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A survey of the significance of the ADL assessment for the patient's 

perceptions of their performance capacity. 

Abstract 

Background: The population in Sweden is getting older, which results in 

complicated conditions, re-admissions and increased pressure on healthcare 

services. Patients’ deficient perceptions of their performance capacity contributes 

to re-admission. By estimating activities in daily life (ADL), the occupational 

therapist map areas of activity in which the patient performs insufficient. 

Purpose: To investigate patients’ perceptions of their performance capacity and 

whether these are affected by an ADL assessment or not. Method: Prospective 

cross-sectional study through a questionnaire. An instrument for gathering 

estimated performance capacity was created. 32 people participated in the study. 

Data from the instrument was compiled and analyzed in SPSS by paried samples 

T-test. Results: Patients' perceptions of their performance capacity matched at 

first estimation to 21% with the ADL-assessment. Patients' estimation after ADL 

assessment conformed to 71%, an increase of 238% on a three-star significance 

level, p = 0.0000 by paried samples T-test. Conclusion: ADL assessment is 

essential to ensure that the patients’ perceptions of their performance capacity are 

consistent with how the current hospitalization affect their performance. ADL 

assessment is an important part of the care chain, and the occupational therapist 

has a unique way to investigate patient needs. 

Keywords: Disability; hospital readmission; Independence; Occupational 

therapy. 

 

 

 

 

 



 

En enkätstudie om ADL-bedömningens betydelse för patientens 

uppfattningar om sin utförandekapacitet. 

Abstrakt 

Bakgrund: Befolkningen i Sverige blir äldre vilket medför komplicerade 

åkommor, återinläggningar och ökat tryck på hälso- och sjukvården. Bristande 

uppfattningar om utförandekapacitet hos patienten bidrar till återinläggning. 

Genom att bedöma aktiviteter i dagliga livet (ADL) kan arbetsterapeuten 

kartlägga bristande aktivitetsområden hos individen. Syfte: Att undersöka 

patienters uppfattningar om sin utförandekapacitet och huruvida dessa påverkas 

av en ADL-bedömning eller ej. Metod: Prospektiv tvärsnittsstudie genom 

enkätundersökning. Ett instrument för att samla in uppskattad utförandekapacitet 

skapades, för att svara på syftet. 32 personer deltog i studien.  Data från 

instrumentet sammanställdes samt analyserades i SPSS genom paried samples T-

test. Resultat: Patienternas uppfattningar om sin utförandekapacitet samstämde 

vid första skattning till 21% med ADL-bedömningen. Patienternas skattning efter 

ADL-bedömning samstämde till 71%, en ökning på 238% med en trestjärnig 

signifikansnivå, p=0,0000 genom paried samples T-test. Slutsats: ADL-

bedömning är grundläggande för att säkerställa att patienternas uppfattningar om 

sin utförandekapacitet samstämmer med hur aktuellt vårdtillfälle påverkat det 

tidigare aktivitetsutförandet. ADL-bedömning är en viktig del av vårdkedjan och 

arbetsterapeuten har ett unikt sätt att utreda patientens behov. 

Nyckelord: arbetsterapi; nedsättning; självständighet; återinläggning. 

  



Introduktion 

Befolkningen i Sverige blir äldre vilket medför komplicerade åkommor, 

återinläggningar på sjukhus och ökat tryck på hälso- och sjukvården (1). Bristande 

uppfattningar om utförandekapacitet hos patienten bidrar till återinläggning. Genom att 

bedöma aktiviteter i dagliga livet (ADL) kan arbetsterapeuten kartlägga bristande 

aktivitetsområden hos individen. I och med stigande ålder ökar antalet sjukdomar per 

individ och för att kunna hantera ett sådant komplext förhållande formades definitionen 

”de mest sjuka äldre”. I dagsläget är det grundläggande att patienter över 65 år med 

skada eller sjukdom som föranlett funktionsnedsättningar benämns som de mest sjuka 

äldre, men detta är bara riktlinjer och definitionen bör därför anpassas vid varje sjukhus 

för att precisera klientelet (2).  

Återinläggningar är ett krävande moment för patienter och vanligt 

förekommande för de mest sjuka äldre. Detta då nedsättningarna sjukdomarna medför ej 

kartläggs i den grad det bör för att säkerställa att rätt vård ges vid rätt tillfälle (3). 

Demensutveckling är vanligt förkommande hos de mest sjuka äldre och ett område som 

kartläggs med standardiserade mätinstrument för att möta patientens behov (4). 20% av 

äldre personer med nedsättning i ADL har ej den support som krävs för att möta 

nedsättningens behov (5, 6). En klinisk observation gjordes över två år på 

blekingesjukhuset där fokus låg på att kartlägga anledningar till återinläggning hos de 

mest sjuka äldre och genom att bearbeta tillgänglig data via Landstingets databas kunde 

faktorer urskiljas och åtgärder sättas in. Faktorerna som upptäcktes var många, men 

återkommande var outredd hemsituation samt bristfälliga eller frånvarande 

arbetsterapeutiska bedömningar. I de fall en patient ej är medveten om vilka 

begränsningar aktuellt vårdtillfälle kan ha tillfört på vardagliga moment, kan detta leda 

till antingen för höga risker eller så vågar patienten ej utföra aktiviteter(7). 



