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Norman, J., & Sandström, A. 
Erfarenheter av att bedöma klienters körförmåga – ur arbetsterapeuters perspektiv 
 
Examensarbete 10 poäng, Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, 2005. 
 
 
 
 
                  
 
                  Abstrakt 

 
Syftet med studien var att beskriva erfarenheter av att bedöma klienters 
körförmåga – ur arbetsterapeuters perspektiv. Undersökningsgruppen 
bestod av sju arbetsterapeuter verksamma vid sjukhus i Norrbottens län. 
Studien genomfördes med kvalitativ ansats och öppna ostrukturerade 
intervjufrågor. Data analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys som 
resulterade i fyra kategorier: ”Bedöma förmågan att köra bil”, ”Att 
använda bedömningsinstrument”, ”Betydelsen av information” och 
”Samarbete mellan yrkesprofessioner”. Resultatet har i förhållande till 
syftet identifierat arbetsterapeuternas erfarenheter av att tillämpa 
instrument, informera samt delge resultat av körförmågebedömningar. 
Denna studie bidrar även med arbetsterapeuternas erfarenheter av ökat 
behov för vidareutveckling inom det aktuella ämnet. I diskussionen lyfts 
vikten av information fram och på vilket sätt den framhålls till klienterna 
samt att det kan medföra att etiska problematiska situationer undviks. 
Vidare framhåller den aktuella studien även den komplexitet bedömning 
av körförmågan kan innebära samt att teamarbete är viktigt och kan 
underlätta bedömningen. 
 

 
                 Nyckelord: Arbetsterapi, bedömning av körförmåga, rehabilitering,                             

                 information, komplexitet. 
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Dagens samhällsutveckling medför att körkort och tillgång till bil är en naturlig del av samhället 

(Lundquist & Alinder, 1997). Bilkörning är för många en meningsfull och tillfredställande 

aktivitet. Att köra bil innebär oberoende samt ger personen fler möjligheter att själv välja vilka 

aktiviteter denne vill utföra och delta i. Att köra bil kan även kopplas samman med en roll 

personen skapat sig och kommer att ha för en lång tid. Tas möjligheten att kunna köra bil bort för 

en person, förloras denna roll samt möjligheten till aktivitetsutföranden kan minska (Kielhofner, 

2002).   

 

Aktivitet är en viktig del i människans vardag och inom arbetsterapi ses människans utveckling 

ske genom aktivitet i samspel med miljön (Kielhofner, 2002). Vidare menar Kielhofner (2002) att 

miljön erbjuder möjligheter till aktiviteter samtidigt som bestämda typer av aktiviteter ställer krav 

på människan. När individen klarar av att adaptera till miljöns krav kommer aktivitetsutförandet 

att vara framgångsrikt. Larson, Clark och Wood (2003) framhåller vikten av aktivitet i det 

dagliga livet. De menar att aktivitet inte bara är avlönat arbete utan även vad personen gör på sin 

fritid och i sitt dagliga liv. De belyser även sambandet mellan meningsfullhet och tillfredsställelse 

i aktivitetsutförandet. Aktivitet är en viktig del i människans vardag och aktivitet skapar roller, 

vanor och rutiner där samspel finns med den fysiska samt den sociala miljön (Kielhofner, 2002). 

Aktivitet kan ha olika betydelse för olika människor och det är viktigt att veta vilken betydelse 

aktiviteten har för personen. Att köra bil kan vara en meningsfull aktivitet som även ger 

möjlighet att utföra andra viktiga aktiviteter samt möjliggöra att en miljö blir tillgänglig och 

därigenom bli en länk till andra miljöer i samhället. Tas möjligheten att köra bil bort kan 

förlusten av aktiviteten leda till att personen blir utanför den sociala gemenskapen och att känslan 

av meningsfullhet avtar samt att personen förlorar en viktig roll i sin rollrepertoar. Personer som 

blivit fråntagna körkortet kan uppleva plötsliga förändringar som de inte har möjlighet att 

påverka. En tidigare aktivitet som möjliggörs av körkort och en bil blir en förlorad potential till 

aktivitetsutförande. En självklar aktivitet som att inhandla varor blir problematiska för en person 

som tidigare använt bilen till denna aktivitet. Bor personen på landsbygden kan det innebära 

långa avstånd och större behov av bil och körkort för att kunna utföra dagliga aktiviteter så som 

att inhandla varor eller medverka i fritidsaktiviteter (Kielhofner, 2002).  
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Inom arbetsterapi kan en person få hjälp att återfå en meningsfull aktivitet och därigenom också 

en förlorad roll eller vana. När arbetsterapeuten påbörjar sina interventioner med personen utförs 

ofta en bedömning i ett aktivitetsutförande. Aktiviteterna som bedöms skall vara av vikt för 

personen för att meningsfullhet och motivation ger möjlighet till ett bra aktivitetsutförande 

(Fisher, 1998). Instrumenten som används vid bedömningen av aktivitetsutförandet skall vara 

objektiva samt ge en rättvis bild av personens aktivitetsutförande. Arbetsterapeuter har i sin 

profession ett ansvar att kritiskt granska och utveckla de instrument som används i 

bedömningssyfte (Polgar, 2003). Kognitiva nedsättningar bedöms av arbetsterapeuter med olika 

instrument riktat mot personer som drabbats av stroke eller andra hjärnskador. En viktig del i 

kognitiva bedömningar riktat mot hjärnskadade är att utvärdera möjligheten att återgå till 

bilkörning (Galski, Bruno & Holly, 1992). 

 

För att kunna köra bil på ett säkert sätt ställs stora krav på sammansatta kognitiva funktioner som 

simultanförmåga, snabb bearbetning av information samt beslutsfattande. Enligt körkortslagen får 

en person endast inneha körkort om denna anses lämplig som bilförare med hänsyn till personliga 

och medicinska förhållanden. Föreligger det brister vad beträffar en persons lämplighet att köra 

bil på grund av sjukdom eller skada är läkaren skyldig att anmäla detta skriftligt till länsstyrelsen 

(Vägverkets författningssamling, 1997). För att bedöma en klients kognitiva förmåga att köra bil, 

finns idag ett flertal bedömningsinstrument inom arbetsterapi, till exempel Stroke Driver 

Screening Assessment (SDSA), Recognition Memory Test och The Barry Rehabilitations 

Inpatient Screening of Cognitions (BRISC) vilket är ett delmoment i The Cognitive Behavioural 

Drivers Inventory. Bedömningarna ger en vägledning i hur en klient skulle fungera om denna 

återgår till bilkörning efter att ha drabbats av någon form av hjärnskada. SDSA finns även i en 

nordisk version, Nordic Stroke Driver Screening Assessment (Nor - SDSA). Nor - SDSA 

innehåller tre delar som i sin helhet skall bedöma klientens kognitiva förmåga samt syftet med 

bedömningen är att utreda om klienten är kapabel att fortsätta köra bil. De tre delarna går in på 

klientens visuospatiala perceptionsförmåga, koncentrationsförmåga, tolkningsförmåga samt 

förmåga till vägmärkesidentifiering i specifika trafiksituationer. Bedömningen har utvecklats för 

klienter drabbade av stroke eller annan form av hjärnskada och på grund av detta kan vara en 

anledning till vidare utredning för fortsatt bilkörning (Lundberg, Caneman, Samuelsson, 

