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Abstrakt 

Syftet med denna kvalitativa studie var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att 

bedöma körförmågan hos personer med stroke. Den undersökta gruppen bestod av åtta 

legitimerade arbetsterapeuter som hade arbetat mellan två till  femton år med bedömning av 

körförmåga. Klinikerna där arbetsterapeuterna arbetade var av varierande storlek och 

geografiskt utspridda över hela landet. Datainsamlingen genomfördes genom individuella 

semistrukturerade intervjuer och analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys och 

resulterade i tre kategorier: Intervjuns och det personliga mötets betydelse i bedömning av 

körförmåga, Bedömning av körförmåga består av flera komponenter och Teamsamverkans 

betydelse vid bedömning av körförmåga. Resultatet i studien påvisade betydelsen av den 

inledande intervjun och mötet mellan arbetsterapeuten och personen som bedömdes.  

Arbetsterapeuterna beskrev att de använde sig av ett flertal olika instrument för att bedöma 

kognitiva funktioner kopplade till körförmåga. Vidare beskrevs i resultatet betydelsen av att 

använda sig av ett praktiskt körtest i kombination med de kognitiva testerna samt hur viktig 

teamsamverkan var vid körförmågebedömningar för att få en så rättvis bedömning som 

möjligt. Slutsatser som kan dras utifrån denna studie är att fortsatt forskning inom området är 

betydelsefullt för att i framtiden eventuellt möjliggöra nationella riktlinjer för bedömning av 

körförmåga samt att arbetsterapeuten med sin specifika kompetens att bedöma personer i 

praktisk aktivitet bör ha en självklar roll i teamet vid bedömning av körförmåga.  

Nyckelord: occupational therapy, assessment of driving ability, stroke 
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Abstract 

The aim of this qualitative study was to describe occupational therapists experiences of 

assessments of driving ability for persons after a stroke. The study group consisted of  eight 

occupational therapists who had worked between two and fifteen years with assessment of 

driving ability. The clinics where they worked were in various sizes and spread all over the 

country. A descriptive approach was used with semistructured interviews. The analysis of the 

material was based on a qualitative manifest analysis of contents and resulted in three  

categories: The importance of  the interview and the personal meeting in assessment of 

driving ability,  Assessment of driving ability involves several components and The 

importance of the teamwork  in assessment of driving ability. The result described the 

importance of the initial interview and the meeting between the occupational therapists and 

the persons who were assessed. Furthermore, the result showed that the occupational 

therapists used several, different instruments that assesses cognitive functions linked to 

driving ability to get a  complete assessment. The result also indicated the importance of  a 

practical driving test in combination with the cognitive tests and  the importance of  the 

teamwork to get a just assessment. Conclusions from the study are that continued research in 

this field is of great importance for a possible development of national guidelines and that 

occupational therapists with their special competence to assess persons in activity should have 

a given role in the teamwork. 

Keywords: occupational therapy, assessment of driving ability, stroke 
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Inledning 

Bilkörning är i dagens samhälle ett viktigt och vanligt inslag i många människors vardag och 

är ofta en förutsättning för arbete och fritidsaktiviteter. Bilkörning har stor betydelse för 

många människor och ses ofta som en viktig aktivitet att få återuppta efter en sjukdom som 

tex stroke (Patomella, 2008). Stroke är en av de främsta orsakerna till svåra och långvariga 

funktionshinder hos vuxna (Socialstyrelsen 2005). I samband med en stroke kan förmågor 

som är viktiga för säker bilkörning påverkas som exempelvis uppmärksamhet, koncentration 

och minne. Även ökad uttröttbarhet och brist på medvetenhet om sjukdomens inverkan på 

utförande av dagliga aktiviteter är vanligt (Patomella, 2008). I rehabilitering efter stroke 

arbetar specialutbildad personal inom sjukvården i team. I dessa team ingår arbetsterapeuten 

som arbetar med fokus på att möjliggöra personers delaktighet i aktiviteter i hemmet och ute i 

samhället (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2005). Att köra bil är en komplex aktivitet i 

dagliga livet och att bedöma körförmåga ingår som del i teamarbetet för många 

arbetsterapeuter (Larsson, Lundberg, Falkmer & Johansson, 2007). 

 

Bakgrund 

Stroke – utbredning och symtom 

Hjärt- och kärlsjukdomar tillhör de absolut största folkhälsoproblemen i Sverige och stroke är 

en av våra vanligaste och allvarligaste folksjukdomar. Stroke är ett samlingsnamn på infarkt i 

eller blödning i hjärnan. Nervcellerna i hjärnan är mycket känsliga för syrebrist och det kan 

medföra bestående skador (Hedner, 2004). Varje år insjuknar 30000 personer i stroke. Två 

tredjedelar av dem insjuknar för första gången. Symtom efter stroke kan bestå av motorisk, 

kognitiv, perceptuell och psykologisk påverkan (Socialstyrelsen, 2005). 

Eriksson (2001) beskriver att vanligt förekommande efter stroke är nedsatt perception vilket 

innebär att de olika sinnesfunktionerna har svårt för att ta emot och tolka information. 

Exempel på detta är neglekt vilket innebär bristande uppmärksamhet. Kognitiva besvär i form 

av sänkt förmåga att använda minnet eller nedsatt simultankapacitet är vanligt. Likaväl kan 

det uppstå svårigheter att planera eller kommunicera. Även personligheten kan förändras och 

därmed förmågan att göra omdömesgilla bedömningar. Ett annat exempel på kvarstående 

symtom efter stroke är epilepsi (Hedner, 2004). Först upp till några månader efter en stroke är 

det möjligt att kunna göra en bedömning på de skador som kvarstår efter det akuta stadiet. När 

symtomen består av t ex nedsatt uppmärksamhet, koncentration, varseblivning eller 

uthållighet kan de vara svåra att upptäcka och bedöma (Eriksson, 2001). 
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Bilkörning – komplex aktivitet i dagliga livet 

Ökat välstånd i de flesta västländer har gjort att möjligheten att äga och nyttja bil har blivit 

större. Användandet av bilen har successivt ökat och idag är bilen det viktigaste 

transportmedlet i de flesta västländerna. Möjligheten att förflytta sig med hjälp av bilen ses i 

det moderna samhället som en viktig del i välfärden (Nordbakke, 2006). Även när andra 

transportmedel finns tillgängliga framstår möjligheten att köra bil som det mest 

tillfredsställande sättet att förflytta sig på och det transportsätt de flesta föredrar. 

 

Jämfört med andra inlärda färdigheter är emellertid bilkörning en mycket komplicerad 

aktivitet som består av mer än att tekniskt kunna manövrera ett fordon och kan därför aldrig 

ses enbart rutinmässig. Kompetens att köra bil består av flera komponenter såsom motoriska 

förutsättningar att manövrera bilen samt psykologiska och kognitiva förutsättningar för att 

köra på ett trafiksäkert sätt.  Det kan också finnas medicinska hinder för att kunna köra bil. 