Model of Human Occupation (8) är en modell med fokus på människans 

aktivitet och hur olika komponenter formar den aktivitetsvarelse människan är. Som 

arbetsterapeut verkar modellen som redskap för att kunna hitta infallsvinklar för att 

åtgärda och kompensera utförandet i aktivitet. Aktiviteter i dagliga livet (ADL) är ett 

område arbetsterapeuten är specialiserad inom och det delas upp i Instrumentell ADL 

(I-ADL) och Personlig-ADL (P-ADL) (8). I-ADL innefattar aktivitet som inköp och 

hushållsarbete medan P-ADL riktar in sig på att klä på sig, sköta sin personliga hygien 

och att allmänt ta hand om sig. Vid utredning av P-ADL finns så mycket som rent 

kognitivt kan upptäckas och återupplivas om individen själv är delaktig i sitt utförande i 

aktivitet. Bedömning av P-ADL kan påverka utfallet av den trygghet en individ känner 

inför hemgång då individen själv får möjlighet att utföra alla momenten med minimal 

hjälp och då tillgängligheten av stödpersoner i miljön reduceras vid hemgång är detta ett 

viktigt moment för att kunna delge insikt. (8).Om patienten ej får möjlighet till att testa 

sina förmågor kan detta leda till att patienten blir osäker i sitt eget utförande eller i de 

fall patienten ej inser begränsningarna inför hemgång kan detta resultera i en osäkerhet i 

det egna utförandet (8, 9) Utförandet av en aktivitet är en komplex sammansättning av 

viljekraft, vanebildning och utförandekapacitet (8). Viljekraften är motivationen till 

aktivitet och vanebildning fokuserar på organiseringen. Utförandekapacitet är de 

förmågor mentalt samt fysiskt som lägger grunden för hur pass kompetent en individ 

utför en aktivitet och en indikator på individens medvetenhet i genomförande av 

aktivitet (8). Då huvudfokus med interventionen ligger på att mäta individens förmåga 

istället för svagheter ges arbetsterapeuten möjlighet att kunna bedöma ifall patienten blir 

medveten om hur dennes utförandekapacitet har påverkats samt ges en insikt i 

aktivitetsförmågan (8). ADL-bedömning är som beskrivet en viktig metod för att hjälpa 

patienten att komma till insikt i sitt eget utförande och därmed kunna utnyttja sin fulla 



kapacitet, sen är det ur ett samhällsperspektiv viktigt att rätt resurs används vid rätt 

tillfälle. För att kunna fastställa behov av resurser menar Sandberg, Kristensson, 

Midlöv, Fagerström och Jakobsson (10) att utfallet från ADL-bedömning är viktigt att 

ha som underlag, för att kunna kartlägga patientens framtida hälso- och sjukvårdsbehov. 

Det ökade trycket på sjukhuset leder till ökad press på vårdpersonal vilket i sin 

tur leder till att ADL-bedömningen prioriteras bort av arbetsterapeuter, då 

arbetsbelastningen många gånger är för hög. Att arbetsterapeutiska bedömningar 

prioriteras bort på grund av högre arbetsbelastning, är ett självskrivet problem ur ett 

bedömningsperspektiv. Det som många gånger inte framgår är att individens 

uppfattningar om sin utförandekapacitet ej belyses, då endast de tidseffektiva 

professionella bedömningarna prioriteras. Arbetsterapeuten lägger stor vikt vid att 

möjliggöra självständighet och att öka patientens känsla av meningsfullhet genom att 

främja delaktighet och handling i vårdprocessen. Genom ADL-bedömning kan 

arbetsterapeuten se vilka moment det har blivit förändring i och låta patienten själv få 

uppleva förändringen (11). Patientens aktivitetsutförande måste bedömas, speciellt när 

det gäller de mest sjuka äldre, då nedsatt självständighet i ADL står i korrelation till 

ökad ålder och därmed ökas risken för patienten om rätt bedömningar ej utförs (12:13).  

Lawson och Gonzalez (14) menar att de fysiska nedsättningar en individ har står 

i korrelation till nedsatt självständighet i ADL-moment och därigenom framgår vikten 

av patientens uppfattningar av utförandekapacitet tas i beaktande vid bedömning.  