Hakamies - Blomqvist & Almkvist, 2003). Nor - SDSA används även vid bedömning av 
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körförmåga för dementa och äldre förare. I denna bedömning är det viktigt att arbetsterapeuten 

samt neuropsykologen som utför bedömningarna tar i beaktande hur en människa kan påverkas 

kognitivt av åldrande och demens (Mitchell, Castleden och Fanthome, 1995). Vidare menar de att 

äldre och dementa förare kan ha längre reaktionstid i kritiska lägen, riskerar att fatta sämre beslut 

i trafiken samt har en längre reaktionsförmåga. En annan kognitiv bedömning är Recognition 

Memory Test som består av elva delmoment som kan inkluderas eller exkluderas beroende på 

vilka kognitiva förmågor arbetsterapeuten väljer att bedöma. Ett av delmomenten som används 

vid bedömning av körförmågan är att klienten delges femtio bilder föreställande ansikten där 

uppgiften består i att inom bestämd tidsram fastställa vilka som är under 40 år, detta delmoment 

fungerar som ett kognitivt minnestest (Nouri & Lincoln, 1992). BRISC har till uppgift att ge ett 

brett allmänt intryck av den kognitiva förmågan hos klienten. BRISC - bedömningen är indelad i 

åtta kategorier där bland annat minne, verbal förmåga och orienteringsförmåga analyseras 

(Mallon & Wood, 2004). För att bedöma körförmågan finns även körsimulatorer men som idag 

används i mindre grad. Dagens simulatorer har små displayer vilket kan bidra till att övningen 

inte blir realistiskt samt att datorn inte kan bidra med den komplexitet som kan uppkomma vid 

praktisk bilkörning. Detta kan vara en orsak till att de idag inte används i större skala, dock 

kommer många av framtidens bedömningar av körförmågan troligen att utföras i en mer 

utvecklad simulator (Lee & Lee, 2005).  

 

Flertalet av de ovan nämnda bedömningarna uppvisar relativt hög validitet i bedömning av 

klientens kognitiva förmåga men visar på låg validitet när det gäller en klients förmåga att 

praktiskt köra bil (Mallon & Wood, 2004). Enligt Ponsford (1998) är de kognitiva 

bedömningarna inte meningsfullt relaterade till aktiviteten bilkörning och har i liten grad med 

säkerheten i trafiken att göra. Ponsford (1998) menar i sin studie att det ännu inte finns några 

forskningsresultat som stödjer sambandet mellan kognitiva bedömningar och förmågan att köra 

bil. Lincoln och Fanthome (1994) visar i sin studie att klienter som drabbats av stroke och som 

genomgår bedömning av körförmågan två gånger, klarar sig bättre andra gången då rehabilitering 

pågått i ytterligare fyra månader. Förbättringarna kan i studien förklaras genom att klienterna fått 

öva på delmomenten fram till nästa bedömningstillfälle, i stället för att den kognitiva förmågan 

verkligen har förbättrats.  
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Ponsford (1998) visar på att klienter som klarat sin kognitiva bedömning inte klarat den praktiska 

bilkörningen, medan de som misslyckats i den kognitiva bedömningen uppvisat säkerhet i 

bilkörning. Ponsford menar att en kognitiv bedömning inte avslöjar hur en klient kan komma att 

uppföra sig i trafiken vilket kan medföra att klienterna inte alltid får en rättmätig bedömning i en 

sådan viktig fråga som bilkörning. Enbart de kognitiva bedömningarna är inte nog för att utreda 

klientens köregenskaper och tillförlitlighet i trafiken (Lundquist, Gerdle & Rönnberg, 2000). 

 

Litteraturen i ämnet beskriver väl de användbara instrument som finns idag och att validiteten 

och reliabiliteten är relativt hög hos dessa. Författarna finner även av litteraturen ett flertal 

instrument som är specifikt framtagna för att teoretiskt bedöma körförmågan. Det som 

framkommer är att litteraturen inte tydliggör hur erfarenheten ser ut hos de arbetsterapeuter som 

utför dessa bedömningar. Efter genomgång av litteraturen finner författarna ett behov av att 

närmare beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att bedöma körförmågan hos klienter i 

Norrbottens län. Att bo i Norrbottens län kan innebära långa avstånd där innehav av körkort och 

bil kan betyda tillgång till den fysiska och sociala miljön på ett tillfredställande sätt. Att bli 

fråntagen möjligheten att köra bil kan betyda en stor förlust för klienten. Det är av vikt att belysa 

arbetsterapeuters erfarenheter av att bedöma en klients körförmåga, då det berör en betydelsefull 

möjlighet till aktivitet att kunna fortsätta köra bil för klienter som drabbats av stroke eller annan 

hjärnskada.   

 

SYFTE  

Syftet med studien var att beskriva erfarenheter av att bedöma klienters körförmåga – ur 

arbetsterapeuters perspektiv. 

 

METOD 

Design 

Studien har genomförts med kvalitativ ansats och öppna ostrukturerade intervjufrågor för att söka 

svar på studiens syfte. Syftet var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att bedöma en 

klients körförmåga. Ett kvalitativt perspektiv har sin grund i att fånga erfarenheterna inom ett 

specifikt område, riktat mot situationer och handlingsförlopp som är specifika (Patton, 2002). 

Enligt Kvale (1997) beskriver den kvalitativa metoden specifika situationer ur den intervjuades 

 6 
 



                                                                                                                                                            
 

värld samt skapar känslan av samtal istället för en intervju. Ansatsen valdes för att den enligt 

Kvale (1997) ger djupare kunskaper och förståelse för undersökningsområdet. Syftet med den 

kvalitativa forskningsintervjun var att beskriva och förstå ett visst ämne eller område beroende på 

hur informanten upplevde och förhöll sig till det. Analysarbetet utfördes med innehållsanalys för 

att återge en bild av informanterna erfarenheter (Patton, 2002). 

 

Undersökningsgrupp 

Urvalskriterierna för undersökningsgruppen är arbetsterapeuter yrkesverksamma i Norrbottens 

län med erfarenheter av att bedöma en klients förmåga att köra bil. Kriterierna för hur länge 

arbetsterapeuterna skulle ha varit yrkesverksamma fanns inte, men att de hade utfört minst en 

bedömning.  

 

Datainsamling 

Öppna ostrukturerade intervjuer utfördes för att få förutsättningslösa och uttömmande svar riktat 

mot studiens syfte. Öppna ostrukturerade intervjufrågor möjliggjorde för arbetsterapeuterna att 

själva beskriva sina erfarenheter med egna ord i likhet med vad Kvale (1997) beskriver. Därtill 

ökade öppna ostrukturerade intervjufrågor möjligheten till innehållsrikt material. Under intervjun 

ställdes följande fyra (1-4) frågor till deltagande arbetsterapeuter.  

