 ICF som forskningsverktyg inom hjälpmedelsområdet  
Sju artiklar berörde ICF som forskningsverktyg och påvisade att ICF var bra vid forskning 

inom hjälpmedelsområdet. I forskningssammanhang tillämpades ICF på olika sätt. ICF:s 

komponenter (25-29,33,34) samt delar ur komponenterna (25) valdes ut och användes på 

olika sätt vid insamling av data. ICF användes även vid analys av data (25,27,29) och vanligt 

förekommande var att ICF användes vid presentation av studiernas resultat (25-29,33). I 

forskningssyfte användes ICF också som utgångspunkt för utvecklingen av både ett 

instrument (33) och en förskrivningsprocess (34). Tillämpningen av ICF som forsknings-

verktyg inom hjälpmedelsområdet visade sig kunna fylla luckan mellan modeller inom 

hjälpmedelsområdet och instrument kopplade till ICF i klinisk praxis (34).  

4.3 ICF som kliniskt verktyg i praxis inom hjälpmedelsområdet  
Fyra artiklar (30-32,35) berörde ICF som kliniskt verktyg i praxis inom hjälpmedelsområdet. 

ICF som kliniskt verktyg beskrevs som användbar på tre nivåer i praxis, en abstrakt och en 
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mer detaljerad nivå samt på en allmän nivå. På en abstrakt nivå framställdes ICF som 

användbar vid utformningen av riktlinjer eller andra dokument för hjälpmedel. På en mer 

detaljerad nivå skulle ICF:s underkategorier kunna användas för att beskriva egenskaper hos 

individen. Den tredje nivån som beskrevs var att ICF skulle kunna användas i datajournaler 

för att koda data och på så sätt även bidra till forskning (35).  

ICF tillämpades även som kliniskt verktyg inom rehabilitering av individer med kommunika-

tionssvårigheter. ICF-terminologin anpassades i dessa fall till grafiska bilder för att 

komplettera kommunikationshjälpmedlet Talkning Mats™. Detta möjliggjorde att individerna 

kunde vara mer delaktiga i rehabiliteringsprocessen (31,32).  

Det ICF-baserade instrumentet The World Health Organizations Disability Assessment 

Schedule II (WHO-DAS II), användes i praxis för att mäta aktivitetsbegränsningar och 

delaktighetsinskränkningar. Instrumentet påvisades vara ett användbart kliniskt verktyg vid 

utvärdering av effekten av hjälpmedelsanvändning i praxis (30). 

4.4 ICF som modell inom hjälpmedelsområdet  
ICF användes som övergripande modell i fem artiklar (27,31-34). I en studie (34) fungerade 

ICF som modell för utvecklandet av en förskrivningsprocess. Genom att ICF användes i 

utvecklandet av denna förskrivningsprocess möjliggjordes en flexibilitet i processen gällande 

anpassningar till miljön (34). På liknande sätt tillämpades ICF-modellen också vid 

utvecklandet av ett instrument för rullstolsanvändning (33). ICF fungerade även som 

övergripande modell i olika forskningssammanhang (26-28,33-34). I vissa fall utnyttjades inte 

hela ICF-modellen som övergripande modell utan endast relevanta delar för forskningen 

valdes ut (25,29). Valet av att tillämpa ICF som modell motiverades med att ICF är en 

internationellt erkänd modell som erbjuder ett gemensamt språk för beskrivning av hälsa och 

funktionshinder (34), samt att modellen möjliggör en holistisk syn på individen (31).   

Två instrument som baserats på ICF-modellen vilka utformades för tillämpning inom 

hjälpmedelsområdet är WHO-DAS II och Wheelchair Outcome Measure (WhOM) (30,33). 

Instrumentet WHO-DAS II sensibilitetstestades vad gäller att upptäcka förändringar vilka 

uppkommit efter hjälpmedelsanvändning. Instrumentet påvisades vara användbart och 

sensibelt för att upptäcka förändringar vilka uppkommit under kortare tid (31). WHO-DAS II 

rekommenderades för tillämpning vid mätning av effektivitet vid hjälpmedelsanvändning 

(27,30). Det andra instrumentet, WhOM, utvecklades utifrån ICF i avseende att tillämpas vid 

utvärdering av rullstolsanvändning. Tillämningen av ICF-modellen vid utvecklandet av detta 

instrument ansågs kunna hjälpa professionella att förstå och använda instrumentet (33). 

Kommunikationshjälpmedlet Talking Mats™ användes i kombination med en anpassad 

version av ICF-modellen. ICF:s komponenter anpassades till grafiska bilder vilket 

möjliggjorde för individer med kommunikationssvårigheter att kunna vara mer delaktiga i 

målsättning vid rehabiliteringsprocessen (31,32).  

4.5 ICF som klassifikation inom hjälpmedelsområdet  
I fem artiklar (26-29,35) användes ICF som klassifikationssystem. ICF som klassifikation 

användes för att klassificera resultat av rullstolsanvändning (26-29) samt för att klassificera 

problem och se effekter av aktuella åtgärder inom hjälpmedelsområdet (27,28). ICF som 

klassifikation diskuterades även vad gäller hur insamlad information skulle kunna 

klassificeras i hjälpmedelssammanhang. Vid förskrivning av hjälpmedel var det viktigt att 

individen framställdes som utgångspunkten, vilket möjliggjordes genom tillämningen av ICF. 

ICF visades vara användbar både för att beskriva problem i funktion och de omgivnings-

faktorer som påverkat individens förmåga att fungera i vardagen (35).  
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4.6 ICF:s komponenter i hjälpmedelsammanhang 
I hjälpmedelssammanhang berördes samtliga av ICF:s fyra komponenter, kroppsfunktioner 

och kroppsstrukturer, aktiviteter och delaktighet, omgivningsfaktorer samt personfaktorer, på 

olika sätt. ICF:s komponenter tillämpades ibland enskilt och ibland i kombination med 

varandra (25,31,33-35). I ett fall valdes vissa delar ur komponenterna ut (25).  