Patientens perspektiv blir många gånger negligerat på grund av att tiden ej räcker till 

och arbetsterapeuten prioriterar andra arbetsuppgifter.  Den levda kroppen är ett 

begrepp som syftar till att varje individ upplever aktiviteter genom sin egen kropp och 

understryker att upplevelsen av utförandekapacitet ej endast kan bedömas av 



professionella (8). Begreppet är en av grundpelarna för hur en individ utvecklar sin 

utförandekapacitet och en viktig faktor för att en bedömning ej ska bli felaktig.   

En process som inte lyfts tillräckligt enligt Hillcoat (9) är hur viktigt det är med 

en medveten uppfattning om den egna självständigheten då den speglar individens 

trygghet i utförande. Att vara självständig är något som varje människa kan komma att 

ta för givet, att alltid kunna klara det som gått per automatik utan att be om hjälp (9). 

När en individ utsätts för något som rubbar denna balans kan det komma att bli svårt att 

hantera det faktum att de aktiviteter som tidigare varit självklara, ej längre kan utföras 

med samma kompetens som innan. Denna process kan många gånger leda till att ångest 

utvecklas hos individen inför hemgång och genom att denna fundamentala grundsten 

påverkas kan framtiden för patienten bli oviss (15). Att inte känna sig trygg efter en 

sjukhusvistelse kan hänga ihop med det faktum att patienten ej är tillräckligt insatt i sin 

egen situation vilket kan leda till att individen hämmas i det egna utförandet i hemmet 

(13, 15). Trygghet och självständighet är något som allt för ofta kan missas i det 

vardagliga arbetet och arbetsterapeuten spelar stor roll när det kommer till att bedöma 

samt anpassa aktivitet för att undersöka hur patientens utförandekapacitet kan ha 

påverkats av vårdtillfället (4).  

Syfte 

Syftet var att undersöka patienters uppfattningar om sin utförandekapacitet och 

huruvida dessa påverkas av en ADL-bedömning eller ej.  

Metod och material 

Studiedesignen är en prospektiv tvärsnittsstudie genom enkätundersökning, vilket 

lämpar sig väl att svara på syftet (16). De skattningar och observationer som utförts, 

utfördes utefter vetenskapligt beprövade metoder som lämpar sig för vald målgrupp (17, 



18).  

Urval/Undersökningsgrupp  

Inklusionskriterierna för att delta i studien var att deltagarna var 70år eller äldre, 

inneliggande på geriatrisk avdelning samt förmögna att kunna fylla i enkäten på ett 

adekvat sätt. Avdelningsbegränsningen beror på att författaren är anställd där och fick i 

uppdrag av arbetsgivare att fokusera mätningen på avdelningsnivå. De deltagare som 

hade demensdiagnos uteslöts från studien. Initialt tillfrågades 38 personer, vilka fyllde 

kriterierna om att delta i studien, men 6 personer valde att ej medverka från början 

vilket ledde till att populationen för studien blev 32 deltagande. Alla 32 deltagande 

fullföljde studien. [Tabell 1 i detta område] Vid sammanställning av deltagardata 

framgår det att könsfördelningen var 59 % kvinnor och 41% män och att den 

genomsnittliga deltagaren i studien var inom åldersintervallet 80-84 år (Bilaga 1: Tabell 

1). Medianåldern visade på 82,5år, medelåldern 83,5 år och typvärdet indikerar på 

intervallet 90-94år. Av de fem civilståndsgrupperna var Gift samt Sambo de mest 

frekvent återkommande svaren då 19/32 deltagare var i dessa grupper och typvärdet för 

studiedeltagarens civilstånd var gift. Vid sammanslagning av Gift, Sambo och Särbo 

visar utfallet att 3/4 av hela populationen hade ett aktivt förhållande.  

Datainsamlingsinstrument 

För datainsamling konstruerades ett instrument uppdelat i fyra delar : Uppskattad 

utförandekapacitet, ADL-bedömning,  Aktuell utförandekapacitet samt 

Sammanställning (Bilaga 2).  I del 1 ”Uppskattad utförandekapacitet” skattade 

deltagarna sitt utförande innan ADL-bedömning och data samlades in av testledare 1. I 

del 2 ”ADL-bedömning” skattade testledare 2 deltagarnas utförande. I del 3 skattade 

deltagarna sitt utförande efter genomförd ADL-bedömning och data samlades in av 



testledare 2. I del 4 ”Sammanställning” jämförde testledare 2 utfallet från del 1 mot del 