 

Följande intervjufrågor (1-4) ställdes: 

1. Berätta om din erfarenhet av att bedöma en klients körförmåga i ditt arbete. 

2. Berätta om dina erfarenheter av olika bedömningsinstrument. 

3. Berätta om dina erfarenheter av att bedöma körförmågan hos klienter med olika 

sjukdomsbild. 

4. Berätta om dina erfarenheter av att delge information till klienten om bedömningens 

innebörd och vikt. 

 

Följdfrågor ställdes för att verifiera samt för att eventuellt ytterligare berika och förtydliga 

intervjumaterialet.  
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Procedur 

Författarna ringde till samtliga arbetsterapiavdelningar på sjukhusen i Norrbottens län för att få 

veta antalet arbetsterapeuter som utförde bedömning av körförmågan. Antalet arbetsterapeuter 

som utfört körförmågebedömningar i Norrbottens län vid studiens genomförande visade sig vara 

nio stycken. Arbetsterapeuterna fick senare motta ett brev innehållande en skriftlig förfrågan om 

deltagande i studien (Bilaga 1). Av nio arbetsterapeuter delgav sju medgivande om att deltaga i 

studien. I de utskickade breven framgick viktig information om att deltagandet var frivilligt och 

kunde avbrytas när som helst och utan att något skäl behövde anges, garanterad konfidentiallitet 

samt att intervjun skulle spelas in på band. I breven fanns även intervjufrågorna tydligt beskrivna 

så att de medverkande arbetsterapeuterna kunde förbereda sig. En vecka efter att brevet skickats 

ut kontaktade författarna respektive arbetsterapeut personligen via telefon. Vid detta tillfälle kom 

författarna efter ett medgivande om deltagande i studien att reservera tid och plats för intervjun. 

Intervjutillfället varade ca 30 - 45 minuter och utfördes på respektive arbetsterapeuts arbetsplats.  

 

Vid intervjuerna medverkade båda författarna för att kunna ta del av informationen och 

helhetsintrycket. En författare ställde frågorna vid intervjutillfällena varvid den andra författaren 

vid behov ställde följdfrågor. Detta tillvägagångssätt valdes för att på bästa sätt ta del av den 

information som framkom ur intervjuerna. Vid intervjuns början förklarades åter syftet med 

studien samt att intervjun skulle spelas in på band och att materialet skulle behandlas 

konfidentiellt. Efter avslutad intervju tillfrågades arbetsterapeuterna om det fanns något att 

tillägga samt om det gick bra om författarna åter kunde kontakta dem beträffande förtydliganden. 

All data avidentifierades så att de medverkande arbetsterapeuternas identitet inte kunde röjas. När 

materialet hade sammanställts och studien var genomförd raderades banden och de nedskrivna 

intervjuerna.  

 

Etiska överväganden 

De arbetsterapeuter som kontaktades för medverkan i denna studie blev alla informerade om 

studiens syfte och dess innebörd samt på vilket sätt den skulle genomföras. Arbetsterapeuterna 

informerades att de när som helst kunde avbryta deltagandet utan att behöva ange något skäl till 

detta. Författarna framhöll på ett tydligt sätt att det insamlade materialet enbart bearbetades och 

avlyssnades av författarna själva samt att när det inte bearbetades var inlåst hos en av författarna 
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och skulle förstöras när studien var avslutad. Risken för kränkning av deltagande arbetsterapeut 

framstod som liten eftersom studiens syfte var riktat mot yrkesprofessionen och inte till dem som 

privatperson. Det fanns viss risk att deltagande arbetsterapeuter kunde känna sig obekväm i 

intervjusituationen eftersom liten erfarenhet av att bli intervjuad kunde vara påtaglig, men så blev 

inte fallet. Av hänsyn för detta valde författarna att en genomförde intervjun medan den andra 

författaren ställde relevanta följdfrågor, för att undvika att intervjupersonerna inte skulle känna 

sig i underläge. Författarna såg nyttan med denna studie större än de risker som förelåg för att 

författarna genom studien kunde få mer vetskap om arbetsterapeuters erfarenheter av att bedöma 

en klients körförmåga i Norrbottens län. 

 

Analys av data 

Intervjuutskrifterna analyserades utifrån innehållsanalys enligt Patton (2002). Innehållsanalys är 

en process för att identifiera, koda samt kategorisera de gemensamma mönster som finns i 

insamlad data. Analysen startade med att hela intervjumaterialet enskilt lästes igenom upprepade 

gånger av författarna, för att få en uppfattning av innehållet samt att stärka tillförlitligheten i 

analysen i enlighet med vad Patton (2002) beskriver. Därefter genomfördes en öppen kodning av 

intervjumaterialet separat av författarna genom understrykningar i texten baserat på studiens syfte 

och frågeställning. Valda meningsenheter kodades med ord i marginalen för att bilda ett 

gemensamt mönster. Exempel på dessa koder var information innan testet och vikten av att förstå 

information. För att säkra interbedömarreliabiliteten läste en tredje oberoende person som var väl 

insatt i analysmetoden igenom samt kodade materialet som sedan jämfördes med författarnas 

kodning. Författarna sammanställde koderna tillsammans för att försäkra sig om validiteten, 

koderna visade sig stämma väl överens. Koder med liknade innehåll sammanfördes tillsammans 

av författarna till preliminära kategorier. Koder som omhändertagande före och efter 

bedömningen och svårigheterna för klienterna att förstå fördes samman till kategorin betydelsen 

av information. Författarna läste igenom de preliminära kategorierna för att ytterligare finna 

samstämmighet. Kategorierna kunde sedan sammanföras till fyra slutgiltiga kategorier.  
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RESULTAT 

 

Resultatet beskriver arbetsterapeuternas erfarenheter av att bedöma klienters körförmåga. Detta 

avspeglades i fyra kategorier enligt följande: Bedöma förmågan att köra bil, Att använda 

bedömningsinstrument, Betydelsen av information och Samarbete mellan yrkesprofessioner. De 

intervjuade arbetsterapeuterna har alla i olika utsträckning deltagit och bidragit med sina 

erfarenheter. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av de fyra kategoriernas innehåll vilket 

illustreras med valda citat ur intervjuerna. 

 

Bedöma förmågan att köra bil 

I denna kategori beskriver arbetsterapeuterna sina erfarenheter av att utföra bedömningar av 

körförmågan med eller utan instrument samt erfarenheter av hur ofta de utfört dessa bedömningar 

och vilka klientgrupper som bedömts. De beskriver även sina erfarenheter av ökat behov för 

vidareutveckling av bedömningarna för framtida klienter.   