I rehabiliteringsprocessen för individer med kommunikationssvårigheter anpassades ICF:s 

fyra komponenter till grafiska bilder, bland annat för att påvisa interaktionen mellan kompon-

enterna. Aktiviteter och delaktighetskomponenten anpassades mer ingående vad gäller 

komponentens kategorier (31,32). ICF:s komponenter tillämpades även vid skapandet av en 

förskrivningsprocess, där det var av vikt att hjälpmedelsförskrivaren skulle kunna analysera 

individens kapacitet, begränsningar, möjligheter och hinder inom varje komponent (34).  

Aktiviteter och delaktighetskomponenten var den komponent som mest frekvent användes i 

hjälpmedelssammanhang (25-35). Denna komponent framställdes som en bra utgångspunkt 

för identifiering av problemområden inom aktivitet (25-29,31-35). Instrumentet WHO-DAS II 

utgick ifrån följande begrepp: kognition, förflyttning, personlig vård, att ha kontakt med 

andra människor, levnadsaktiviteter (hushållsaktiviteter och arbete) samt delaktighet vilka 

baserats på ICF:s aktiviteter och delaktighetskomponent (30). I vissa fall användes denna 

komponent i kombination med komponenten kroppsfunktioner och kroppsstrukturer 

(25,31,33-35), och/eller i kombination med omgivningsfaktorer inom hjälpmedelsområdet 

(25,34,35). Komponenten kroppsfunktioner och kroppsstrukturer användes i utvecklingen av 

instrumentet WhOM och i detta fall visade det sig att denna komponent spelade en viktig roll 

vid mätning av rullstolsanvändning. Detta eftersom rullstolsburna individer spenderar många 

timmar i sina rullstolar och komfort ansågs utgöra en viktig aspekt. Det var därav viktigt att 

möjliggöra mätning av bland annat komfort, sittposition, spasticitet och andra kropps-

funktioner i instrumentet, vilket möjliggjordes genom tillämpandet av ICF (33).  

I en studie (25) kombinerades aspekter ur aktiviteter och delaktighetskomponenten med 

kategorier vilka plockades ut ur komponenten omgivningsfaktorer. Ur komponenten 

aktiviteter och delaktighet valdes att fokus skulle vara på delaktighetsinskränkningar. Inom 

komponenten omgivningsfaktorer valdes kategorierna produkter och teknologi, personligt 

stöd och personliga relationer samt attityder ut. Detta genomfördes för att fånga hur 

individernas delaktighet i samhället skilde sig åt mellan olika miljöer vid rullstolsanvändning 

(25). 

4.7 ICF:s tillämpning i förskrivningsprocesser 
Två artiklar (34,35) berörde olika förskrivningsprocesser och ICF visades vara tillämpbar i 

stegen: bedömning av hjälpmedelsbehov samt utvärdering av hjälpmedel. Vid bedömning och 

identifiering av problem användes ICF:s komponenter för att avgöra om ett hjälpmedel skulle 

förskrivas. ICF:s tillämpning vid utvärdering av hjälpmedel syftade till att följa upp funktion 

och mål hos användaren (34,35). ICF visades vara användbar även för att koda och 

klassificera viktig information som insamlades i olika steg i förskrivningsprocessen. Det 

beskrevs att problem kan uppstå inom samtliga komponenter i ICF, vilket gör det möjligt att 

klassificera ett stort omfång av olika typer av problem. I förskrivningsprocesser påvisades ICF 

kunna användas för att koda och klassificera funktionsnivå, behandlingsmål, hjälpmedels-

användning och resultaten av hela processen (35).  

4.8 Fördelar med ICF vid tillämpning inom hjälpmedelsområdet   
Tillämpningen av ICF som modell visades vara värdefull i olika hjälpmedelssammanhang 

(27,31-34). ICF som modell ansågs förse professionella med en ovärderlig resurs vad gäller 

att beskriva hälsotillstånd. Dessutom framställdes det att ICF skapade en struktur för att se 
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individen som en helhet i sitt sammanhang (31). ICF ansågs dessutom uppmuntra 

professionella att samarbeta och arbeta mer klientcentrerat (31,32). Genom att använda ICF 

som modell betonades samspelet mellan funktion, miljö och personliga faktorer, utan 

påverkan av individens aktuella hälsotillstånd. Detta möjliggjorde en tydlig koppling mellan 

hjälpmedel som en omgivningsfaktor vilken kan underlätta för individen inom komponenten 

aktiviteter och delaktighet (34). Vid utvecklandet av instrumentet WhOM visade det sig att 

ICF var användbar för att erhålla fokus på delaktighet i instrumentet (33). ICF som 

klassifikation beskrevs även som värdefull och användbar vid forskning på hjälpmedel och 

hjälpmedelsanvändning samt för att klassificera insamlad data (26-29,35).  

ICF framställdes som en viktig klassifikation eftersom den kunde användas för att beskriva 

både problem i funktion likväl som omgivningsfaktorers påverkan på funktion (35). Även om 

ICF vanligtvis användes för att beskriva funktionshinder, påvisades ICF kunna bidra till 

forskning och utveckling av hjälpmedel. ICF möjliggjorde dessutom en syn på hjälpmedel 

som fördelaktigt när dem bidrar till förbättrad funktion och hälsa hos individen (29). 