3. Instrumentet namngavs till UppUt-ADL och är ett instrument utformat efter ADL-

taxonomins (19) grundläggande P-ADL-kategorier kombinerat med en 10 gradig Likert-

skala för att deltagaren skall kunna skatta utförandet (20). Denna sammanslagning är en 

kompromiss för att säkerställa att färdigtestade begrepp används i enighet med studiens 

syfte (18). Utifrån ADL-Taxonomins (19) P-ADL moment bedömdes följande 14 

moment vara mest relevanta att observeras, då de ligger i linje med Blekinge läns 

landstings sökord för P-ADL: förflyttning från liggande till sittande på 

sängkant(FFSK), förflyttning från sittande på sängkant till stående(FFsk-ST), 

förflyttning gång(FFG), viljemässig blås samt tarmtömning(Toa-BT), förflyttning av 

och på toalett(ToaFF), torkning i samband med toalettbesök(ToaTRK), 

avklädning(Avkl), påklädning överkropp(PÅklÖk), påklädning underkropp(PÅklUK), 

påklädning strumpor(PÅklstrp), tvättning överkropp(TvättÖK), tvättning 

underkropp(TvättUk), tandborstning(tand) och hårkamning(Kam).  Instrumentet 

pilottestades vilket ledde till att frågekonstruktionen samt designen anpassades för att 

vara så lättförståelig som möjligt för studiens målgrupp (21). . För att stärka 

kriterievaliditeten, genom att eftersträva ”gold standard” (22), bedömdes fem 

slumpmässigt utvalda deltagare med ADL-Taxonomin för att kunna säkerställa att 

svaren överensstämmer med UppUt-ADL. Innehållsvaliditeten stärktes genom att 

sakkunniga arbetsterapeuter inom ADL-bedömning och klinisk implementering 

rådfrågades kontinuerligt och instrumentets utformning granskades under hela 

skapandeprocessen av forskarutbildad personal vid Hälsohögskolan i Jönköping (16).  

  



Datainsamling  

[Bilaga 3: Figur 1 i detta område] Datainsamlingen startade efter att deltagaren varit 

inneliggande på avdelning i fem dagar, detta för att säkerställa att deltagaren varit i 

kontakt med all aktuell personal förutom arbetsterapeut. Varje deltagare signerade ett 

informationsbrev där syftet med studien framgår klart och där det även framgår att det 

när som helst är tillåtet att avsluta deltagandet.  

I introduktionssidan på UppUt-ADL(Bilaga 2) fylldes personuppgifter som kön, 

ålder samt civilstånd i. I del ett ”Uppskattad utförandekapacitet” markerade deltagaren 

tillsammans med testledare 1 var på Likertskalan deltagaren skattade sitt utförande till, 

inom varje av de 14 valda ADL-områdena. I del två ”ADL-bedömning” bedömde 

testledare 2 patientens utförandekapacitet inom samma 14 områden, utefter samma 

premisser som i del 1. I del tre ”Uppskattad utförandekapacitet” skattade patienten sin 

utförandekapacitet på samma sätt som i del 1, men denna gång för att se om patientens 

uppfattningar om sin utförandekapacitet påverkats av genomförd ADL-bedömning. I del 

fyra ”Sammanställning” ställdes resultatet från utförd ADL-bedömning mot patientens 

båda skattningar. För att minimera risken att testledare 2 omedvetet vinklade sin 

bedömning fick testledare 2 ej ta del av skattningen från del ett som testledare 1 

insamlat, innan del tre av instrumentet var avslutad. 

Vid datainsamling brukades instrumentet endast av de testledare som varit med 

under hela forskningsprocessen, detta för att minska risken för slumpmässiga mätfel och 

således för att stärka reliabiliteten (22).  

 

.  

 



Dataanalys 

Centralmått samt spridningsmått för kön, ålder och civilstånd togs fram i SPSS där 

Mean, Median och Standard deviation var målmätningarna (Bilaga 1: Tabell 1). 

Sammanställning och jämförelse av patientens skattning före och efter ADL-

bedömning   

Vidare analys av utfallet gjordes genom att del. 1 ”Uppskattad utförandekapacitet” 

(Bilaga 1: tabell 2) och del. 3 ”Uppskattad utförandekapacitet (Bilaga 1: tabell 3) fördes 

in i Excell för att kunna tolkas deskriptivt. Histogram över skattning före ADL-

bedömning (Bilaga 3: figur 2), efter ADL-bedömning (Bilaga 3: figur 3) togs fram för 

att ge en deskriptiv bild av eventuell ändring i uppfattning kring utförandekapacitet. 

Sammanställning och jämförelse av patientens skattningar med ADL-bedömning 

 Data från del. 2 ”ADL-bedömning” ställdes först mot data från del.1 för att se hur den 

initiala skattningen förhöll sig mot ADL-bedömningen. Sedan ställdes del. 2 mot del. 3 

för att se huruvida ADL-bedömning påverkat uppfattningen om utförandekapaciteten 

(Bilaga 1: Tabell 3). Uppfattningen summerades i tabell 2 och tabell 3 och gjordes om 

till hur den procentuellt förhöll sig till ADL-bedömningen. Då data var normalfördelad 

valdes Paired samples t-test (Bilaga 1: Tabell 4) för att sammanställa signifikansnivån 

hos eventuell påverkan av ADL-bedömning (23, 24). Efter genomfört t-test 

sammanställdes data från del. 3 med data från introduktionssidan för att sammanställa 

eventuell skillnad mellan kön, ålder och civilstånd i förhållande till ökad uppfattning 

(Bilaga 1: Tabell 5).”Sammanställning” användes för att ge en överblick men 

bearbetades ej statistiskt.   