 

Alla arbetsterapeuter påtalar den komplexitet som finns i att bedöma körförmågan och 

svårigheterna vid utförandet av bedömningen. Arbetsterapeuterna upplever svårigheter vid 

bedömningen då de inte kan veta hur en klient uppförde sig i trafiken innan sjukdom eller skada 

samt hur tidigare trafikkunskaper påverkade dem vid bedömningstillfället. De menar även att 

vissa kognitiva förmågor inte går att bedöma så som reaktion eller omdöme i trafiken. Vidare har 

arbetsterapeuterna skilda erfarenheter i antalet bedömningar och hur ofta de utfört dessa men 

även av olika bedömningsinstrument. Dessa erfarenheter påvisas av följande citat.  

 

”Jag har inte så lång erfarenhet, jag har träffat ett tiotal patienter kanske och använt 
bedömningsinstrumentet Nor - SDSA. Tidigare för ett antal år sedan har jag också 
varit inblandad i körförmågebedömningar av patienter och då använde vi AMPS” 

 

De har även andra erfarenheter av att bedöma körförmågan utan instrument. Vissa av 

arbetsterapeuterna har varit ute i trafiken och sett hur klienterna uppfattade trafiksituationerna. 

Vid dessa tillfällen har arbetsterapeuterna promenerat eller cyklat tillsammans med klienterna för 

att på så sätt bilda sig en uppfattning på vilket sätt klienten beter sig vid olika trafiksituationer. 

De har även deltagit vid körlektioner där de studerat samma företeelser. Vissa arbetsterapeuter 
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anser detta vara ett bra komplement till den teoretiska bedömningen av körförmågan. Hur många 

bedömningar de utfört har att göra med vilket område de arbetar inom och vilket arbetssätt som 

tillämpas där. Arbetsterapeuter vid strokeavdelningar utför i större utsträckning 

körförmågebedömningar än de som arbetar inom andra områden, skillnaden var mellan några 

fåtal bedömningar till flera års erfarenhet. De flesta arbetsterapeuterna har erfarenheter av att 

bedöma körförmågan hos strokeklienter men det finns även viss erfarenhet av att bedöma 

körförmågan hos klienter med demens, Multipel Scleros (MS) samt traumatiska hjärnskador. 

Arbetsterapeuterna anser att det största behovet att bedöma körförmågan finns hos klienter som 

drabbats av stroke.  

 

Arbetsterapeuternas erfarenheter uttryckte i många fall att det är deras skyldighet att på ett bra 

sätt fastställa om klienten efter skada eller sjukdom kunde återgå till bilkörning. Vidare påtalar 

arbetsterapeuterna att klienterna anser bedömningen vara mycket viktig för dem. 

Arbetsterapeuterna vet genom sina erfarenheter att klientens negativa resultat på bedömningen 

kan betyda mycket i klientens vardag och kan innebära stora förändringar. Arbetsterapeuternas 

erfarenheter av att aktivitetsförlust kan leda till depressioner och utanförskap tycker de särskilt 

gäller vid förlust av körkort, då förlorat körkort också kan leda till så många andra 

aktivitetsförluster i vardagen.  

 

Arbetsterapeuterna påtalar även att aktiviteten bilkörning kanske inte bara bör bedömas utifrån ett 

teoretiskt perspektiv utan även kan behöva bedömas på andra grunder. De menar att det kan 

komma att ske en utveckling inom detta område med mer specialiserade team och praktiska 

bedömningar. Erfarenheterna visar på behov av att i framtiden kan primärvården bli ett 

samlingscentrum för olika yrkesprofessioner med inriktning att teoretiskt och praktiskt utreda 

denna fråga mer grundligt. Vidare menar arbetsterapeuterna att detta samlingscentrum kan 

komma fungera som en länk till körskolor för att praktiskt kunna utreda denna fråga ytterligare. 

Arbetsterapeuternas erfarenheter av att bedöma en klients körförmåga idag har skapat ett vidare 

intresse att vidareutveckla användbara instrument med större validitet och koppling till aktiviteten 

att köra bil. Dessa erfarenheter påvisas av följande citat:  

 

 11 
 



                                                                                                                                                            
 

”Det är ju därför en jätteviktig fråga, men den är svår att bedöma för att den är för 
komplext, den skall ju helst bedömas praktiskt någonstans, men det kanske inte är så 
enkelt” 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att de spridda erfarenheterna av att bedöma körförmågan hos 

arbetsterapeuterna är allt från några fåtal bedömningar till flera års erfarenhet, men även 

skillnaden i variationen av klienter som bedömts och vilka bedömningsinstrument som använts. 

Alla arbetsterapeuter anser att detta var en mycket viktig fråga som nu och även i framtiden bör 

utredas och utvecklas för att möjliggöra en rättvis bedömning. 

 

Att använda bedömningsinstrument 

I denna kategori beskriver arbetsterapeuterna sina erfarenheter av att använda olika 

bedömningsinstrument för att utreda klienters möjlighet till fortsatt bilkörning efter skada eller 

sjukdom.  

 

Arbetsterapeuternas erfarenheter är att valida instrument och bedömningar ses som en mycket 

viktig del för att kunna fatta ett beslut beträffande klienters fortsatta bilkörning. 

Arbetsterapeuterna använder sig av bedömningsinstrumenten Nor - SDSA och Assessment of 

Motor and Process Skills (AMPS). AMPS är ett aktivitetsfokuserat arbetsterapeutiskt 

bedömningsinstrument där kognitiva förmågor och utförande bedöms i specifika aktiviteter 

(Bernspång, 1999). Det förstnämnda instrumentet är utarbetat för strokeklienter med inriktning på 

att utreda en klients kognitiva nedsättningar som har betydelse vid aktiviteten att köra bil. 

Flertalet av de intervjuade arbetsterapeuterna använde främst Nor - SDSA vid bedömning 

gällande fortsatt bilkörning av en klient efter skada eller sjukdom. Erfarenheterna av instrumentet 

är att det är utprovat och har validitet och på många sätt stämmer överens med 

arbetsterapeuternas tidigare erfarenheter av strokeklienters kognitiva förmåga. Arbetsterapeuterna 

menar att de ser likheter i klientens kognitiva nedsättningar oberoende om de använder Nor - 

SDSA vid bedömningstillfället eller annat bedömningsinstrument. Arbetsterapeuterna anser att 

instrumentet ger en första vägledning att det kan finnas problem eller ifall berörd klient kan 

fortsätta köra bil. 
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Instrumentet Nor - SDSA är uppbyggt på ett sådant sätt att det kan kopplas till bilkörning i syfte 

att delmomenten i instrumentet innehåller bilder på bilar, vägmärken samt trafiksituationer. 

Några av de intervjuade arbetsterapeuterna menar att det lika gärna kan vara andra föremål på 

bilderna i delmomenten, eftersom det är den kognitiva förmågan som bedöms och inte hur 

klienten uppfattar bilder. Dock menar arbetsterapeuterna att klienten finner det mer relevant och 

lättare att koppla bedömningen till aktiviteten att köra bil när delmomenten innehåller bilder på 

bilar, vägmärken och trafiksituationer. Instrumentet är framtaget för just detta syfte men många 

av arbetsterapeuterna anser att det var ett grovt instrument och kopplingen till aktiviteten att köra 

bil inte alltid är så klar. Erfarenheterna hos arbetsterapeuterna beskriver även vikten av att 

informera berörda klienter före, under och efter avslutad bedömning, allt för att klienterna ska få 

en bra möjlighet till ett tillfredsställande resultat. Erfarenheterna påtalar även att Nor - SDSA inte 

kan bedöma alla förmågor som fordras för säker bilkörning så som omdöme eller reaktionstid. 