Det gemensamma språket som ICF erbjuder beskrevs också som en fördel (31,32,34). Detta 

eftersom ICF bland annat underlättade kommunikationen mellan olika professioner. ICF 

betonar även vikten av att undvika termer vilka skulle kunna ha negativ betydelse för 

individen, då språket syftar till att vara neutralt (31). En annan fördel som beskrevs var att 

ICF:s komponent aktiviteter och delaktighet erbjöd en naturlig översikt över många 

livsområden, vilka ofta ansågs vara viktiga för individen. Dessa livsområden kunde genom 

ICF identifieras och betraktats, utan påverkan av till exempel individens förmåga, ålder eller 

kultur (31,32). Komponenten aktiviteter och delaktighet användes med fördel för att mäta och 

beskriva förändringar i individens fungerande både före och efter rullstolsanvändning (29). 

Tillämpning av ICF visades kunna resultera i att de hjälpmedel som förskrivs bättre matchar 

individens behov (35). 

4.9 Nackdelar med ICF vid tillämpning inom hjälpmedelsområdet   
Nackdelar med tillämpningen av ICF inom hjälpmedelsområdet beskrevs i tre artiklar 

(27,31,35). De nackdelar som beskrevs har sitt ursprung i att det saknas detaljer såsom 

tidsaspekter och kausala komponenter i ICF (27,35). ICF kritiserades även eftersom 

klassifikationen inte överväger aktivitetsutförande såsom säkerhet i utförandet eller den tid det 

tar att utföra en aktivitet (35). Dessutom berördes inte heller livskvalitet (31).  

I en studie (27) uppmärksammades det att en rullstol skulle kunna vara eller är mycket viktig 

om individen ska kunna känna och uppleva frihet, oberoende och självständighet i aktiviteter. 

Dessa aspekter framställdes som viktiga och nackdelen med ICF beskrevs vara att dessa 

aspekter inte kunde beskrivas eller klassificeras (27). Vid bestämmelse av svårighetsgrad 

framkom det att ICF kräver en subjektiv tolkning och att den nuvarande bestämningen i ICF, 

vad gäller svårighetsgrad, endast ger en indikation. Detta beskrevs som problematiskt vid 

avgörandet av hur allvarligt ett problem var vid klassificering (35). 

Listan över omgivningsfaktorer i ICF framställdes som mycket generell. Vissa ICF-koder 

kritiserades också för att inte vara tillräckligt specifika för att möjliggöra förklaring av 

funktionen hos hjälpmedel. Det visade sig att det inte var möjligt att klassificera specifika 

hjälpmedel, såsom ADL-hjälpmedel och det var därför oklart vad huvudfunktionen med dessa 

hjälpmedel var. Ytterligare kritik handlade om frånvaron av en lista över personfaktorer, då 

personfaktorer beskrevs som mycket viktiga och avgörande vid val av hjälpmedel (35).  
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4.10 Utvecklingsförslag för bättre tillämpning av ICF inom hjälpmedelsområdet 
Konkreta rekommendationer till vidare utveckling av ICF gavs i två artiklar (27,35). Ett 

utvecklingsförslag var att utveckla mer detaljerade kategorier avsedda och anpassade för 

tillämpningen i klinisk praxis. De nuvarande kategorierna, framförallt i komponenten 

omgivningsfaktorer, beskrevs som alltför generella. Ett utvecklingsförslag var att möjliggöra 

en tydligare beskrivning över hjälpmedlens funktion inom komponenten omgivningsfaktorer 

för att möjliggöra bättre tillämpbarhet inom hjälpmedelsområdet. En lista över personfaktorer 

efterfrågades och ansågs viktig att ta fram för att möjliggöra klassificering och beskrivning av 

hjälpmedel i förhållande till individen (35).  

Det framfördes även att det finns ett behov av att skilja komponenten aktiviteter och 

delaktighet åt i klassifikationen och göra denna till två separata komponenter, såsom i ICF-

modellen (27). Ett ytterligare utvecklingsförslag som framkom var att bedömningsinstrument 

utifrån ICF borde utvecklas för att underlätta bedömningen av problemens svårighetsgrad. Ett 

instrument av detta slag ansågs kunna innehålla dels en bedömning av svårighetsgrad, dels en 

tidsaspekt (35).  

4.11 Resultatsammanfattning 
ICF användes som modell och/eller klassifikation i såväl forskning som praxis inom 

hjälpmedelsområdet. Inom forskning tillämpades ICF vid insamling och analys av data samt 

för klassificering och presentation av studiernas resultat. ICF användes vid bedömning och 

utvärdering av hjälpmedelsanvändning samt för att klassificera viktig data vid förskrivning av 

hjälpmedel. Det visade sig att det finns instrument för användning inom hjälpmedelsområdet 

samt förskrivningsprocesser, vilka baserats på ICF. I hjälpmedelssammanhang användes 

ICF:s komponent aktiviteter och delaktighet mest frekvent. Fördelar som beskrevs om ICF:s 

tillämpning inom hjälpmedelsområdet var att ett gemensamt språk erbjuds och att en holistisk 

syn på individen möjliggörs. Klassifikationen bidrog även till ett klientcentrerat arbetsätt och 

visades möjliggöra en bättre matchning mellan individen och hjälpmedlet. Resultatet visade 

att ICF skulle kunna bidra till forskning och utveckling av hjälpmedel. Nackdelar som nämnts 

om ICF:s tillämpning i hjälpmedelssammanhang var att det saknas detaljer såsom tidsaspekter 

och kausala komponenter i ICF, samt att aktivitetsutförande och livskvalitet inte övervägs. 

Det går inte heller att klassificera specifika hjälpmedel på grund av de generella 

omgivningsfaktorerna. Rekommendationer för vidare utveckling av ICF var att mer specifika 

och detaljerade kategorier borde utvecklas där det tydliggörs vilken funktion hjälpmedel har.  