För bilföraren kan interaktionen mellan dessa komponenter vara komplicerad. Körförmågan 

är starkt beroende av inlärning och erfarenhet och syftar till en säker och följsam körning i 

trafik. Föraren måste använda sin kunskap och sitt omdöme, sina grundläggande färdigheter 

och resurser effektivt (Larsson et al., 2007). Under körning exponeras bilföraren för den 

omgivande miljön med olika situationer som kan variera i komplexitet och dynamik. Trafiken 

kan ändras mycket snabbt och bilföraren måste inom några sekunder hantera nya och olika 

situationer. Detta kräver god flexibilitet av föraren. De flesta människor i Sverige vistas i 

trafiken flera gånger i veckan och är beroende av att deras medtrafikanter kör säkert och följer 

de trafikregler som ska bidra till en trygg trafikmiljö. Personer som har en begränsad förmåga 

att köra bil på ett säkert sätt utgör därför en risk för sitt eget och andra människors liv och 

hälsa (Patomella, 2008). 

 

Efter vissa sjukdomar, som t ex stroke, ifrågasätts ofta personens körförmåga. Ansvaret att 

besluta om personen uppfyller kraven att få köra bil ligger hos läkarna. Enbart en medicinsk 

bedömning kan dock vara otillräcklig för att identifiera om personen är en säker bilförare. 

Bedömningar angående körförmåga efterfrågas därför ofta från läkarna till övriga teamet 

(Larsson et al., 2007). Om sjukdom nedsätter förmågan så allvarligt att en person inte längre 

klarar av att på ett trafiksäkert sätt framföra sin bil skall körkortet återkallas. Den behandlande 

läkaren gör då en anmälan till Transportstyrelsen som sedan gör en utredning (Vägverkets 

författningssamling, 2008). 
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Arbetsterapi och bedömning av körförmåga 

De flesta personer med stroke kommer under sin rehabilitering i kontakt med en 

arbetsterapeut. Syftet med arbetsterapi är att underlätta klienters möjligheter att leva ett 

värdefullt liv i enlighet med sina önskemål och behov i förhållande till omgivningens krav. En 

arbetsterapeuts yrkesområde omfattar förekommande hälsoproblem som begränsar eller hotar 

att begränsa människors aktivitet och delaktighet i det dagliga livet. Arbetsterapeuten har 

kompetens att genom intervju och observation bedöma människors aktivitetsutförande i olika 

situationer (American Occupational Therapy Association [AOTA], 2008).  Människan kan ses 

som ett öppet dynamiskt system som består av olika delar och där alla delarna hänger samman 

och påverkar varandra. Människan är av naturen starkt disponerad till att agera, att vara aktiv,  

i ständig förändring och strävar efter balans samt influeras av och samspelar med 

omgivningen. En människas aktivitetsmönster är resultatet av dess motivationsfaktorer, roller 

och vanor, utförandekapacitet, erfarenheter  och miljömässiga influenser (Kielhofner, 2002). 

 

En undersökning av Larsson et al. (2007) visar att en stor del arbetsterapeuter (57%) i Sverige 

är involverade i bedömning av körförmåga. En studie i USA och Kanada belyser att 68% av 

de tillfrågade som är involverade i körförmågebedömningar är arbetsterapeuter (Korner-

Bitensky, Bitensky, Sofer, Man-Son-Hing&Gelinas, 2006). Båda ovan nämnda studier 

beskriver en stor variation över tillvägagångssätt och vilka bedömningsinstrument som 

används mellan kliniker. Många arbetsterapeuter i Sverige använder olika kognitiva test för 

att bedöma körförmågan (Larsson et al., 2007).  Exempel på ett sådant test är Nordic Stroke 

Driver Screening Assessment (NorSDSA) vilket bedömer kognitiv lämplighet för 

körkortsinnehav. Testet innehåller fyra delar som  mäter selektiv uppmärksamhet och 

koncentrationsförmåga, visuospatial orientering samt vägmärkeskunskap. Testet används vid 

arbetsterapeut- eller psykologbedömning och är vetenskapligt utvärderat i relation till 

prestation på ett praktiskt körprov. En nyligen gjord studie av Selander, Johansson, Lundberg 

& Falkmer (2010) visar att NorSDSA bäst används i kombination med andra tester för 

bedömning av körförmåga inklusive ett praktiskt körprov. Detta eftersom färre än två av tre 

personer med stroke (62%) blev rätt klassificerade i mätning med NorSDSA i förhållande till 

resultatet vid ett praktiskt körprov i reell miljö. 

Ett praktiskt test som bedömer körförmågan är Performance Analysis of Driving Ability (P-

drive). Syftet initialt med att utarbeta P-drive var att skapa ett användbart verktyg för klinisk 

utvärdering vid bedömning i körsimulator av personer med stroke (Patomella, 2008). Vidare 

har en modifierad version av P-drive utarbetats med syfte att bedöma körförmåga i reell trafik 
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för att fokusera på det aktuella utförandet Bedömningen görs i en bil med dubbelkommando 

med trafikläraren i framsätet som ansvarig för säkerheten. Arbetsterapeuten sitter i baksätet 

och utför bedömningen enligt ett observationsprotokoll. Personen som bedöms får köra en 

standardiserad slinga på ungefär en timme. Instrumentet delar in körförmågan i 27 färdigheter 

som bedöms under körningen med fyra underrubriker; manövrering, uppmärksamhet, följa 

trafikregler och orientering. De 27 färdigheterna graderas utifrån en 4-gradig skala baserat på 

säkerhet och kvalitet på utförandet (Patomella, Tham, Johansson & Kottorp, 2010). 

 

Aktiviteten bilkörning har inte specifikt beskrivits i någon arbetsterapeutisk teoretisk modell 

men den hierarkiska ordningen på de 27 färdigheterna som bedöms i P-drive överensstämmer 

med de olika nivåerna som återfinns i Michons hierarkiska modell som beskriver beteende 

hos bilförare utifrån en kognitiv process (Michon,1985). Denna modell används ofta inom 

trafikpsykologisk litteratur. Bilförarens beteende definieras utifrån olika omgivningar och 

händelser i trafiken. Tre nivåer beskrivs; strategisk, taktisk och operativ nivå. Den strategiska 

nivån rör beslut angående planering för att göra körningen säker och att använda bilen 

medvetet. Den taktiska nivån rör aktiviteter och beslut under körning i trafiken t ex 

bedömning av hastighet och avstånd. Den operativa nivån rör ett flertal kontrollerade 

handlingar som kräver omedelbara beslut vad gäller de grundläggande momenten inom 

praktisk bilkörning. De baseras på automatiserade funktioner som att styra, accelerera, växla 

och bromsa. Tidsaspekten skiljer dessa tre nivåer åt. På den strategiska nivån finns tid för 

planering, på den taktiska måste beslut fattas omedelbart och på den operationella finns ingen 

tid alls för övervägande (Lundqvist, 2001). 