Här anser arbetsterapeuterna att det ibland kan bli aktuellt med en annan bedömning. 

 

Ett annat instrument som används för vidare bedömning av klienters körförmåga är AMPS. 

Arbetsterapeuterna anser ibland att klientens resultat i Nor - SDSA är osäkert och för att stärka 

den första bedömningen används andra bedömningsinstrument för att ytterligare skapa underlag 

till att möjliggöra ett beslut i denna fråga. Erfarenheterna hos arbetsterapeuterna gällande AMPS 

är att de kan ge ett förtydligande på de misstankar som finns när det gäller en klients kognitiva 

nedsättningar i dagliga aktiviteter. Arbetsterapeuterna menar att AMPS som 

bedömningsinstrument har hög validitet och ger en bra bild av klientens kognitiva 

aktivitetsförmåga, dock kan arbetsterapeuterna inte direkt koppla instrumentet till aktiviteten att 

köra bil. Däremot genom sina erfarenheter av att utföra AMPS - bedömningar kan 

arbetsterapeuterna överföra dessa kognitiva aktivitetsnedsättningar till hur klienten kan komma 

att fungera i trafiken.  Svårigheterna med AMPS är i många fall att förklara för klienten 

kopplingen mellan att utföra en AMPS - aktivitet och aktiviteten att köra bil. Många av klienterna 

förstår inte kopplingen mellan exempelvis att ett misslyckande i att laga lunch kommer att få 

konsekvenser i dess fortsatta bilkörning. Dessa erfarenheter påvisas av följande citat. 

 

”Det har inte funnits så speciellt bra instrument för att bedöma körförmågan. Nu har 
vi börjat använda ett instrument som heter Nor - SDSA som jag har använt några 
gånger. Så har vi vid några andra tillfällen använt AMPS. Det kan ju inte säga något 
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om en persons förmåga att köra bil för att det är kopplat till de aktiviteter man väljer, 
men det kan ge en bild om det finns svårigheter i det praktiska, i det vardagliga. 
Sedan kan man sätta in det som tolkning, hur det kan fungera i bilkörning men det 
kan inte mäta förmågan att köra bil”  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att flertalet av arbetsterapeuterna anser att 

bedömningsinstrumentet Nor - SDSA visar på hög validitet och är speciellt framtaget för 

bedömning av klienters körförmåga, men att många gånger behövs andra bedömningar för att få 

en så korrekt bild som möjligt av hur klienten kan komma att fungera i trafiken. Erfarenheterna 

beskriver vidare att instrumentet Nor - SDSA med dess bilder på vägar, vägmärken och 

trafiksituationer kan på ett bra sätt kopplas till bilkörning, medan AMPS inte kan relateras till 

aktiviteten att köra bil på liknande sätt. Det avspeglas i arbetsterapeuternas erfarenheter av att 

bedöma klienters förmåga att köra bil, att de ibland använder sig av AMPS som ett komplement 

för att förtydliga de kognitiva nedsättningar som framkommer i Nor - SDSA. Det som anses vara 

svårt för klienten i detta fall är att förstå kopplingen mellan en AMPS - bedömning och 

aktiviteten att köra bil. 

 

Betydelsen av  information 

I denna kategori beskriver arbetsterapeuterna svårigheterna men även vikten av att informera och 

förklara bedömningens funktion och innebörd samt hur de på ett bra sätt ska delge 

bedömningsresultatet.  

 

De intervjuade arbetsterapeuterna använder sig av olika tillvägagångssätt för att delge 

information om bedömningens funktion och innebörd. Hur klienterna informeras före 

bedömningen är varierande beroende på var arbetsterapeuterna arbetar. Det som är gemensamt 

för alla arbetsterapeuter är att de vid bedömningstillfället delger information enligt manualen i 

bedömningsinstrumentet. Skillnader i erfarenheterna är den information som ges vid kallelsen 

inför bedömningen. Många arbetsterapeuter har den erfarenheten att noggrann information via 

kallelsebrevet samt senare via telefon gör att klienterna är bättre förberedda inför bedömningen. 

Erfarenheterna av detta är att det vid telefonkontakten kan uppstå frågor gällande bedömningen 

och dess genomförande. Här får de svara på frågor som kallelsebrevet inte beskriver. Dessa 

erfarenheter påvisas av följande citat: 

 

 14 
 



                                                                                                                                                            
 

”Jag skickar inte bara ut en kallelse utan jag ringer ofta upp och kollar att de 
verkligen kan den här tiden innan. Också för att på telefon förklara lite grann vad det 
är för typ av uppgifter” 

 

Det finns även tillfällen då klienterna misstolkar informationen i kallelsebrevet och som vid dessa 

tillfällen kan förtydligas av arbetsterapeuten vid telefonkontakten. På detta sätt kan 

arbetsterapeuterna undvika att etiska problematiska situationer uppstår. Andra arbetsterapeuter 

anser att den information som ges i kallelsebrevet är tillräcklig och att klienterna är väl 

förberedda vid bedömningstillfället. En gemensam erfarenhet är att de medverkande 

arbetsterapeuterna ser svårigheter med att delge information till en klient som de inte träffat 

tidigare. Arbetsterapeuternas tidigare erfarenheter av en klient gör att de vet mer om dennes 

kognitiva nedsättningar och kan på förhand veta hur de skall delge klienten information på för 

dem ett lättförståeligt sätt. 

 

Det visar sig finnas skillnad i erfarenheter av att delge information till olika klientgrupper. 

Arbetsterapeuterna anser att personer med begynnande demens kan ha svårigheter att ta till sig 

informationen och att de då behöver vara övertydliga i sina förklaringar. Svårigheterna här är att 

arbetsterapeuterna vid själva bedömningstillfället måste följa manualen och inte delge för mycket 

information eller upprepa för många gånger vad delmomentet går ut på till klienten. 