 Etiska överväganden  

En etisk egengranskning enligt Hälsohögskolans anvisningar för examensarbete har 

tillämpats. Dessutom har arbetet granskats av det vetenskapliga rådet vid 

Kompetenscentrum Blekinge då arbetet berör patienter i en beroende situation, utan 

anmärkning. Principerna som följts är enligt Vetenskapsrådet (25) och nedan 

presenteras hur studien förhållit sig till riktlinjerna. Deltagarna i studien fick skriva på 

ett kombinerat informations- och samtyckesformulär innan studien startade. I formuläret 

framgick det att deltagandet var frivilligt och att deltagandet kunde avslutas när som och 

detta utan konsekvenser. Data som inkommit via studien har behandlats konfidentiellt, 

vilket även framgår i formuläret. Data som inkommit via instrumentet har enbart 

använts för att besvara studiens syfte. Instrumenten och digital sammanfattning kommer 

förvaras och sparas inlåst.  

Resultat 

Skillnaden mellan kvinnor och män när det gäller påverkad uppfattning av 

utförandekapacitet, var ej utmärkande då det endast skiljde cirka fem procentenheter 

mellan grupperna (Bilaga 1: Tabell 5)[Tabell 5 i detta område]. Deltagare som var ≥ 90 

visade på störst effekt av bedömningen men oavsett vilket av de undersökta civilstånden 

deltagarna hade, var det endast skillnaden mellan Änka/ Änkling och Sambo som 

indikerade på att olika civilstånd kunde påverka uppfattningen märkbart (Bilaga 1: 

Tabell 5). Vid sammanslagning av Gift, Sambo och Särbo till grupp ett och 

Ensamstående samt Änka/ Änkling till grupp två kan en skillnad utläsas på cirka tre 

procentenheter. 

91% av deltagarna saknade förmåga att kunna skatta utförandet inom alla P-

ADL moment (Bilaga 1: Tabell 2) . Framträdande var att uppfattningen kring utförande 



av förflyttning gång var den mest oklara för deltagarna då 81% inte kunde skatta hur 

självständigt momentet skulle utföras. Inom områdena Tandborstning samt kamning 

skattade alla deltagare att momentet kunde utföras självständigt. Siffrorna (Bilaga 1: 

Tabell 2) indikerar att deltagarna i genomsnitt har svårighet att skatta 21% av utförandet 

inom P-ADL. Vid fortsatt genomgång av studien visar resultatet att det efter ADL-

bedömning inte fanns ett enda moment som deltagarna ej kunde skatta samt att 

skattningen nu gjordes i riktlinje med utfallet från testledare 2s ADL-bedömning 

(Bilaga 1: Tabell 3). Utfallet från testledare 2s bedömning ger en tydlig bild av hur 

patientens uppskattning av utförande ej stämmer överens med utfallet från ADL-

bedömning. Exempelvis är det endast sex personer som inte kan ange hur de skall kunna 

klä sig på underkroppen (Bilaga 1: Tabell 2) medan det var 27 personer som efter ADL-

bedömning ändrade sin uppskattning i utförande i enlighet med ADL-bedömning 

(Bilaga 1: Tabell 3).  

Den genomsnittliga deltagarens uppfattningar kring utförandekapacitet, vilka 

stämde överens med ADL-bedömning, gick från 21 % före ADL-bedömning till 71% 

efter. T-testet visade på signifikant skillnad efter ADL-bedömning med ett trestjärnigt 

signifikansvärde då p = 0,000 (Bilaga 1: Tabell 5). Baserat på de 50 procentenheter som 

skiljer mellan initiala skattningen och ADL-bedömningen, genererar detta ett 

genomsnittligt utfall på en 238 % ökning i samstämmig uppfattning kring patientens 

utförandekapacitet. [Tabell 2 i detta område].  [Tabell 3 i detta område].   