 

Enligt Larsson et al (2007) anser ett flertal av de arbetsterapeuter som arbetar med bedömning 

av körförmåga att de inte har tillräcklig kunskap avseende dessa bedömningar. Önskemål 

finns om att få en djupare kunskap vad gäller de kognitiva och fysiska förmågor som krävs för 

säker bilkörning. Ett behov uttrycks av flera standardiserade tester och bedömningsinstrument 

inriktade på bedömning av körförmåga. 

 

Sammanfattningsvis visar litteraturgenomgången att bilkörning är en betydelsefull aktivitet 

för många människor. Efter en stroke kan symtom uppstå som försämrar förmågan att köra 

bil. Jämfört med andra automatiserade färdigheter är bilkörning en mycket komplicerad 

aktivitet som består av mer än endast teknisk manövrering av ett fordon. En väl utförd 

bedömning av en persons förmåga att köra bil med hänsyn till flera aspekter efterfrågas därför 
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ofta från läkare och är värdefull både för personen i fråga samt ur trafiksäkerhetssynpunkt. 

Forskning visar att arbetsterapeuter i flera länder har en stor roll i bedömningar av körförmåga 

men att tillvägagångssätt och bedömningsinstrument kan skilja sig åt mellan olika kliniker. I 

litteratursökningen har författarna märkt att tidigare studier framför allt har fokuserat på 

utveckling och kartläggning av olika bedömningsinstrument och då framför allt inriktat på 

kognitiv förmåga. Då litteraturen påvisar den stora betydelsen aktiviteten bilkörning har 

många människor i dagliga livet såg författarna en naturlig koppling till arbetsterapi. Därför 

var syftet med denna studie att undersöka arbetsterapeuters erfarenheter av bedömning av 

körförmåga hos personer med stroke. 

 

Metod 

Design 

En kvalitativ metod för datainsamling och analys användes. Särskilt lämplig var den 

kvalitativa intervjun då syftet var att beskriva människors erfarenhet genom deras egna 

berättelser (Kvale och Brinkmann, 2009). Analysen av datamaterialet gjordes med stöd av en 

innehållsanalys av Graneheim och Lundman (2004), då denna metod var lämplig för att 

analysera deltagarnas erfarenheter. 

 

Undersökningsgrupp och urval 

Kriterierna för deltagandet var legitimerade arbetsterapeuter i Sverige som arbetade 

kontinuerligt med körkortsbedömningar av personer med stroke inom regionsjukvård, 

länssjukvård eller på specialenheter. Dessa kriterier säkerställde ett ändamålsenligt urval. 

Undersökningsgruppen bestod av åtta legitimerade arbetsterapeuter, enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) kan ett lämpligt antal i en intervjustudie vara 5 – 25 deltagare. Alla var 

kvinnor och hade arbetat mellan två till femton år med körkortsbedömningar. Storleken på 

klinikerna där arbetsterapeuterna arbetade varierade samt var geografiskt utspridda över hela 

landet. Arbetsterapeuternas utbildning i att bedöma körförmåga varierade; utbildningarna som  

nämndes var Introduktionskurs i trafikmedicin för arbetsterapeuter 15 hp, Bedömning av 

körförmåga vid olika funktionshinder, utbildning i Australien motsvarande 7,5 hp, 

Trafikmedicin 10 hp,  distanskurs i Kanada för certifierad bedömare av körförmåga. 
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Datainsamling 

Författarna utarbetade en semistrukturerad intervju (bilaga 1) vilken enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) söker få beskrivningar av intervjupersonens erfarenheter från ett 

ämnesområde. Intervjun omfattar en rad teman och förslag till frågor. Det finns möjlighet för 

intervjuaren att göra förändringar vad gäller frågornas form och ordningsföljd om det behövs 

för att följa upp svaren. Författarna gjorde intervjuerna via högtalartelefon och de spelades in 

på band. Författarna delade upp antalet intervjuer mellan sig och utförde dessa enskilt. För att 

säkerställa att intervjuerna utfördes på liknande sätt genomfördes en pilotstudie där båda 

författarna medverkade. Inga förändringar gjordes av intervjuguiden vilket medförde att 

pilotstudien ingick i studien. 

 

Procedur 

Ett missivbrev med intervjuguiden (bilaga 2) skickades ut till 8 verksamheter där författarna, 

genom sökning på internet och via kollegor, kände till att arbetsterapeuterna arbetade med 

körkortsbedömningar. Brevet innehöll information om syftet med studien, förfrågan om 

deltagande, beskrivning hur datainsamlingen skulle göras, att deltagandet var frivilligt, att 

möjlighet gavs till att ställa frågor samt att konfidentialitet utlovades. Det innebar att inga 

obehöriga tog del av uppgifterna då endast författarna och deras handledare hade tillgång till 

materialet. När examensarbetet är slutfört kommer det inspelade intervjumaterialet att 

förstöras för att inte deltagarna och deras arbetsplatser ska kunna identifieras. 

Vi efterfrågade även om brevets mottagare hade kännedom om andra verksamheter där 

arbetsterapeuter arbetade med körkortsbedömningar. Författarna kontaktade 

arbetsterapeuterna via telefon cirka 1 vecka efter att missivbrevet skickats. Syftet med 

telefonsamtalet var att få svar på förfrågan om deltagande samt frågan om kunskap fanns om 

andra verksamheter där arbetsterapeuter arbetade med körkortsbedömningar. Möjlighet gavs 

till arbetsterapeuterna för att ställa frågor och få muntlig information. Sju av de tillfrågade 

arbetsterapeuterna tackade ja till medverkan och en tid för telefonintervju bokades. En 

arbetsterapeut tackade nej och hänvisade till arbetsterapeut på annan enhet som arbetade med 

körkortsbedömningar. Missivbrev skickades till vederbörande arbetsterapeut som kontaktades 

via telefon efter en vecka och tackade ja till att medverka. Vid den första intervjun 

medverkade båda författarna och de andra intervjuerna delades upp mellan författarna med 

tanke på tidseffektiviteten. Intervjuerna spelades in på band och skrevs ner i sin helhet. 
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Genom att spela in data säkerställdes att viktig information inte gick förlorad (Holloway & 

Wheeler, 2002). 

 

Analys 

Data bearbetades med stöd av kvalitativ innehållsanalys. Det innebar att delar av materialet 

urskiljdes för att sedan sammanställas på ett systematiskt och reducerande sätt för att nå fram 

till en tydlig indelad och ordnad bild av materialet och det som undersöktes (Graneheim & 

Lundman, 2004). Bearbetningen av data inleddes genom att författarna ordagrant skrev ut 

intervjumaterialet. Därefter lästes texterna igenom enskilt för att få en förståelse för hela 

innehållet och de meningsbärande enheterna som svarade till syftet lyftes ut. Författarna 

jämförde de utvalda meningsbärande enheterna och resultatet stämde väl överens, därefter 

gjordes gemensamt kondenseringar som sedan kodades. Koderna med liknande innebörd 

ordnades till grupper och på så sätt uppstod kategorier, se exempel tabell 1. Handledaren läste 

igenom två av intervjuerna och analysen av dem för att säkerställa överensstämmelsen mellan 

arbetsterapeuternas berättade erfarenheter och den analys som författarna gjorde. 