5. Diskussion  

5.1 Resultatdiskussion  
Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva kunskapsläget gällande hur ICF har 

tillämpats inom hjälpmedelsområdet. Denna litteraturöversikt bidrar med en uppfattning om 

hur ICF kan användas inom hjälpmedelsområdet med vuxna individer som målgrupp. Denna 

studie ger en överskådlig bild över hur ICF har använts både som modell och klassifikation 

inom hjälpmedelsområdet, inom såväl forskning som praxis. 

Ett resultat som framkommit i denna studie är att ICF påvisats vara värdefull som modell (26-

29,31-35) men inte tillräcklig som klassifikation inom hjälpmedelsområdet (27,31,35). 

Specifika hjälpmedel är inte möjliga att klassificera i ICF, detta eftersom listan över 

omgivningsfaktorer är alltför generell och koderna för ospecifika (35). Detta sammanfaller 

med tidigare forskning som visat att det finns en möjlighet att ICF kan fungera som en 

beskrivande modell i hjälpmedelssammanhang men att klassifikationen har brister (7,12,21). 

Av denna orsak kan ICF behöva kompletteras med någon annan klassifikation, till exempel 
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International Standard Classification Assistive Products for Persons with Disability (ISO 

9999), när egenskaper och/eller funktioner hos hjälpmedel ska beskrivas eller klassificeras 

(10,21,35). ICF som modell inom hjälpmedelsområdet har påvisats inte vara avsedd för att 

vägleda förskrivningen av hjälpmedel (7,12,21). Modellerna HAAT och MPT är till skillnad 

från ICF utvecklade i syfte att tillämpas av förskrivare med olika yrkeskategorier vid 

förskrivning av hjälpmedel (12). Dessa modeller är således mer specifika för tillämpning 

inom just hjälpmedelsområdet (9,22). Vi anser, trots detta, att ICF med fördel kan tillämpas 

inom hjälpmedelsområdet. Klassifikationen kan bidra med ett gemensamt språk och har ett 

mer övergripande tillämpningsområde i jämförelse med HAAT och MPT (7,21). Om ICF 

tillämpas, anser vi att, värdefull information kan samlas in till såväl internationell som 

nationell forskning kring hjälpmedelsanvändning och på så sätt bidra till utvecklingen av 

hjälpmedel.  

Den vanligaste komponenten som användes inom hjälpmedelsområdet visade sig vara 

aktiviteter och delaktighet. Denna komponent framställdes som en bra utgångspunkt vad 

gäller att identifiera problemområden (25-29,31-35). Vi anser att detta är rimligt eftersom 

denna komponent är mycket viktig då den berör livsområden inom vilka problem kan uppstå 

vid funktionsnedsättning. Detta resultat är förenligt med litteratur som beskriver att aktiviteter 

och delaktighetskomponenten är den komponent som är mest omdiskuterad och beprövad 

(14), inom såväl arbetsterapi som andra verksamhetsområden. Denna komponent har också 

inom arbetsterapi studerats i kombination med komponenterna kroppsfunktioner och 

kroppsstrukturer samt omgivningsfaktorer (12). Dessa komponenter berördes också i denna 

studie men inte i samma utsträckning som aktiviteter och delaktighetskomponenten 

(25,34,35).  

Funktionshinder uppfattas inte som en egenskap hos individen i ICF, utan som ett resultat av 

en interaktion mellan en individ med ett hälsotillstånd och olika omgivningsfaktorer. Listan 

över omgivningsfaktorer i ICF täcker in externa funktioner i den fysiska, sociala och 

attitydmässiga omgivningen (1), dock är kategorierna allt för generella vilket framkommit i 

såväl denna studies resultat som i tidigare forskning. Det som kan klassificeras inom 

komponenten ger inte någon indikation om hur olika faktorer i omgivningen interagerar med 

varandra (36). Omgivningsfaktorer är en viktig komponent att ta hänsyn till, anser vi, bland 

annat eftersom hjälpmedel återfinns i omgivningskomponenten och det faktum att ett 

hjälpmedel ska existera och fungera i en miljö. Vi anser att de rekommendationer som gavs 

gällande hur ICF bättre ska kunna tillämpas inom hjälpmedelsområdet var relevanta. Vi 

samtycker med både Heerkens Y. et al. (35) och Pettersson I. et al. (27) gällande att det finns 

ett behov av mer detaljerade kategorier inom ICF. Mer detaljerade kategorier behövs för att 

kunna förklara och klassificera vilka hjälpmedel som förskrivs samt vad deras syfte och 

funktion är.  

Ett behov av att skilja komponenten aktiviteter och delaktighet åt i klassifikationen framkom i 

resultatet i denna studie (12). I ICF förklaras det att dessa två begrepp kan vara svåra att skilja 

på, varvid dessa utgör en och samma komponent i klassifikationen. Däremot kan 

komponenten separeras i ICF som modell (13). I tidigare forskning har skilda begrepp för 

aktiviteter och delaktighet kunna identifierats inom komponenten. Detta påvisar att det finns 

vetenskapligt stöd för möjligheten att separera aktiviteter och delaktighetskomponenten (38). 

Denna rekommendation, anser vi, därav borde vara genomförbar. 