Arbetsterapeuterna anser att klienterna inte skall fallera bedömningen på grund av bristande 

information, dock ska de inte få för många ledtrådar för att lösa uppgifterna. Arbetsterapeuternas 

erfarenheter påtalar tydligt den säkerhet bedömningsmanualen ger dem eftersom alla klienter då 

fick ta del av samma information. Arbetsterapeuterna beskriver även erfarenheter av svårigheten 

att hålla sig till manualen när de av välvilja vill hjälpa till för mycket. Dessa erfarenheter påvisas 

av följande citat: 

 

”Sen följer jag manualen… och ger den information… även om manualen ibland kan 
vara övertydlig… så talar jag om att alla får samma information… det är därför man 
följer manualen så att man inte hoppar över någonting så någon har fått för mycket… 
och någon annan fått för lite information” 

 

När det gäller arbetsterapeuternas erfarenheter av att delge resultatet av bedömningen till klienten 

delger de endast resultatet vid bedömningen av körförmågan men aldrig beslutet om fortsatt 

bilkörning eller ej. Alla arbetsterapeuter påtalar tydligt till klienterna att det är läkarens uppgift att 
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delge beslutet om fortsatt bilkörning. Erfarenheterna angående att delge resultat av bedömningen 

eller inte, visar sig ha olika betydelse för klienterna som genomfört bedömningen. Vissa 

arbetsterapeuter delger resultatet av bedömningen till de klienter som på egen begäran vill veta 

svaret innan de går till läkaren eftersom det oftast är lång väntetid. Andra erfarenheter är att de 

delger en första utvärdering om fortsatt bilkörning direkt efter avslutad bedömning men att de 

samtidigt tydligt meddelar att det är läkarens uppgift att ge det slutgiltiga beskedet om fortsatt 

bilkörning. Många av arbetsterapeuterna menar att det är viktigt att klienterna tidigt får vetskap 

om de får fortsätta köra bil eller inte, eftersom väntetiden i ovisshet kan vara påfrestande för 

klienterna. Dessa erfarenheter påvisas av följande citat: 

 

”Då säger jag åt dom att… jag säger varken att de har klarat det eller att de inte har 
klarat det… utan jag ger samma information till alla patienter att om resultatet visar 
på att de inte blev godkända så är det bara ett test av flera tester” 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att arbetsterapeuternas erfarenheter av att information angående 

bedömningen behöver vara tydlig och anpassad till klientens kognitiva förmåga. Vidare kan sägas 

att de ser fördelar med att känna till klienten innan bedömningen samt att inte bara ett 

kallelsebrev skickas ut, utan även att de har telefonkontakt för att undanröja eventuella 

frågetecken som kan vara ett hinder för ett tillfredsställande resultat. Alla arbetsterapeuter påtalar 

erfarenheten av att läkarens roll i det slutgiltiga beskedet är mycket viktig. De menar att det är 

betydelsefullt att klienten redan från början förstår att det är läkaren som tar beslutet om fortsatt 

bilkörning och inte arbetsterapeuten.  

 

Samarbete mellan yrkesprofessioner 

I denna kategori beskriver arbetsterapeuterna sina erfarenheter av att samarbeta med andra 

yrkesprofessioner samt vilka fördelar det innebär att arbeta i team.  

 

De flesta arbetsterapeuterna har erfarenheter av samarbete med andra yrkesprofessioner vid 

bedömning av körförmågan. I vissa fall är inte samarbetet planerat, utan uppstår när 

arbetsterapeuterna anser att detta fordras eller när klienten kräver ytterligare en bedömning. Alla 

arbetsterapeuternas erfarenheter visar på skillnader i samarbete mellan olika professioner samt på 

vilket sätt detta arbete är uppbyggt. En erfarenhet är att arbetsterapeuterna anser att samarbetet är 
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ett bra arbetssätt där det möjliggör bästa bedömning, men att det inte alltid sker som inplanerad 

verksamhet. Erfarenheterna av ett nära samarbete har betydelse för arbetsterapeuterna eftersom 

frågan om fortsatt bilkörning är en komplex fråga och att den bör utredas på bästa sätt. De menar 

på att yrkesprofessionerna med sin erfarenhet och kunskap i en sådan angelägen fråga ger mer 

förståelse för det framtida beslutet. Många av arbetsterapeuterna anser att det är bra att samarbeta 

eftersom det inte är lätt att fatta ett beslut i denna fråga. Dessa erfarenheter påvisas av följande 

citat:  

 

”Läkare gör en medicinsk bedömning… och arbetsterapeuten gör en AMPS 
bedömning… och Nor - SDSA… Ballons Test… kanske något mer och sjukgymnasten 
en motorisk bedömning… så får man ju en bredare bild… om man då är tveksam kan 
då patienten gå vidare till neuropsykolog som gör en mer djupgående analys av den 
kognitiva förmågan” 

 

Många av arbetsterapeuterna erfar att läkaren lägger stor vikt vid arbetsterapeuternas bedömning 

eftersom denne själv i många fall inte gör några undersökningar som påvisar kognitiva 

nedsättningar. De påtalar även erfarenheter av att läkare tidigare inte var intresserade eller insatta 

i frågan. Under senare år har läkare upptäckt vikten och komplexiteten i frågan vilket gör att 

arbetsterapeuternas erfarenheter och bedömningar i frågan är värdefull för läkarna vid 

beslutsfattandet. Dessa erfarenheter påvisas av följande citat:  

 

”Jag tror läkarna tycker att det är jättebra att det finns någonting… för vad hade de 
att gå på annars… de kan göra någon syn undersökning… kanske MMT… men det 
finns ju inga tester rent som de kan utföra… så det krävs verkligen att man 
samarbetar” 

 

Arbetsterapeuterna har även erfarenheter av strukturerat teamarbete vid bedömning av 

körförmågan. Alla professioner i teamet gör sin bedömning vilket kan ge ett bättre underlag för 

att delge beslutet till klienten. En annan styrka med samarbetet är att de tillsammans kan delge 

personen slutresultatet och att beslutet på så sätt blir mer acceptabelt för klienten. Denna form av 

teamarbete anses ge en grundligare utredning av den kognitiva förmågan. Dessa erfarenheter 

påvisas av följande citat. 

 

”Det är därför jätteviktigt att man jobbar i team. Man klarar inte ett sådant här 
beslut ensam som yrkesgrupp, eftersom det är en sådan svår fråga” 
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Sammanfattningsvis kan sägas att erfarenheterna hos arbetsterapeuterna är att de gärna ser 

samarbete mellan yrkesprofessionerna vid bedömning av klientens möjlighet till fortsatt 

bilkörning, men att samarbetet inte är något som prioriteras eller planeras. Erfarenheterna 

beskriver även läkarens roll i samarbetet och hur de ser på samarbetet vid dessa typer av 

bedömningar. Vidare visar erfarenheten att ett samarbete mellan yrkesprofessionerna underlättar 

för läkarens beslut om fortsatt bilkörning eller ej och att det för klienten underlättar förståelsen av 

ett negativt resultat. 

 

DISKUSSION 

 

Syftet med studien var att beskriva erfarenheter av att bedöma klienters körförmåga - ur 

arbetsterapeuters perspektiv. Resultatet har i förhållande till syftet identifierat arbetsterapeuternas 

erfarenheter av att tillämpa, informera samt delge resultat av körförmågebedömningar. Resultatet 

bidrar även med arbetsterapeuternas erfarenheter av att möjliggöra vidareutveckling inom det 

aktuella ämnet. Resultatet av denna studie framhåller främst två aspekter där en är att 

erfarenheten av att bedöma körförmågan är en komplex fråga samt att arbetsterapeuterna erfar 

svårigheter i att delge information till klienten angående bedömningen. Arbetsterapeuternas 

erfarenheter var även att det ibland uppstod etiska problematiska situationer när det gällde på 

vilket sätt informationen skulle delges.   