Tabell 1. Exempel på dataanalys: 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori 

I  Norsdsa där det 

mäts i tid är det 

väldigt avgörande 

att man förstått 

uppgiften, annars 

missvisande 

resultat, även 

mycket som ska 

kommas ihåg 

vilket är en 

svaghet 

Avgörande 

förstå 

uppgiften 

annars 

missvisande 

resultat 

 

brist i 

bedömningsinstrument 

 

 

 

 

 

Bedömning 

av 

körförmåga 

består av 

flera 

komponenter 

Intervjun, har 
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Analysen resulterade i tre kategorier. Dessa tre kategorier rubriceras som; Intervjuns och det 

personliga mötets betydelse i bedömning av körförmåga,  Bedömning av körförmåga består 

av flera komponenter och  Teamsamverkans  betydelse vid bedömning av körförmåga. 

 

Etiska överväganden 

De deltagande arbetsterapeuterna informerades skriftligt om syftet med studien via 

missivbrevet (1) och fick muntlig information och möjlighet att ställa frågor i samband med 

telefonsamtal. En viktig etisk aspekt var att informera om att deltagandet var frivilligt och att 

deltagarna när som helst kunde avbryta sin medverkan. Deltagarna garanterades 

konfidentialitet genom att enbart författarna och handledaren har haft tillgång till det 

inspelade intervjumaterialet. Deltagarnas namn och ortnamn/namn på sjukhus togs bort för att 

inte kunna identifieras i resultatet. Utifrån ovanstående bedömer författarna riskerna med att 

genomföra studien som små. Vinster med studien är att ämnesområdet belyses utifrån de 

intervjuade arbetsterapeuternas erfarenheter och kan leda till fördjupad kunskap om hur 

arbetsterapeuter arbetar med detta område. 

 

Resultat 

Resultatet beskriver arbetsterapeuternas erfarenheter av att bedöma körförmåga hos personer 

med stroke. Analysen av intervjuerna resulterade i tre kategorier; Intervjuns och det 

personliga mötets betydelse i bedömning av körförmåga, Bedömning av körförmåga består av 

flera komponenter och Teamsamverkans  betydelse vid bedömning av körförmåga. 

 

Intervjuns och det personliga mötets betydelse i bedömning av körförmåga 

I kategorin beskrivs arbetsterapeuternas erfarenheter av den inledande intervjuns betydelse i 

samband med bedömning av körförmåga för personer med stroke. Även vikten av det 

personliga mötet mellan personen som bedöms, dess anhöriga och arbetsterapeuten beskrivs. 

 

Arbetsterapeuterna beskriver att de alltid inleder med en intervju med personen som ska 

bedömas. De frågar efter personens tidigare körvanor, vilka trafikmiljöer personen kört i och 

behovet i nuläget av att kunna köra bil. Intervjun innehåller även frågor om personen har 

automatväxlad eller manuellt växlad bil. Enligt arbetsterapeuternas erfarenheter är det även 

betydelsefullt att få veta hur insjuknandet i stroke har påverkat personens övergripande 
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aktivitetsutförande för att få en helhetsbild av aktivitetsförmågan. I citatet nedan ges exempel 

på vad en arbetsterapeut uttryckte om intervjuns innehåll: 

 

”Först intervju i 20-30 min... hur mycket dom kört i livet, körerfarenhet, 

om dom har körförbud idag och så brukar jag luska lite om dom 

har efterlevt körförbudet.” 

 

Enligt arbetsterapeuterna erbjuds alltid anhöriga att följa med vid den inledande intervjun. 

Deras erfarenheter visar att anhöriga kan bidra med viktig information om personens tidigare 

körvanor samt hur vardagen fungerar vilket framför allt är betydelsefullt om personen har 

nedsatt insikt om sin förmåga. Arbetsterapeuterna menar att det är av stor vikt att anhöriga 

medverkar som stöd, inte minst om personen utifrån bedömningen får besked om körförbud. 

Alla personer har inte alltid någon anhörig som kan stötta, vilket kan vara en nackdel. Under 

den inledande intervjun framkommer ofta att personerna som bedöms upplever förmågan att 

köra bil som en stor del av sin identitet. Själva körkortet är betydelsefullt och används även 

som identitetshandling. Några av arbetsterapeuterna har erfarenheter av hot och mutor från 

personen som bedöms för att göra en bra utredning. En arbetsterapeut berättar så här: 

 

”Ett känsligt område för män i 70-årsåldern, det är deras personlighet, 

deras pondus och deras styrmedel…” 

 

Arbetsterapeuterna menar att det är betydelsefullt att ha kunskap om vad som är juridiskt 

gällande angående bilkörning och eventuell indragning av körkortet vilket inger förtroende i 

mötet med personen och anhöriga De beskriver att personerna som bedöms och deras 

anhöriga ibland anser att bedömningen inte känns relevant och ifrågasätter kopplingen till 

bilkörning. Flera av arbetsterapeuterna poängterar vikten av att föra en diskussion med 

personen om hur körförmågebedömningen kan kopplas ihop med den reella aktiviteten 

bilkörning. Ovanstående belyses i citatet nedan: 

 

”… det blir alltid diskussioner och ifrågasättande av de tester vi använder 

och vad de har med bilkörning att göra” 

 

Stora reaktioner i form av ilska och sorg kan ofta förekomma om körförmågebedömningen 

lett fram till ett körförbud. Det blir en kris för många av personerna och en del har svårt att 



 14 

acceptera att de inte får köra bil. Flera arbetsterapeuter beskriver att många personer med 

högersidiga hjärnskador inte har insikt om sina problem med bilkörning och därför ofta har 

mycket svårt att förstå ett körförbud. De beskriver även att många som fått körförbud 

uttrycker en förlust av frihet och självständighetsgrad vilket får konsekvenser i det dagliga 

livet. Vissa kan även uppvisa depressionssymtom. Utifrån dessa erfarenheter från intervjun 

och mötet med personen som genomgår en bedömning av körförmåga menar flera av 

arbetsterapeuterna att här finns ett stort område att arbeta inom genom att hjälpa personer med 

stroke att anpassa sig till nya förutsättningar och hitta strategier för att kompensera för 

förlusten av förmågan att köra bil. 

 

Bedömning av körförmåga består av flera komponenter 

I kategorin beskrivs arbetsterapeuternas erfarenheter av de mest använda 

bedömningsinstrumenten i körförmågebedömningen. Vidare belyses arbetsterapeuternas 

erfarenheter av det praktiska körtestet och samarbetet med trafiklärare. 