I minst utsträckning har personfaktorer berörts i denna studies resultat. I tidigare forskning har 

vikten av personfaktorer i ICF betonats (37). En hjälpmedelsförskrivning, anser vi, även berör 

personliga faktorer. Ett hjälpmedel som verkar vara väl passande för ett visst behov behöver 

inte nödvändigtvis passa individen. När individen är delaktig i valet av hjälpmedel, är det mer 



17 
 

troligt att det mest lämpliga hjälpmedlet väljs eftersom det möter individens personliga behov 

(37). En förklaring till att denna komponent berörts minst i denna studie skulle kunna vara att 

komponenten personfaktorer inte går att klassificera i ICF. Personfaktorer berör individens 

livshistoria och denna komponent används inte i klassifikationen eftersom dessa faktorer 

varierar väldigt mycket i olika kulturer (13). Inom arbetsterapi är det av stor vikt att se till 

personfaktorer för att möjliggöra ett arbete som utgår ifrån individens egna intressen, 

värdesättningar, vanor, rutiner, motivation och viljor. Särskilt vid målsättningsarbete inom 

arbetsterapi är det viktigt att se till personfaktorer, eftersom en stor del av det arbetstera-

peutiska förhållningssättet annars kan tappas bort (16). Vi anser att det inom komponenten 

personfaktorer ryms många faktorer vilka kan vara av stor betydelse och till och med 

avgörande vid val av hjälpmedel. Vi samtycker i och med det med Heerkens Y. et al. (35) 

gällande att en lista över personfaktorer bör utvecklas i ICF, eftersom det skulle kunna vara av 

värde inom hjälpmedelsområdet och därav även för arbetsterapeuter. Vi anser att det är viktigt 

att ett hjälpmedel är förenligt med individens personliga egenskaper för att bäst effekt ska 

kunna uppnås.  

Tillämpning av ICF inom arbetsterapi har visat sig vara användbar i forskning, praxis och i 

utbildningssyften (12). ICF är dock inte tillräcklig som modell utifrån ett arbetsterapeutiskt 

perspektiv, eftersom alla behov inte täcks in. Arbetsterapeuter behöver kunna använda 

yrkesspecifik terminologi för att kunna utföra bedömningar och aktivitetsanalyser på en mer 

detaljerad nivå och där individen är utgångspunkten (39). En nackdel som beskrivits i 

resultatet i denna studie är att ICF inte beaktar aktivitetsutförande (35). Inom arbetsterapi är 

aktivitetsutförande ett viktigt och centralt begrepp (8). Vi anser därför att arbetsterapeuter, 

vilka tillämpar ICF, kan behöva komplettera med arbetsterapeutiska modeller vid 

behovsbedömning och förskrivning av hjälpmedel. ICF beaktar inte heller livskvalitet, 

upplevelser, säkerhet eller tidsaspekter i aktivitetsutförandet. Dessa är några av de aspekter 

som kan vara av stor vikt för individen som erhållit ett hjälpmedel och hur det används 

(27,35). Utifrån detta anser vi att dessa aspekter är viktiga att beröra inom såväl arbetsterapi 

som hjälpmedelsområdet. Den arbetsterapeutiska modellen MOHO använder sig av liknande 

begrepp som ICF (18). Vi anser att ICF och MOHO skulle kunna vara förenliga i det arbets-

terapeutiska arbetet, där MOHO skulle kunna bidra med det mer ingående arbetsterapeutiska 

perspektivet och ICF med ett mer övergripande perspektiv och det gemensamma språket över 

professionsgränser. 

I resultatet av denna litteraturöversikt framgår det att det gemensamma språket är en stor 

fördel med ICF och att terminologin i ICF möjliggör en bättre kommunikation mellan olika 

professioner. Ett gemensamt språk underlättar samarbete och möjliggör ett mer klientcentrerat 

arbete (31,32). Detta resultat är förenligt med tidigare forskning och litteratur som också visar 

på att ICF kan stödja kommunikationen och ett klientcentrerat arbete (12,14,39). Detta anser 

vi tyder på att ICF kan användas som ett kliniskt verktyg för att möjliggöra tvärprofessionella 

teamarbeten.  

Inom arbetsterapi finns ett behov av att uppnå och dokumentera effekten av hjälpmedels-

användning (40). Tillgången på olika hjälpmedel är idag stor men trots detta är det vanligt att 

förskrivna hjälpmedel inte används. Detta kan bero på att hjälpmedlet inte uppfyller 

användarnas förväntningar och/eller behov (37). Resurserna för att möta ett växande behov är 

ofta inte tillräckliga, vilket medför att en bättre matchning mellan individ och hjälpmedel blir 

allt viktigare (40).  Utifrån detta anser vi att ICF utgör en viktig klassifikation, då ICF visats 

kunna bidra till att en bättre matchning mellan individ och hjälpmedel möjliggörs.  

Resultatet i denna studie visar även att det inte är nödvändigt att alltid utnyttja hela ICF som 

övergripande modell i hjälpmedelssammanhang. Det går att plocka ut delar ur ICF och 
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anpassa modellen utifrån olika syften (25,29). Att anpassa ICF har också visat sig vara 

användbart då ICF:s terminologi anpassats till grafiska bilder (31,32). Det kan vara 

nödvändigt att välja ut kategorier ur ICF, eftersom ICF som klassifikation innehåller över 

1500 kategorier (14). Klassifikationens omfattning, anser vi, gör att det kan vara utmanande 

att använda hela ICF:s principer i klinisk praxis. Utifrån detta kan det vara nödvändigt att 

anpassa ICF utifrån det syfte som avses. 

Det har samlats in lite data kring frågeställning fyra och sex. Detta, anser vi, visar på att det 

finns ett behov av ytterligare forskning kring hur ICF kan tillämpas i förskrivningsprocesser 

samt vidare utvecklingsförslag för bättre tillämpning inom hjälpmedelsområdet. En annan 

viktig aspekt att ta hänsyn till i resultatet i denna studie, är att rullstolar och 

rullstolsanvändning främst berörts. Detta skulle kunna tyda på att ICF främst har använts i 

studier där rullstolar och rullstolsanvändning undersökts och att det finns ett behov av 

ytterligare studier på hur ICF kan tillämpas i relation till andra hjälpmedel. 

5.2 Metoddiskussion 
Denna litteraturöversikt har genomförts strukturerat och systematiskt för att beskriva 

kunskapsläget och sammanställa vetenskaplig litteratur kring ICF:s tillämpning i olika 

hjälpmedelssammanhang med målgruppen vuxna individer. Vi anser att resultatet besvarar 

syftet i studien. Både empiriska studier av kvantitativ och kvalitativ metod och teoretiska 

studier har analyserats och bearbetats.  