 

I kategorierna Bedöma förmågan att köra bil och Att använda bedömningsinstrument visar 

studiens resultat att arbetsterapeuternas erfarenheter av utförandet av körförmågebedömningen är 

en komplex och svår fråga som bör utvecklas. Ponsford (1998) menar att körförmågan bör 

utvärderas av flertalet professioner och bedömningsinstrument för att möjliggöra en rättvis 

utvärdering vilket även Nouri och Lincoln (1992) påtalar.  Enligt Nouri och Lincoln (1992) skall 

ett instrument för bedömning av körförmåga förutsäga hur en klient efter stroke eller annan 

hjärnskada uppträder i trafiken utan att behöva utvärderas praktiskt. Studiens resultat visar dock 

att det finns kognitiva funktioner som inte kan bedömas med dessa instrument samt att de inte ger 

en bild av hur klienten uppförde sig i trafiken före sjukdom eller skada i enlighet med vad 

Lundberg et al. (2003) säger. Även Galski, Bruno och Holly (1992) och Lundqvist och Rönnberg 
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(2001) styrker att vissa kognitiva funktioner inte kan utvärderas med dessa kognitiva 

bedömningar. 

 

I kategorin Betydelsen av information delger arbetsterapeuterna sina erfarenheter av att informera 

klienterna. I studien framkommer arbetsterapeuternas erfarenheter av hur de informerar klienten 

vid bedömningstillfället samt att den upplevda komplexiteten i frågan kan minimeras av god 

information. Resultatet beskriver svårigheten men samtidigt vikten av god information till 

klienten före, under och efter bedömningen. Arbetsterapeuten har ett yrkesansvar att informera 

klienten om den pågående behandlingen, hur den genomförs, dess konsekvenser samt nytta 

(Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, [FSA] 2005). Bra information till klienten fyller flera 

funktioner där en är klientens chans till egen bestämmanderätt. Har inte klienten all information 

som behövs för att kunna fatta bra beslut i en viktig fråga är möjligheten stor att klienten inte 

känner sig respekterad. En annan aspekt är att en väl informerad klient kan vara en bättre 

samarbetspartner i de behandlingar som utförs (Statens Medicinsketiska Råd, 1996). Det är även 

viktigt att framhålla den professionella kommunikationen mellan parterna, arbetsterapeut och 

klient. Arbetsterapeuten bör hålla sig med ett språk som klienten kan ta del av för att göra den 

aktuella informationen begriplig (Thornquist, 2001). Även Faulkner (1995) beskriver att 

informationen inte bör innehålla mer än vad klienten kan ta emot. Vidare säger Faulkner (1995) 

att för att informationen skall bli meningsfull bör innehållet anpassas till klientens nuvarande 

sociala situation samt vanor och rutiner. Även Sätterlund - Larsson (1991) beskriver hur tydlig 

information kan undanröja eventuella meningsskiljaktigheter samt underlätta beslut och 

behandling. Vidare menar Sätterlund - Larsson (1991) att när olika professioner och klienter möts 

har parterna olika uppfattningar om vad som kommer att ske, vilket kan bidra till tvetydigheter 

om informationen som ges inte får rätt innebörd.   

 

Studiens resultat beskriver arbetsterapeuternas erfarenheter av de svårigheter som kan uppstå vid 

olika informationstillfällen samt att det ibland vid dessa tillfällen kan uppstå etiska problematiska 

situationer. Dessa etiska problematiska situationer kan vara när informationen missförstås eller 

när beslut skall delges som kan ge en negativ inverkan på klientens liv. Arbetsterapeuten har i 

många fall en nära relation till klienten efter lång tids rehabilitering och vet vilka svårigheter som 

kan uppstå vid ett negativt beslut. Vidare säger arbetsterapeuternas erfarenheter att genom goda 
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etiska principer och kunskaper kan arbetsterapeuterna undvika vissa etiska dilemman via god 

information. De etiska kraven skall utgöra en mall för vad som förväntas i yrkesutövningen ur två 

aspekter, dels den professionella aspekten samt de förväntningar som tillkommer klienterna, i 

enlighet med vad Fröberg (1995) och FSA (2005) beskriver. Arbetsterapeuten skall på ett 

professionellt sätt göra interventioner samtidigt som de inte kränker klienten i sitt utövande (FSA, 

2005). Det finns tre etiska principer som alla inom sjukvården bör ta hänsyn till, vilka är 

integritet, rättvisa och att göra gott. Principerna används i rehabiliteringen av klienter när beslut 

skall fattas av olika professioner och klienterna själva (Blackmer, 2000). I denna studie 

framkommer en förståelse för vilka erfarenheter arbetsterapeuterna har av känsliga bedömningar 

samt hur arbetsterapeuterna använder sig av dessa tre etiska principer i sitt yrkesutövande. 

Nämnda principer brukas vid bedömningstillfället då arbetsterapeuterna strävar att vara 

likvärdiga och rättvisa i sina bedömningar till alla klienter. Principerna framkommer särskilt vid 

informationstillfället samt när resultat av bedömningen skall delges då integritet och förståelse 

för klientens upplevda situation är det primära.  

 

I kategorin Samarbete mellan yrkesprofessionerna påtalas vikten av ett fungerande teamarbete. 

Arbetsterapeuterna har olika erfarenheter av teamarbete beroende på inom vilket område de var 

yrkesverksamma. Erfarenheterna säger att vissa sjukhusavdelningar har ett strukturerat 

teamarbete där de olika yrkesprofessionerna utför sina egna bedömningar i en gemensam 

utredning. På andra avdelningar utfördes teamarbetet mindre strukturerat eller när klienten 

begärde en andra bedömning. Vidare säger arbetsterapeuternas erfarenheter att detta arbetssätt 

kunde utvecklas i framtiden till att bestå av ett gemensamt center för att bedöma körförmågan. 

Ponsford (1998) beskriver vikten av att flera professioner delger sin bedömning i utredningen av 

körförmåga för att göra en rättvis bedömning samt att läkare - patient relationen då inte blir lika 

ansträngd. Lloyd et al. (2001) menar att teamarbete bidrar till mer effektiv bedömning och 

kostnadseffektiv behandling. Vidare menar de att om flera professioner bidrar med sin 

bedömning blir det slutgiltiga beskedet mer reliabelt och rättvist för klienten. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att arbetsterapeuternas erfarenheter påtalar den komplexitet 

bedömningen innebär och att frågan är komplicerad att bedöma eftersom vissa kognitiva 

förmågor inte går att granska med dessa typer av bedömningsinstrument. Den aktuella studien 
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visar även att informationen kring bedömningen är viktigt och att den ibland kan innebära etiska 

dilemman för arbetsterapeuten och att teamarbete ses som ett bra arbetssätt i utredningen om 

fortsatt bilkörning efter skada eller sjukdom.  