 

Arbetsterapeuterna beskriver att de i sin bedömning av körförmåga framför allt har erfarenhet 

av att använda de teoretiska bedömningsinstrumenten NorSDSA, Trail Making Test (TMT) 

och Useful Field Of View (UFOV) vilka bedömer områden inom den kognitiva förmågan 

kopplat till bilkörning. UFOV är ett neuropsykologiskt datorbaserat instrument som specifikt 

mäter reaktionsförmåga av exponeringsintryck och uppmärksamhet och som även kan 

användas av arbetsterapeuter. Även Trail Making Test är ett neuropsykologiskt test vilket kan 

användas av arbetsterapeuter efter handledning av neuropsykolog och som bland annat 

bedömer visuell uppmärksamhet och flexibilitet. Några av arbetsterapeuterna använder 

Balloons test vilket är ett uppmärksamhetstest som visar om det förekommer neglekt hos 

personen som bedöms. Ett fåtal berättar att de använder sig av körsimulator som ett praktiskt 

inslag i bedömningen vilket beskrivs i citatet nedan: 

 

”Körsimulatorn bedömer simultankapacitet, man ska styra och hålla sig 

på rätt vägbana och så har man pilar som man ska vara uppmärksam på som 

dyker upp på sidorna och då kan man ju se hur reaktionen är och även 

sidoskillnader som är ganska vanligt.” 

 

Arbetsterapeuterna upplever att bedömningsinstrumenten som de använder är relevanta och 

mäter grundfunktioner som direkt kan kopplas till bilkörning. De belyser dock vikten av att 

använda flera olika bedömningsinstrument som kan komplettera varandra och inte dra 
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slutsatser om personens körförmåga baserat på ett enda bedömningsinstrument. 

Arbetsterapeuterna anser att ett enstaka instrument inte är heltäckande som underlag i denna 

komplexa bedömning. Flera av arbetsterapeuterna upplever det problematiskt att det inte finns 

nationella riktlinjer att tillgå om vad en körförmågebedömning ska innehålla. En av de 

intervjuade säger så här om bedömningsinstrumenten: 

 

 ”Ja, relevanta i kombination med varandra, absolut… alltså det är ju en 

komplex aktivitet och man behöver samla ihop en komplex bedömning” 

 

 

Några har tidigare erfarenhet av att använda det arbetsterapeutiska bedömningsinstrumentet 

Assessment of  Motor and Process Skills (AMPS) som en del i körförmågebedömningen men 

har senare upphört med detta. Deras erfarenheter visar på svårigheter att överföra resultatet 

från AMPS bedömningen till säkerställda slutsatser om personens körförmåga samt att 

bedömningen är tidskrävande att utföra. En av arbetsterapeuterna har goda erfarenheter av att 

använda sig av ett självskattningsformulär som lämnas ut till personen och dess anhöriga före 

bedömningen. Där kan arbetsterapeuten få en uppfattning om personens insikt om sina 

svårigheter. De flesta av arbetsterapeuterna har erfarenheter av ett utvecklat samarbete med 

trafiklärare i trafikskolor vad gäller det praktiska körtestet i bedömningen. Trafiklärarna som 

medverkar vid praktiska körtest har särskild kompetens för att bedöma körförmåga hos 

personer med funktionshinder. Samarbetet med trafikläraren beskrivs som betydelsefullt. 

Trafiklärarna är specialister på att bedöma trafiksäkerheten i körningen och arbetsterapeuterna 

har kompetens att analysera och koppla ihop de svårigheter i aktivitetsutförandet som 

observeras med personens skada och symtombild. I citatet nedan ges exempel på detta 

samarbete: 

 

”…trafikpedagoger har inte den analytiska bilden av vad det är som 

händer egentligen i den här situationen, vad är orsaken till de här missarna. 

Det är så vi kompletterar varandra jag och trafikläraren.” 

 

Arbetsterapeuterna beskriver att de tillsammans med trafikläraren har utvecklat en 

standardiserad körslinga på cirka 60 minuter utifrån rekommendationer från 

Transportstyrelsen. Slingan innehåller stads- och landsvägskörning inklusive en 

parkeringsuppgift. Under bedömningen sitter trafikläraren i framsätet och ger 

körinstruktioner. Bilen som används har dubbelkommando. Arbetsterapeuten sitter i baksätet 

och observerar aktivitetsutförandet Efter halva körtiden görs en kort paus och personen får en 
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kort återkoppling på sin körning. De flesta av arbetsterapeuterna bedömer alltid personen i ett 

praktiskt körtest för att komplettera de kognitiva bedömningarna.  Ett fåtal beskriver att  de 

inte går vidare med ett praktiskt körtest i de fall personen bedöms ha en säker körförmåga 

utifrån de kognitiva testerna. Samtliga anser dock att det ofta behövs ett praktiskt körtest som 

komplement till de kognitiva bedömningarna för att få en helhetsbild över personens 

körförmåga. Arbetsterapeuternas erfarenheter visar att personen som bedöms ibland kan få 

ökad insikt om sina svårigheter under det praktiska körtestet då detta är mer verklighetstroget 

än den kognitiva bedömningen. Instrumentet P-drive som bedömer färdigheter inom 

aktiviteten bilkörning anses som ett bra instrument att utgå från i den praktiska 

körbedömningen. Flera använder komponenter av detta i sin bedömning. Arbetsterapeuterna 

betonar vikten av en standardiserad körslinga och ett standardiserat instrument för samtliga 

personer för att öka trovärdigheten i det praktiska körtestet. 

 

Teamsamverkans betydelse vid bedömning av körförmåga 

Kategorin beskriver arbetsterapeuternas erfarenheter av teamets samverkan vid bedömning av 

körförmåga. 

 

Teamets kompetens uppges vara av stor betydelse vid bedömning av körförmåga då det är en 

komplex bedömning med många infallsvinklar. Arbetsterapeuterna beskriver att alltifrån två 

till fyra yrkeskategorier kan ingå i teamet vid bedömning av körförmåga varav arbetsterapeut 

och läkare alltid medverkar. Tyngdpunkten i arbetsterapeutens roll i teamet ligger på att 

kartlägga personens körvanor inklusive allmänna aktivitetsnivå, utföra kognitiva bedömningar 

i olika omfattning samt ansvara för det praktiska körtestet. Arbetsterapeuterna erfar att de har 

en viktig roll i teamarbetet med sin kompetens att göra aktivitetsanalyser samt bedöma 

utförandet av en aktivitet. De kan också koppla ihop helheten på individ, miljö och utförande 

av aktivitet. Citatet nedan påvisar ovanstående: 

 

”Vi är ju de enda som tittar på själva utförandet av aktiviteten. 

Där är vi ju unika i teamet och det är en jätteviktig del.” 