Sökningar efter vetenskaplig litteratur genomfördes i databaserna CINAHL och PubMed 

eftersom dessa databaser innehåller vetenskapliga tidsskrifter vilka behandlar det 

arbetsterapeutiska yrkesområdet. Stor ansträngning gjordes för att täcka in aktuellt 

forskningsområde genom både pilotsökningar och granskning av begreppshierarkier och olika 

funktioner i databaserna. Vi fick många träffar i både CINAHL och PubMed och valde därav 

att inte genomföra ytterligare sökningar i andra databaser, såsom Amed. Vi är dock medvetna 

om att en inkludering av ytterligare databaser skulle ha kunnat påverka studiens resultat, detta 

eftersom andra studier skulle kunna ha påträffats.  

Sökningarna genomfördes systematiskt och på likartat sätt i båda databaserna med 

användningen av ämnesord. I databasen PubMed fanns inte ”International Classification of 

functioning, disability and health” eller ”ICF” som ämnesord utan sökningen genomfördes då 

som fritext. Detta medförde att artiklar med andra ämnen och med samma förkortning som 

ICF kom med i träfflistan. Genom att använda kombinationen OR i databaserna mellan 

sökorden erhölls flest träffar i båda databaserna och därav känner vi oss säkra på att vi fått 

med flertalet artiklar som berört ICF och hjälpmedel i dessa databaser. Vi var under 

sökningarna noggranna med att artiklarna skulle vara vetenskapliga och vi använde oss därför 

av funktionerna ”peer reviewed” och ”abstract avaible” för att undvika att någon icke 

vetenskaplig publikation skulle kunna inkluderas av misstag.  

Inklusions- och exklusionskriterierna anser vi har varit relevant för studiens syfte och 

frågeställningar. Vid urvalprocessen fick många artiklar exkluderas då de inte hade tydlig 

koppling till hjälpmedel eller inte berörde hjälpmedel vilka arbetsterapeuter förskriver. Vi var 

noga med att följa inklusions- och exklusionskriterierna i urvalsprocessen och diskussion 

fördes kontinuerligt till dess att vi var överens. En utmaning vi upplevde var att det ibland 

fanns en otydlig koppling till hjälpmedel i studierna. Gränsen drogs då vid att hjälpmedel och 

ICF skulle båda ha en aktiv del i artikeln.  

En artikel som vi valde att inkludera avvek ifrån ett av exklusionskriterierna, att inte inkludera 

studier vilka berört barn. I studien (29) hade informanterna åldrarna 3-93år och vi valde att 
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inkludera denna studie eftersom ålderspannet var mycket brett och artikeln kunde bidra med 

värdefull data till resultatet. Ett annat exklusionskriterie var ICF core sets, vilket innebär ett 

systematiskt urval av ICF kategorier som ska vara särskilt användbara för en grupp individer 

med en viss sjukdom eller med ett specifikt ändamål (14). Frågan vi ställer oss är om detta 

påverkar vårt resultat i den mening att dessa artiklar kunde bidragit med data av betydelse. Vi 

anser dock att detta var en relevant avgränsning att göra för att erhålla det mest relevanta 

artiklarna utifrån studiens syfte och frågeställningar.   

Vid bearbetning och analys av data valde vi att bearbeta artiklarna var för sig för att få en 

övergripande bild över innehållet. Vi anser att detta tillvägagångssätt var bra eftersom vi 

kunde undvika att påverka varandra vad gäller tolkning av artiklarna. Vi jämförde och 

diskuterade under bearbetningen fram svaren på frågeställningarna tillsammans. Detta 

tillvägagångssätt anser vi ger ett mer tillförlitligt resultat. Genom att inkluderade artiklar 

beskrivs först i resultatet i denna studie, anser vi, att tolkning av denna studies överförbarhet 

underlättas. Detta anser vi också stärker trovärdigheten för resultatet. Resultatet vi fick fram 

från de bearbetade artiklarna valde vi att presentera utifrån rubriker utformade ur fråge-

ställningarna. Detta anser vi ger en överskådlig bild över denna studies resultat och ger 

dessutom en tydlig presentation.  

De inkluderade artiklarna i denna studie har alla kvalitetsgranskats utifrån två protokoll 

beroende på om de hade kvantitativ eller kvalitativ metod. De teoretiska artiklarna bedömdes 

utifrån det kvalitativa bedömningsprotokollet eftersom samtliga punkter förutom patient-

karaktäristika gick att bedöma. Bedömningen av grad av vetenskaplig kvalitet utgjordes av en 

subjektiv bedömning utifrån hur många punkter i protokollet som kunde besvaras. Vi är 

medvetna om den subjektiva bedömningen, men eftersom diskussion och jämförelse utförts 

mellan författarnas bedömningar, samt att vi var överens om samtliga artiklars kvalitet anser 

vi att kvalitetsbedömningarna är tillförlitliga. Eventuellt skulle poängsättning av svars-

alternativen kunnat underlätta bedömningen. Samtliga inkluderade artiklar erhöll måttlig till 

hög kvalitetsgrad, vilket visar på att denna studies resultat har grundats på vetenskap av god 

kvalitet, vilket vi anser ökar tillförlitligheten för denna studie.  