 



Diskussion 

Resultatdiskussion 

91% av deltagarna kunde inte skatta alla moment innan ADL-bedömning var gjord, 

detta trots att patienten varit i kontakt med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor samt 

fysioterapeuter. Deltagarna hade även varit inneliggande i fem dagar innan bedömning 

initierats och därav fått tillgång till alla resurser detta medför. Detta ger en bild av hur 

viktig ADL-bedömningen är för patienter och för att kunna individanpassa individens 

vårdkedja. Samstämmigt med detta är att bedömningen är en risksparande 

framgångsnyckel för att motverka återinläggning (7). Resultatet visar även på 

bedömningens roll för individens uppfattningar av sitt utförande och bekräftar de risker 

som förekommer med att individens bristande utförande ej observerats eller behandlats 

(8). Efter ADL-bedömning skattade alla deltagare varje moment. Dessutom var 

deltagarnas nya skattning i linje med vad testledaren bedömde vara den aktuella 

utförandekapaciteten. Patienten har i bedömningsläget då inte bara fått en bedömning 

som ligger till grund för resten av sjukvårdspersonalen, utan bedömningen har gett 

patienten förståelse för sin utförandekapacitet. Då processen leder till en resurseffektiv 

vårdprocess visar studien på ADL-bedömningens nytta, både för patienten och 

samhället (7). Med en trestjärnig signifikansnivå styrks den sammanhängande 

skillnaden på 50 procentenheter i uppfattningar av utförandekapacitet före och efter 

ADL-bedömning. Bara de ADL-moment som patienterna inte kunde skatta i del. 1 var 

de som patienterna själva angav som bristfälliga, vilket speglar vikten av ADL-

bedömning. Detta då ADL-bedömningen möjliggör utredning och guidning i patientens 

perceptuella förmåga, kognitiva nedsättning samt handlingsförmåga. Vilket om de ej 

utreds kan leda till bristande förståelse hos vårdgivaren för patientens ”levda kropp” (8). 

Om hänsyn ej tas till att ADL-bedömning skall prioriteras inom hälso- och sjukvård 



visar studiens utfall på återinläggningsrisker för hemgångsklara patienter (7).  Hillcoat 

(9) lyfter även att missuppfattningar i självständighet är vanligt hos den åldrande 

befolkningen och därigenom att brister i uppfattningen i utförandekapacitet kan 

innebära risker för patienten. Med samma argument stärker Lawson och Gonzalez (14) 

vikten av ADL-bedömning då nedsättningar även sänker självständigheten. Om 

uppfattningar kring utförandekapacitet ej överensstämmer med de begränsningar fysisk 

nedsättning utgör, bidrar även detta till ökad risk för patienten. 

Som arbetsterapeut är det en ständig process att dels förklara arbetsrollen utöver 

det som är hjälpmedelsrelaterat och dels slåss för att behålla ansvarsområden inom 

vården. ADL-bedömningar tas på allvar, men det är endast ett fåtal som är insatta i 

syftet med bedömningen. Utfallet från studien visar på syftet med att ADL-

bedömningar utförs av legitimerad arbetsterapeut och understryker hur arbetsterapeuten 

i sin arbetsroll ger patienten möjlighet att vara delaktig i sin vårdprocess. Genom att ge 

patienten tid och möjlighet att självständigt testa utförandet i ADL-moment minskas 

risken för att patienten skadas och återinläggs på sjukhus (7) 

Slutsats 

Utfallet av studien styrker vikten av att arbetsterapeut utför ADL-bedömning samt 

vidimerar de risker som föreligger vid bortprioritering av bedömningen. Uteblir 

utredning av patientens uppfattningar om sin utförandekapacitet innan utskrivning 

riskerar patienten återinläggning, vilket ur ett resursperspektiv är ohållbart för patienten 

men även för landsting och kommun. Studien visar således att ADL-bedömning är en 

viktig del av vårdkedjan samt att arbetsterapeuten har ett unikt sätt att utreda patientens 

behov. 



Metoddiskussion 

Journalgranskning genomfördes för att exkludera potentiella deltagare vilka genomgått 

sedvanlig demensutredning, vilket var viktigt för processen då enklare demenstester 

som används i svensk hälso- och sjukvård har visat på god kvalitét (4).  Dessutom lyftes 

varje tänkt deltagare med inkopplad hälso- och sjukvårdspersonal för att minska risken 

att patienter som inte uppfyllde inklusionskriterierna deltog i studien. Testledarna gick 

utbildning i användande och praktiskt implementering av ADL-Taxonomin. Detta för 

att ej frångå evidensbaserade mätningar samt för att säkerställa att det som ämnades 

mäta, mättes (20, 24). Initialt diskuterades utfallet då det föll sig fördelaktigt för studien, 

men det fanns inget i metodprocessen som bekräftade en fördelaktig vinkling av 

resultatet. Testledare två hade ej möjlighet att ta del av vad deltagaren skattat i del ett 

fören efter avslutad ADL-bedömning, vilket styrker studiens reliabilitet (16). Det 

framgick i några av fallen att två testledare förvirrade patienterna initialt, men detta var 

inget ihängande så vinsten med att testledare två var blindad innan bedömning 

övervägde. Skattningsmomenten var stundtals tids- och energikrävande för patienten, 

men då tanken var att se det direkta utfallet av bedömningen ändrades ej 

tillvägagångssättet. Ingen patient var tvungen att avbryta på grund av att mätningarna 