 

Läkaren har det medicinska ansvaret samt fattar det slutgiltiga beslutet om personens 

körförmåga utifrån teamets samlade bedömning.  Några av arbetsterapeuterna beskriver att 

läkaren även utför vissa enklare kognitiva tester såsom klocktest och Mini Mental Test.  I 

flera team ingår neuropsykolog vilken utför omfattande kognitiva bedömningar. Flera av 
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arbetsterapeuterna upplever en brist på kompetens i teamet när tillgång till neuropsykolog 

saknas då den djupgående kognitiva bedömningen uteblir. Frontallobsskadade personer lyfts 

fram som en grupp där neuropsykolog har en viktig del i bedömningen. En arbetsterapeut 

berättar så här: 

 

”Vi är ett litet landsortsjukhus där vi inte har neuropsykolog utan får 

jobba med de resurser vi har.” 

 

Arbetsterapeuterna menar att logopedbedömning kan vara av stor betydelse då logopeden bäst 

kan bedöma personer med afasi och deras förståelse av text och instruktion men att tillgång 

till logoped är sällsynt i teamen. Några beskriver att då sjukgymnast finns tillgänglig i teamet 

ansvarar denne för bedömning av personens sensomotorik, bland annat koordination och djup 

sensibilitet, vilket är viktiga förutsättningar för att kunna manövrera en bil. När sjukgymnast 

saknas i teamet kan det vara så att personen redan är motoriskt bedömd inom annan instans. 

Arbetsterapeuterna framhåller vikten av att teamet består av olika yrkeskompetenser där alla 

med sina specifika bedömningar samverkar och bedömningsresultaten förs samman för att få 

en komplett och rättvis helhetsbedömning. 

 

Några av arbetsterapeuterna har erfarenhet av ett länsövergripande teamarbete där 

arbetsterapeut, läkare och neuropsykolog träffas för att diskutera riktlinjerna vid 

körförmågebedömningar för att åstadkomma så enhetliga bedömningar som möjligt. 

Arbetsterapeuterna beskriver att personerna som kommer för körkortsbedömning aktualiseras 

i teamen på olika sätt. Vissa kommer på remiss från distriktsläkare utifrån hela länet eller från 

Transportstyrelsen, andra kommer från den egna rehabiliteringskliniken samt i enstaka fall 

kan personen själv ta kontakt för bedömning. Detta ges exempel på i följande citat: 

 

" ... man kan söka själv också, antingen remiss från läkare eller att man söker själv, 

många har ju körkort förenade med villkor om uppföljning 

så då söker de själva när Transportstyrelsen begär in läkarintyg". 

 

Ett fåtal av arbetsterapeuterna har erfarenhet av att körkortsutredningarna börjat debiteras på 

inremitterande vårdcentral vilket har lett till att färre remisser skickas till specialistteam för 

bedömning av körförmåga. Om teamet utifrån sin bedömning kommer fram till att personen 

är varaktigt olämplig att köra bil skickar läkaren rapport till inremitterande läkare eller till 

Transportstyrelsen som tar ställning till en definitiv indragning av körkortet.  
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Arbetsterapeuterna beskriver att i enstaka fall kan personen få möjlighet till ny bedömning av 

teamet efter ytterligare sex månader. Oftast gäller detta yngre personer med stroke där teamet 

ser att möjlighet till förbättring är möjlig. 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att utföra bedömningar 

av körförmåga för personer med stroke. Resultat i studien belyser betydelsen av 

arbetsterapeutens intervju och personliga möte med personen som bedöms, vilka 

bedömningsinstrument arbetsterapeuterna har erfarenhet av att använda och betydelsen av 

teamsamverkan vid bedömning av körförmåga. 

 

Resultatet visar att arbetsterapeuterna inledningsvis alltid gör en intervju med personen för att 

få en helhetsbild av tidigare erfarenhet av bilkörning samt den generella aktivitetsförmågan. 

Enligt AOTA (2008) ger aktivitetsanamnesen arbetsterapeuten information som är 

betydelsefull för den fortsatta bedömningen. I resultatet framkommer att flertalet av 

personerna  som bedöms anser att förmågan att köra bil är en stor och viktig del av deras 

identitet. Vid ett körförbud kan många personer reagera med sorg och ilska och hamna i kris. I 

Patomellas studie (2008) påvisas att möjligheten till bilkörning tas för given av många 

människor även efter en stroke och är en viktig aktivitet i dagliga livet. I denna studies resultat 

framgår också att personerna som bedöms ofta uttrycker en förlust av frihet och 

självständighet efter en indragning av körkortet. Vrkljan och Miller-Polgan (2007) beskriver 

att berövandet av en meningsfull vardaglig aktivitet kan få stora konsekvenser för en persons 

identitet. I en studie av Marottoli, Mendes de Leon, Glass, Williams, Cooney och Berkman 

(2000) påvisas att ett körförbud starkt kan associeras med en minskad aktivitetsnivå för 

personen ute i samhället. Författarna menar att eftersom bilkörning är en betydelsefull 

aktivitet för många i dagliga livet så är det av stor vikt att bedömningen av körförmåga är 

heltäckande och kompetent för att säkerställa ett adekvat resultat. I resultatet poängterar 

arbetsterapeuterna vikten av att stötta dessa personer i anpassningen till de nya 

förutsättningarna. Författarna anser att  arbetsterapeuter i sitt arbete kan stödja personerna i 

denna process  genom att använda olika terapeutiska strategier (Kielhofner, 2008).  Detta 

menar författarna vara betydelsefullt för att möjliggöra personernas fortsatta delaktighet i 

samhället. 
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I resultatet framkommer att arbetsterapeuterna använder olika standardiserade 

bedömningsinstrument som mäter kognitiv förmåga. De anser att dessa instrument är 

relevanta men att det är av vikt att använda flera olika instrument som kan komplettera 

varandra i bedömningen. Tidigare forskning (Marshall, Molnar, Man-Son-Hing, Blair, 

Brosseau, Finestone, Lamothe, Korner-Bitensky & Wilson, 2007) visar att instrumenten 

UFOV och Trailmaking test A och B funnits signifikanta för att förutse körförmåga hos 

personer med stroke men där poängteras även att inte ett enskilt instrument är heltäckande för 

att bedöma körförmågan. Flera av arbetsterapeuterna påtalade att instrumentet NorSDSA har 

vissa brister  vilket även belyses i bakgrunden (Selander et al., 2010) där det beskrivs att färre 

än två av tre personer blev rätt klassificerade utifrån NorSDSA i förhållande till resultat på ett 

praktiskt körprov. Författarna till denna studie frågar sig om anledningen till att instrumentet 