Vidare har vi kunnat konstatera att de inkluderade artiklarna, vilka berört material av etiskt 

känsligt slag, alla hade antingen ett etiskt resonemang eller godkännande från etiska 

kommittéer. Med etiskt resonemang menar vi att det till exempel framgick av artikeln att 

informanterna fått information, deltog frivilligt och/eller givit sitt samtycke. I en studie (31) 

framgick det inte att studien fått något godkännande från etiskt kommitté. Detta anser vi beror 

på att artikeln gick ut på att diskutera ICF:s tillämpning i kombination med ett 

kommunikationshjälpmedel genom beskrivning av fem case-exempel. I denna artikel fördes 

det ett etiskt resonemang och det framgick att författarna erhållit godkännande från samtliga 

individer att beskriva deras exempel i artikeln. Detta anser vi är förenligt med två av de fyra 

allmänna forskningskraven, informationskravet och samtyckeskravet (41). Ingen av de två 

teoretiska studierna (34,35) hade etiskt godkännande eller etiskt resonemang. Vi anser dock 

att dessa artiklar inte berörde något material som var av etiskt känsligt slag eftersom den ena 

förde en diskussion om och den andra beskrev utvecklingen av en förskrivningsprocess.  

I flertalet artiklar har ICF använts för att utvärdera hjälpmedel och hjälpmedelsanvändning i 

studierna (25,27-29,34,35). Detta har vi sammanställt i resultatet som ICF:s användning inom 

forskningsområdet. Vi anser dock att denna användning av ICF skulle kunna tolkas som att 

ICF har och kan tillämpas vid utvärdering av hjälpmedel och hjälpmedelsanvändning även i 

praxis. Om vi valt att göra en tolkning här skulle detta också kunnat användas för att besvara 

vilka steg i förskrivningsprocesser ICF kan tillämpas (frågeställning 4). Vi har genomgående i 

denna litteraturöversikt försökt att vara försiktiga med att göra tolkningar och valde därför att 
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inte koppla ihop detta med förskrivningsprocessens steg. Vi anser dock att tolkning är svårt att 

komma ifrån helt och hållet och vi är medvetna om att viss tolkning förekommer i vårt 

resultat. Vad gäller svaret på vilka för- och nackdelar det finns med ICF:s tillämpning inom 

hjälpmedelområdet (frågeställning 5), har en viss mängd tolkning varit nödvändig för att 

kunna besvara frågeställningen. Här handlade tolkningen om innehållet i artiklarna, där för- 

och nackdelar inte alltid stod tydligt utskrivna. Vi anser även att resultatet kring nackdelar 

med ICF skulle ha kunnat användas för att beskriva utvecklingsförslag (frågeställning 6). Vi 

har dock valt att vara noggranna och endast beskrivit de rekommendationer som tydligt gavs i 

artiklarna. 

En styrka i denna litteraturöversikt är att resultatet har ett internationellt perspektiv eftersom 

de inkluderade studierna är utförda i flera olika delar av världen. Hälften av artiklar har utförts 

i Europa och övriga studier kommer ifrån andra kontinenter; Afrika, Sydamerika, 

Nordamerika och Asien (se bilaga 2). Detta gör att denna studies resultat bidrar med en 

internationell syn på hur ICF används inom hjälpmedelsområdet hos vuxna individer världen 

över. Vi anser att resultatet i denna studie är tillförlitligt eftersom arbetsgången under såväl 

litteratursökning, urvalsprocess och analys varit strukturerad och systematisk.  

5.3 Slutsats   
Resultatet i denna studie bidrar med data som skulle kunna överföras till hjälpmedels-

användning hos vuxna individer i olika länder runtom i världen. Trots att ICF inte är avsedd 

att vägleda processen att förskriva hjälpmedel kan ICF fungera som en beskrivande modell i 

hjälpmedelssammanhang. Vid förskrivningsprocessen är ICF som klassifikation och modell 

användbar i stegen bedömning av hjälpmedelsbehov samt utvärdering av hjälpmedels-

användning. Brister hos klassifikationen relaterade till hjälpmedelsområdet är framförallt 

avsaknaden av möjligheten att kunna beskriva och klassificera hjälpmedels syfte och 

funktion. Tillämpningen av ICF kan möjliggöra ett bättre samarbete mellan professioner och 

ett klientcentrerat arbetssätt, tack vare det gemensamma språket som klassifikationen 

erbjuder. För en bättre tillämpning i praxis inom hjälpmedelsområdet skulle ICF behöva 

utveckla mer detaljerade kategorier samt utveckla möjligheten att kunna beskriva och 

klassificera specifika hjälpmedel. Arbetsterapeuter behöver beröra olika aspekter av 

aktivitetsutförande samt personfaktorer och yrkesspecifika begrepp vid processen att förskriva 

hjälpmedel. Vi anser därav att ICF inte kan tillämpas som enskild modell av arbetsterapeuter, 

utan bör kompletteras med någon arbetsterapeutisk modell, till exempel MOHO. ICF har visat 

sig kunna bidra till en bättre matchning mellan individ och hjälpmedel, dock behöver ICF 

utvecklas för att bättre kunna tillämpas inom hjälpmedelsområdet.  
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deltog. 
 

Instrumentet Wheelchair Outcome Measure 

”WhOM” och ICF användes för att mäta 

delaktighet.  

Individer som sitter i rullstol och har 

ryggmärgskada är delaktiga i 

aktiviteter vilka kan klassificerades 

inom ICF:s kategorier; samhälls-

gemenskap, socialt och medborgerligt 

liv (36,5%), hemliv (23,7%) och 

förflyttning (18%).  



Artikel 

Författare, Titel 

Land (i vilket 

studien är utförd) 
Syfte Design/Urval/ 

Metod 

Resultat 

Shore SL. 

 

Use of an economical wheel-

chair in India and Peru: 

impact on health and 

function. (29) 

 

Indien och 

Peru 

Att undersöka och 

utvärdera användning av 

en rullstol utifrån 

individens egna perspektiv 

med fokus på fysisk funk-

tion, livskvalitet samt med 

ett samhälls- och kostnads- 

effektivt perspektiv.  

Retrospektiv design. 

 

188 individer vilka deltagit i Free wheelchair 

mission (FWM), i Indien och Peru deltog.   
 