var för påfrestade. Testledare 2 var den enda som sammanställde data, vilket gjorde att 

samma metodik för all datahantering kunde eftersträvas. Att ha haft en insatt kollega att 

diskutera utfall samt processerna med har varit avgörande för analysen. Om studien 

istället gjorts i en miljö utan kollegor hade förloppet sett annorlunda ut och metoden för 

studien hade inte varit lika komplett. Studien övervägdes noggrant i riktlinje med 

vetenskapsrådets (23) bestämmelser för etiskt förhållningssätt och verksamhetschef 

samt avdelningschef stöttade genomförandet av studien. Studien låg i enighet med 

Landstingets satsning på personcentrerat förhållningssätt i vården. Studien ger underlag 



till fortsatt forskning, förslagsvis skulle en fall- kontrollstudie göras för att kunna se hur 

effekten av bedömningen påverkar testgruppen kontra kontrollgruppen.  
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Tabell 1. Deltagardata, (n= 32) 

Kön  

     Andel Kvinnor (%) 19/32 (59,0%) 

     Andel Män (%) 13/32 (41,0%) 

Ålder  

     70-74 4/32 (12,5%) 

     75-79 7/32 (21,9%) 

     80-84 6/32 (18,7%) 

     85-89 3/32 (9,4%) 

     90-94 9/32 (28,1%) 

     ≥95 

     Medelvärde 

     Median 

     Standardavvikelse 

3/32 (9,4%) 

83,5  

82,5 

8,5 

Civilstånd  

     Andel Gift (%) 10/32 (31,0%) 

     Andel Sambo (%) 9/32 (28,0%) 

     Andel Särbo (%) 5/32 (16,0%) 

     Andel Ensamstående (%) 4/32 (12,5%) 

     Andel Änka/ Änkling (%) 4/32 (12,5%) 



 

FFSk FFsk-St FFG ToaBT Toa FF ToaTrk Avkl PÅklÖk PåklUk PÅklStrp TvättÖk TvättUk Tand Kam

 Antal

"Vet ej"

0 0 0 7 0 4 6 8 6 10 10 6 10 10 4

3 0 0 6 7 7 5 8 7 8 7 6 10 10 2

7 8 7 10 7 10 8 10 0 6 10 10 10 10 1

2 3 0 3 2 2 3 4 2 1 5 1 8 8 1

0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 3 2 10 10 8

6 5 0 8 9 8 6 10 7 5 10 10 10 10 1

8 9 10 10 9 10 10 10 8 6 10 10 10 10 0

0 0 0 10 0 0 0 7 2 0 7 0 10 10 8

0 0 0 6 4 6 6 7 5 3 8 5 10 7 3

1 2 0 4 0 3 4 4 2 1 6 1 6 6 2

0 0 0 6 0 6 7 8 7 0 8 6 10 10 5

0 0 0 10 0 10 7 9 7 6 4 6 10 10 4

7 6 8 10 7 10 8 10 8 7 10 8 10 10 0

0 8 8 8 9 10 8 10 8 8 10 8 10 10 1

1 2 1 6 1 1 2 1 1 1 1 1 8 6 0

0 0 0 10 0 10 10 10 0 0 10 10 10 10 6

0 0 0 10 0 4 4 4 3 1 4 3 10 10 4

4 5 0 6 6 5 4 4 4 4 4 2 10 10 1

0 0 0 3 0 8 7 10 5 0 10 4 10 10 5

1 2 0 4 1 4 3 3 2 1 5 8 10 10 1

0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 7 6 8

7 5 0 9 6 8 7 10 8 4 10 8 10 10 1

6 8 0 10 8 10 6 10 6 4 10 6 10 10 1

3 4 0 6 3 6 3 10 6 1 10 6 10 10 1

0 0 0 3 0 3 8 10 5 4 10 4 10 10 4

0 5 3 10 5 8 6 7 4 0 8 5 10 10 2

8 9 0 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 2

0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 10 0 10 10 9

0 0 0 0 0 8 7 10 7 7 10 6 10 10 4

5 4 0 10 5 6 6 8 5 3 8 5 10 8 1

0 0 0 6 0 6 4 7 4 2 8 5 10 10 4

0 0 0 7 0 6 0 0 0 0 0 0 10 10 10

104

Tabell 2. Sammanställning av patienters uppskattade utförande innan ADL-bedömning



 
  

FFSk FFsk-St FFG ToaBT Toa FF ToaTrk Avkl PÅklÖk PåklUk PÅklStrp TvättÖk TvättUk Tandb Kam Ökning i insikt