ändå används så utbrett kan vara att det är ett av få instrument som direkt är kopplat till 

bilkörning. Resultatet visar att de flesta arbetsterapeuterna i studien har erfarenhet av att 

använda sig av praktiskt körtest i bedömningen av körförmåga vilket upplevs vara en viktig 

komponent i bedömningen då arbetsterapeuterna observerar personen i den reella 

köraktiviteten. Tidigare forskning visar att praktiskt körtest efter stroke är ett tillförlitligt 

bedömningsinstrument vilket Patomella et al. påvisar i sin studie 2010 och som även styrks i 

en internationell studie av Akinwuntan et al, (2005). I en studie av Söderström, Pettersson och 

Leppert (2006) rekommenderas att använda praktiskt körtest för alla personer med stroke 

vilka utifrån den kliniska bilden uppvisar en tveksamhet angående körförmåga. Söderström et 

al. (2006) menar att klinisk erfarenhet återkommande bevisar att det inte är till fullo möjligt 

att förutsäga vad en person kan eller inte kan göra i verkliga livet enbart utifrån bedömning av 

symtom. I resultatet i författarnas studie beskrivs förekomsten av ett självskattningsformulär 

där personen som genomgår körförmågebedömning får skatta sin egen förmåga inom 

bilkörning. Patomella, Kottorp och Tham (2009) beskriver att de genom en modifierad 

version av intervjuinstrumentet Assessment of Awareness of Disability-AAD (Kottorp, 

Bernspång & Fisher, 2003; Tham, Bernspång & Fisher,1999) undersökt skillnaden mellan den 

observerade körförmågan i en tekniskt, avancerad bilsimulator (skattat med P-drive) och den 

självrapporterade körförmågan hos 38 deltagare. De kom fram till att majoriteten av 

deltagarna uppvisade en körförmåga som skulle leda till underkännande samt att 

självskattningen för medvetenhet var låg vilket visar på behovet att lyfta fram frågan om 

personens insikt i körförmågebedömning. Författarna drar slutsatsen att då bedömning av 

körförmåga är en så komplex bedömning är det betydelsefullt att utifrån tidigare forskning 

använda standardiserade bedömningsinstrument samt kombinera flera olika tester för en 
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heltäckande bedömning. Dessutom menar författarna att ett standardiserat praktiskt körtest är 

av vikt som komplement till de kognitiva testerna. Körsimulator som används av ett fåtal 

arbetsterapeuter i studien upplevs ge en god koppling till aktiviteten bilkörning för personerna 

som bedöms. Författarna frågar sig om anledningen till att så få arbetsterapeuter använder sig 

av körsimulator i bedömningen kan vara att det är en kostsam investering, vilket även påvisas 

i en studie av Ponsford, Viitanen & Johansson (2008). 

 

I resultatet av studien framkommer att teamsamverkan är betydelsefullt vid bedömning av 

körförmåga. Framför allt berörs samarbetet mellan arbetsterapeut, läkare och neuropsykolog. 

Teamets betydelse styrks i en studie av Ponsford et al. (2007) som visar att ett 

multiprofessionellt team är nödvändigt för en effektiv bedömning av körförmåga hos personer 

med stroke. I författarnas studie beskrivs att arbetsterapeuternas erfarenheter av teamets 

sammansättning är olika beroende på resurstillgång. T ex framhålls att arbetsterapeuten ofta 

upplever en brist på kompetens i teamet då inte neuropsykolog finns att tillgå. Författarna 

anser att brist på yrkeskompetenser i teamet gör att bedömningen av körförmåga försvåras och 

kan ge ett tvivelaktigt utfall. I resultatet beskriver några av arbetsterapeuterna att ärendena till 

sitt specialistteam markant minskat då  avgift för bedömningen införts för inremitterande 

hemkommuns vårdcentral. Författarna menar att detta kan leda till mindre säkerställda 

bedömningar då vårdcentralen ofta inte har tillgång till specialistkompetenser och i 

förlängningen ge en sämre trafiksäkerhet. I studier av Korner-Bitensky et al., 2006; Larsson et 

al., 2007 påvisas att bedömning av körförmåga är en arbetsuppgift som ofta ingår i 

arbetsterapeutens yrkesroll vilket även de intervjuade arbetsterapeuterna i denna studie 

framhåller. I resultatet beskriver arbetsterapeuterna sin roll som betydelsefull då deras 

kompetens att analysera och bedöma i praktisk aktivitet är en kompetens specifik för en 

arbetsterapeut. I en artikel från Australien (Unsworth, 2007) påvisas att arbetsterapeuter  

under en 20-årsperiod har arbetat med bedömningar av körförmåga samt utvecklandet av 

bedömningsmetoder. Att arbetsterapeuter ofta är delaktiga vid bedömning av körförmåga 

omnämns även i denna studies bakgrund med hänvisning till en artikel från USA och Kanada 

(2006). Författarna drar slutsatsen att arbetsterapeuten med sin speciella kompetens att 

bedöma personers aktivitetsutförande har en självklar roll i teamet vid bedömning av 

körförmåga. 
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Konklusion 

Författarnas slutsats är att bedömning av körförmåga är en omfattande bedömning bestående 

av flera infallsvinklar beroende på att aktiviteten bilkörning är en komplex aktivitet som 

kräver mycket av föraren. Teamsamverkan är därför är av stor vikt för att få en heltäckande 

bedömning. Arbetsterapeutens yrkesprofession i teamet betonas som betydelsefull. I resultatet 

framkommer att arbetsterapeuterna använder sig av olika kognitiva bedömningsinstrument 

som kompletterar varandra samt att de gör bedömningar i praktiskt körtest. Författarna menar 

att det är av vikt med fortsatt forskning inom området för att i framtiden eventuellt möjliggöra 

utformandet av nationella riktlinjer. Vidare anser författarna att bedömning av körförmåga är 

ett område för arbetsterapeuter att fortsätta utveckla och arbeta inom då arbetsterapeuten har 

speciell kompetens att bedöma personer i praktisk aktivitet. Författarna anser att ett område 

som kan utvecklas är arbetsterapeutens roll i arbetet med att stötta de personer som får 

körförbud att hitta nya  strategier för att möjliggöra fortsatt delaktighet i samhällsaktiviteter. 

 

Metoddiskussion 

De begrepp som används för att värdera trovärdigheten i en kvalitativ studie är giltighet, 

tillförlitlighet, överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004) samt noggrannhet (Holloway & 

Wheeler, 2002). 