Intervjuer, med frågor utformade utifrån ICF, 

genomfördes med deltagarna och deras anhöriga 

för att få deras perspektiv på 

rullstolsanvändningen.  

 

 

Studiens utvärdering visar på att FWM 

har en positiv och kostnadseffektiv 

fördel för både hälsa och funktion. 

Hälsa och livskvalitet hade också 

generellt utvecklas positivt.   

Steel, E. Gelderblom, GJ.  

De Witte LP. 

 

Development of an AT 

selection tool using the ICF 

model. (34) 

 

Nederländerna Att utveckla en process 

som kan underlätta för 

hjälpmedelsförskrivare att 

möta individens enskilda 

behov vid val av hjälp-

medel, genom att ett 

gemensamt språk och en 

struktur erbjuds i 

processen. 

Teoretisk studie. 

 

Processen utvecklades i fyra steg med olika 

metoder: 

1. Referensram togs fram. 

2. Granskning av framtagen referensram utav 26  

    experter inom hjälpmedelsområdet  

3. Processen utvecklades och en webbsida  

    skapades. 

4. En andra expertgranskning genomfördes av  

    samma 26 experter som tidigare.  

 

En process, bestående av tre steg, ut-

vecklades vilken innehåller ICF-

modellens terminologi och som 

möjliggör insamling av information i 

en systematisk ordning. 

Wessels RD. De Witte LP. 

Jedeloo S. van den Heuvel 

WPM. van den Heuvel WJA.  

 

Effectiveness of provision of 

outdoor mobility services and 

devices in the Netherlands. 

(28) 

Nederländerna Att mäta effekten av 

hjälpmedel för rörelse-

hinder i utomhusmiljö och 

besvara frågorna: Vilka 

rörelsehinder och problem 

erfar individer utomhus? 

Vilka åtgärder erbjuds för 

dem? Hur effektiva är 

dessa åtgärder? Hur 

känsligt är IPPA-

instrumentet? 

 

Follow-up studie. 

 

59 individer från två tidigare genomförda studier 

deltog. 

 

Instrumentet IPPA och ICF användes för att mäta 

effekten av aktuella åtgärder.   

Problemen som identifierades av 

individerna var mycket varierande och 

specifika, men kunde klassificeras 

ganska bra i ICF. Det huvudsakliga 

resultatet visade att åtgärderna 

individerna förseddes med var väldigt 

lika och allmänna och att effektiviteten 

var utmärkt på gruppnivå men 

otillräcklig på individnivå. 



Kvalitetsgranskningsprotokoll           Bilaga 3 
 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod, RCT & CCT. 

Bilaga G enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011) 

Beskrivning av studien 

Forskningsmetod  RCT  CCT (ej randomiserad) 

     Multicenter, antal center…………………………… 

     Kontrollgrupp/er…………………………………… 

Patientkaraktäristiska   Antal………………………………………….……. 

     Ålder………………………………………….……. 

     Man/Kvinna………………………………….…….. 

Kriterier för inkludering/exkludering 

Adekvat inkludering/exklusion  Ja  Nej 

Intervention………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………................... 

Vad avsåg studien att studera? 

Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått …………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

Urvalsförfarandet beskrivet?   Ja  Nej 

Representativt urval?   Ja  Nej  

Randomiseringsförfarande beskrivet?  Ja  Nej Vet ej 

Likvärdiga grupper vid start?  Ja  Nej Vet ej 

Analyserade i den grupp som de randomiserades till? Ja  Nej Vet ej 

Blindning av patienter?   Ja  Nej Vet ej 

Blindning av vårdare?   Ja  Nej Vet ej 

Blindning av forskare?   Ja  Nej Vet ej 

Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven?  Ja  Nej  

Bortfallsstorleken beskriven?  Ja  Nej  

Adekvat statistisk metod?   Ja  Nej 

Etiskt resonemang?    Ja  Nej 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten valida?   Ja  Nej  

Är instrumenten reliabla?   Ja  Nej 

Är resultatet generaliserbart?  Ja  Nej  

Huvudfynd (hur stor var effekten? Hur beräknades effekten?, NNT, Konfidensintervall, 

statistisk signifikans, klinisk signifikans, powerberäkning) ……………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 



Sammanfattande bedömning av kvalitet 

    Hög Medel Låg 

Kommentar__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Granskare (sign) …………………………… 



Kvalitetsgranskningsprotokoll           Bilaga 4 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativmetod.  

Bilaga G enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011) 

Beskrivning av studien, t.ex. metodval............................................................................... 

Finns det ett tydligt syfte?  Ja Nej Vet ej 

Patientkaraktäristika   Antal…………………………………………. 

     Ålder…………………………………………. 

     Man/Kvinna…………………………………. 

Är kontexten presenterad?  Ja Nej Vet ej 

Etiskt resonemang?   Ja Nej Vet ej 

Urval 

- Relevant?    Ja Nej Vet ej 

- Strategiskt?    Ja Nej Vet ej 

Metod för 

- urvalsförfarande tydligt beskrivet? Ja Nej Vet ej 

- datainsamling tydligt beskriven? Ja Nej Vet ej 

- analys tydligt beskriven?  Ja Nej Vet ej 

Giltighet 

- Är resultaten logiskt, begripligt? Ja Nej Vet ej 

- Råder datamättnad? (om tillämpligt) Ja Nej Vet ej 

- Råder analysmättnad?  Ja Nej Vet ej 

Kommunicerbarhet 

- Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja Nej Vet ej 

- Redovisas resultatet i förhållande till  Ja Nej Vet ej 

en teoretisk referensram?  

Genereras teori?  Ja Nej Vet ej 

Huvudfynd 

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Sammanfattande bedömning av kvalitét 

      Hög Medel Låg 

Kommentar__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Granskare (sign) …………………… 