 

Metoddiskussion 

För att ta del av arbetsterapeuternas erfarenheter inom området valdes en kvalitativ intervjustudie 

med öppna ostrukturerade frågeställningar i enlighet med Kvale (1997). De öppna ostrukturerade 

frågorna kunde ge svar på specifika situationer ur den intervjuades värld samt skapade en känsla 

av samtal mer än en intervju (Kvale, 1997). Intervjumetoden med öppna ostrukturerade frågor var 

lämplig men kan ha medfört att ytterligare information som arbetsterapeuterna hade om ämnet 

inte kom fram då författarna inte specifikt frågade efter den. En nackdel som kan ha bidragit till 

detta är författarnas ovana att intervjua. Genom valet av öppna ostrukturerade frågor kunde 

arbetsterapeuterna prata fritt från sina erfarenheter i ämnet vilket möjliggjort att författarna trots 

ovanan att intervjua uppnått mättnad i intervjumaterialet. Den uppnådda mättnaden i 

intervjumaterialet ökar trovärdigheten och validiteten i enlighet med vad Holloway och Wheeler 

(2002) beskriver.   

 

Arbetsterapeuterna som deltog i studien skulle ha genomfört minst en körförmågebedömning och 

arbeta i Norrbottens län. Valet av undersökningsgrupp var relevant för att besvara syftet, dock var 

den begränsad, sju arbetsterapeuter. Detta kan förklaras med att få arbetsterapeuter utför dessa 

bedömningar på ett fåtal platser i länet samt att alla som har utbildning för detta inte fått 

möjlighet att utföra en bedömning. Dock svarar de deltagande arbetsterapeuterna för den 

erfarenhet som finns i Norrbottens län, men av detta kan inte några generella slutsatser dras sett 

till övriga län. Författarna anser att datainsamlingen med öppna ostrukturerade intervjufrågor ger 

ett rikt material och medför till en ökad trovärdighet. Vid alla intervjutillfällen medverkade båda 

författarna vilket kan ha bidragit till ett rikare material. En författare ställde huvudfrågorna 

medan den andra författaren ställde följdfrågor vid behov för att berika och förtydliga det 

arbetsterapeuterna berättade. Intervjuerna i sig och vetskapen om att de blev inspelade på band 

kan ha bidragit till nervositet och en känsla av obehag. Därför framhölls det tydligt att 

arbetsterapeuterna kunde avbryta sin medverkan i studien när som helst och utan skäl.  
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För att stärka trovärdigheten i analysen kodade författarna materialet enskilt för att sedan 

tillsammans sammanställa koderna till samstämmiga kategorier. För att ytterligare öka 

trovärdigheten och validiteten lästes materialet av en helt oberoende person väl insatt i 

analysmetoden som även den kodade materialet. Därefter jämfördes personens koder med 

författarnas för att även där finna samstämmighet. Analys av data skedde utifrån Patton (2002) 

som menar att studiens reliabilitet ökar om flera personer analyserar materialet oberoende av 

varandra. Om detta inte gjorts kan det ha medfört att validiteten och reliabiliteten blivit försämrad 

och genom det mindre trovärdig. Efter att analysarbetet var avslutat förstördes det inspelade och 

nedskrivna materialet. Detta för att deltagande arbetsterapeuter, sjukhus och arbetsplatser inte 

skall kunna identifieras. Dessa åtgärder har vidtagits för att tillgodose den utlovade 

konfidentialliteten.  

 

Vidare forskning 

Fortsatta forskningsfrågor kan vara hur klienterna uppfattar bedömningssituationen samt vad de 

anser om bedömningsformen. Andra intressanta forskningsområden inom ämnet kan vara hur 

arbetsterapeuterna kan utveckla bedömningsinstrumenten eller möjligheten till att utföra 

bedömningarna mer praktiskt.  

 

Tillkännagivanden 

Författarna vill tillägna ett stort tack till de medverkande arbetsterapeuterna för deras 

tillmötesgående samt givande information i ämnet körförmågebedömningar. Författarna vill även 

tacka den oberoende person som med sina goda analyskunskaper medverkat till ett trovärdigt 

resultat. Ett varmt tack riktas till handledaren Lisa Skär för ett enormt stöd och visat intresse för 

vår studie. Slutligen tackar vi personalen vid Sociomedicinska biblioteket vid Institutionen för 

hälsovetenskap för all hjälp vid insamlandet av litteratur.  
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Förfrågan om deltagande i studie                                                                                   (Bilaga 1)                         
 
Dagens samhällsutveckling har medfört att körkort och tillgång till bil blivit en naturlig del av 
samhället. Bilkörning är för många en meningsfull och tillfredställande aktivitet. Att köra bil 
innebär oberoende samt ger personen fler möjligheter att själv välja vilka aktiviteter denne vill 
utföra och delta i. Att köra bil kan även kopplas samman med en roll personen skapat sig och 
kommer att ha för en lång tid. Tas möjligheten att kunna köra bil bort för en person, förloras 
denna roll och möjligheten till aktivitetsutföranden kan minska. 
 
Vi är två studerande på arbetsterapeutprogrammet vid Institutionen för Hälsovetenskap Luleå 
Tekniska Universitet. Under vår praktik i termin fyra kom vi i kontakt med arbetsterapeuter som 
utförde bedömning av körförmågan hos en person. Vi vill nu göra en studie om arbetsterapeuters 
erfarenheter om detta.  
 
Med detta brev ställer vi en förfrågan till Dig om deltagande i denna intervjustudie. Intervjun 
kommer att innehålla frågor som rör ämnet körkortsbedömningar. Planerad tid för intervjun är 
45-60 minuter. Intervjufrågorna är följande: Berätta om dina erfarenheter av att bedöma en 
klients körförmåga i ditt arbete, Berätta om dina erfarenheter av olika 
bedömningsinstrument, Berätta om dina erfarenheter av att bedöma körförmågan hos 
klienter med olika sjukdomsbild, Berätta om dina erfarenheter av att delge information till 
klienten om bedömningens innebörd och vikt. Vi kommer att kontakta Er via telefon en vecka 
efter att Ni har mottagit detta brev. Är Ni villig att delta i studien kommer vi vid detta tillfälle att 
bestämma tid och plats tillsammans för intervjun. Vi kommer att spela in intervjun med 
bandspelare. Det inspelade materialet kommer enbart att avlyssnas och bearbetas av författarna. 
Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt och vara inlåsta när de inte bearbetas samt 
förstöras när studien är klar.   
 
Ditt deltagande är helt frivilligt och Du kan avbryta Din medverkan när Du så vill och Du 
behöver inte ange något skäl till detta.      
 
Resultatet av studien kommer att finnas i Sociomedicinska biblioteket vid Institutionen för 
Hälsovetenskap i Boden fr.o.m. sommaren 2005. 
 
Om du har några frågor så kan du ringa till någon av författarna. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Anna Sandström                                                         Jerker Norman 
_____________________                                          ______________________ 
                                                              
 
Handledare: Lisa Skär 
Institutionen för Hälsovetenskap 
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