6 6 4 10 5 1 6 8 3 2 10 4 10 10 64%

3 4 3 6 4 1 2 3 2 1 6 2 10 8 79%

5 8 4 10 8 8 6 10 3 2 10 8 10 10 57%

3 6 4 7 7 4 3 8 2 1 8 3 8 8 64%

2 4 3 6 6 4 2 6 3 1 6 2 10 10 71%

6 8 7 8 9 8 7 10 5 2 10 7 10 10 50%

4 6 6 10 7 8 6 10 3 1 10 8 10 10 71%

4 6 5 10 7 7 5 7 4 2 10 4 10 10 71%

4 7 5 6 8 6 4 7 4 2 8 2 10 10 57%

4 5 4 4 6 3 3 5 4 3 6 4 7 6 71%

4 5 3 6 6 8 5 8 4 2 8 3 4 8 79%

6 6 5 4 7 2 3 4 2 1 6 2 10 6 93%

7 6 8 10 7 10 8 10 8 7 10 8 10 10 0%

5 6 6 8 7 6 3 8 4 2 8 3 10 8 86%

4 5 3 6 5 6 3 7 3 1 6 1 6 6 71%

8 9 7 10 10 10 8 10 7 4 10 7 10 10 57%

6 7 4 6 7 8 8 10 6 3 10 6 10 10 86%

5 5 4 7 6 9 4 10 4 3 10 5 10 10 57%

5 4 5 6 5 8 6 8 4 2 8 4 10 7 79%

4 6 4 7 6 7 4 8 4 2 8 4 10 9 93%

6 6 6 5 4 6 4 6 3 2 6 2 8 7 100%

7 6 6 8 7 8 9 10 7 4 10 6 10 10 64%

6 8 6 10 9 10 6 10 5 2 10 4 10 10 43%

5 5 4 5 6 6 4 7 3 1 6 3 7 6 100%

4 5 5 6 5 4 5 8 3 1 6 4 8 8 93%

6 7 6 8 8 8 6 9 4 2 9 3 10 10 86%

6 7 7 10 8 10 8 10 7 4 10 6 10 10 57%

7 8 6 10 8 10 7 10 7 4 10 7 10 10 64%

3 3 2 7 3 6 5 8 3 1 8 3 10 6 93%

5 5 5 8 6 8 6 8 6 3 8 5 10 8 43%

4 5 5 6 6 7 5 8 4 2 7 4 8 8 79%

4 5 5 6 6 5 5 7 4 2 8 4 8 10 93%

71%

Tabell 3. Patientskattning efter ADL samt sammanställning av objektiv bedömning.



Tabell. 4 Paired T-test. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pr(T < t) = 0.0000         Pr(|T| > |t|) = 0.0000          Pr(T > t) = 1.0000

 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0

 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =       31

     mean(diff) = mean(Utkap_Före - Utkap_Eft)                    t =  -5.6727

                                                                              

    diff        32     -41.625    7.337727    41.50845   -56.59039   -26.65961

                                                                              

Utkap_~t        32    70.96875     3.65594    20.68112    63.51241    78.42509

Utkap_~e        32    29.34375    3.688367    20.86455    21.82128    36.86622

                                                                              

Variable       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Paired t test

. ttest Utkap_Före == Utkap_Eft

Tabell 5. Ökad insikt i utförande, (n= 32) 

Kön  

     Kvinnor 73,0 % 

     Män 68,0 % 

Ålder  

     70-74 67,0 % 

     75-79 68,5 % 

     80-84 70,0 % 

     85-89 60,0 % 

     90-94 88,0 % 

     ≥95 71,5 % 

Civilstånd  

     Gift 71,0 % 

     Sambo 74,0 % 

     Särbo 71,0 % 

     Ensamstående 71,0 % 

     Änka/ Änkling 66,0 % 
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Ifylles av deltagare 









Ifylles av Testledare 2 









Ifylles av deltagare 



 

 

  







 

 

  



Figur 1 Datainsamlingsprocess. 
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MÖTE 

Patienten kontaktas av arbetsterapeut 
fem dagar efter ankomst till sjukhus. 

Informationsbrev delges patient. 

Del. 1 

Patienten skattar uppfattningen om sin 
utförandekapacitet innan ADL-

bedömning tillsammans med testledare 
1.   

Del. 2 

ADL-bedömning genomförs och utfallet 
registreras i enkäten av testledare 2.   

Del. 3 

Patienten skattar uppfattningen om sin 
utförandekapacitet efter ADL-

bedömning. 

Del. 4 

Sammanställning av patientens 
skattning före och efter ADL- 

bedömning. Testledare 2 får nu ta del av 
testledare 1s insamling från del. 1. 



 

Figur. 2 Uppskattningar i utförandekapacitet innan ADL-bedömning, procentuell samstämmighet med ADL-

bedömning. 

 

 

 

 

 
Figur. 3 Uppskattningar i utförandekapacitet efter ADL-bedömning, procentuell samstämmighet med ADL-

bedömning. 

 