Tillförlitlighet betyder att forskaren noggrant verifierar sina ställningstaganden under arbetet 

(Graneheim & Lundman, 2004). Tillförlitligheten i studien har stärkts genom att båda 

författarna ordagrant läst igenom alla utskrivna intervjuerna för att sedan i varje steg i 

analysarbetet gjort en tolkning och abstraktion av innehållet. Författarna valde att göra 

intervjuer via telefon eftersom det möjliggjorde intervjuer med arbetsterapeuter på långt 

geografiskt avstånd. Genom att spela in intervjuerna säkerställdes att inga data gick förlorad 

vilket stärker tillförlitligheten. En svaghet med telefonintervju är att författarna går miste om 

samspel och kroppsspråk som det fysiska mötet ger vilket eventuellt kan göra att viss data går 

förlorad (Holloway & Wheeler, 2002). Författarna anser dock att fördelarna med att nå 

arbetsterapeuter på längre geografiskt avstånd via telefon vägde tyngre än de eventuella 

nackdelarna och anser inte att data gått förlorad p g a att inget fysiskt möte ägde rum med de 

intervjuade Den första intervjun utförde författarna tillsammans och denna påvisade en god 

överensstämmelse mellan författarna gällande följdfrågor till intervjufrågorna. Intervjuerna 

delades sedan upp mellan författarna p g a tidseffektivitet. De meningsbärande enheter och 

koder som valdes ut av respektive författare diskuterades sedan gemensamt för att säkerställa 
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att materialet stämde mot studiens syfte. Även handledaren läste igenom delar av 

intervjumaterialet för att kunna relatera till författarnas kodning och en god samstämmighet 

fanns i kodningen. 

En studies resultat anses giltigt om det lyfter fram de karaktärsdrag som är representativa eller 

typiska för det som är avsett att beskrivas (Graneheim & Lundman, 2004). 

Undersökningsgruppens erfarenheter var relevanta och svarade mot studiens syfte. Den stora 

geografiska spridningen och variationen mellan storlek på de aktuella klinikerna där 

arbetsterapeuterna arbetar gav en övergripande och varierad inblick i ämnet. Genom relevanta 

inklusionskriterier kunde författarna få kontakt med arbetsterapeuter lämpliga att delta i 

studien utifrån syftet. Författarna har erhållit en förförståelse inom ämnet genom sitt kliniska 

arbete med rehabilitering av patienter efter stroke vilket kan ha bidragit till att underlätta 

utformandet av relevanta frågeställningar. Dessutom har författarna i litteraturgenomgången 

inför påbörjan av studien erhållit en förförståelse i ämnet. För att stärka giltigheten valde 

författarna att använda sig av en intervjuguide som ger en struktur under intervjuerna vilket 

beskrivs som en bra metod för ovana intervjuare (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuguiden 

säkerställer att data med koppling till studiens syfte samlas in från samtliga deltagare. Det 

faktum att deltagarna erhöll intervjuguiden med missivbrevet upplever författarna stärker 

giltigheten då deltagarna var förberedda inför intervjun och hade haft möjlighet att tänka 

igenom frågorna. Det insamlade datamaterialet varierade en del i omfattning vilket författarna 

reflekterat över.  Författarna frågar sig om  fler följdfrågor skulle ha ställts i de intervjuer där 

den intervjuade arbetsterapeuten svarade relativt kortfattat svar på grundfrågorna vilket kunde 

gett mer rådata. Intervjuguidens relativt detaljerade utformning kan ha varit negativt i den 

aspekten att de intervjuade blev för styrda av frågorna och därför i vissa fall inte gav några 

längre berättande svar. Författarna har återkommande under analysprocessen reflekterat över 

förförståelsens betydelse för att kunna säkerställa att det är det insamlade datamaterialet som 

ligger till grund för resultatet och ej författarnas egen kunskap inom ämnesområdet. 

Förförståelsen kan ha bidragit till att författarna bättre har förstått meningen i de intervjuade 

arbetsterapeuternas svar vilket kan stärka giltigheten. 

För att uppnå överförbarhet i en studies resultat ska resultatet kunna överföras till andra 

grupper och situationer (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna har försökt att noggrant 

beskriva studiens urval, deltagare, datainsamling och analys för att underlätta överförbarheten 

i studien. Eftersom antalet deltagare endast var åtta stycken kan inte författarna påstå att 

resultatet kan generaliseras men för att uppnå syftet med studien att ge en bild över 
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arbetsterapeuters erfarenheter i ämnet upplevdes antalet ändå vara tillräckligt. Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att lämpligt antal i en intervjustudie är 5-25 deltagare. 

Holloway och Wheeler (2002) beskriver att för att uppnå noggrannhet i en studie ska den vara 

noga beskriven och synliggöra att resultatet är sanningsenligt och inte ett resultat av 

forskarens egna antaganden. Författarna påvisar noggrannhet genom att ge läsarna möjlighet 

att ta del av citat som styrker resultatet samt ge exempel ur analysen genom figur 1. 
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Intervjuguide         Bilaga 1 

 

Hur länge har du arbetat med körkortsbedömningar? 

 

Har du någon vidareutbildning för att göra dessa bedömningar? 

   - vilka utbildningar 

   - hur långa 

 

Vilka övriga yrkeskategorier  är inblandade i körkortsbedömningarna? 

   - vad är specifikt vid bedömningen för de övriga yrkeskategorierna 

 

Hur går du tillväga vid en bedömning? 

   - intervju 

   - tester  

   - instrument 

   - miljön 

 

Upplever du att bedömningsinstrumenten är relevanta? 

 

Ungefär hur lång tid tar din bedömning? 

 

Tar du hänsyn till vilken miljö personen ska köra i? 

   - stadstrafik 

   - landsbygd 

 

Upplever du utifrån dina erfarenheter att detta är ett område där arbetsterapeuters 

kompetens behövs?     

 

Hur samlas resultatet ihop i teamet? 

 

Om personen bedöms ej vara lämplig att köra bil, utförs en ny bedömning? 

   -  i så fall inom vilken tid? 

 

Brukar personen få sitt körkort indraget av Transportstyrelsen eller förekommer det att 

en muntlig eller skriftlig överenskommelse görs mellan personen och ansvarig läkare? 

 

Känner du till någon som fått dispens för sk ”begränsat körkort”? 
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Förfrågan om deltagande i studie                 Bilaga 2

                                

Bilkörning har stor betydelse för många människor och ses ofta som en viktig aktivitet att få 

återuppta efter en sjukdom som t. ex. stroke. I samband med en stroke kan förmågor som är 

viktiga för säker bilkörning påverkas.  

Syftet med denna studie är att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med 

körkortsbedömningar för personer som  insjuknat i stroke. 

Intresset för att genomföra denna studie kommer från vårt arbete som arbetsterapeuter på 

Remonthagen, Östersunds Rehabcentrum. För närvarande läser vi en distanskurs, 

examensarbete 15 hp, vid Luleå tekniska universitet. I vårt dagliga arbete med personer som 

insjuknat i stroke uppstår ofta frågeställningen om återgång till bilkörning. Vi som 

arbetsterapeuter kan medverka i en körkortsbedömning genom att bedöma personen i 

vardagsaktivitet för att få en uppfattning om personens resurser och svårigheter. 

Datainsamling sker genom telefonintervjuer, vilka kommer att spelas in i sin helhet. Beräknad 

tid för intervju är 30 – 45 minuter. Intervjun kommer att utgå från den intervjuguide som finns 

bilagd. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan. När 

arbetet är slutfört kommer det inspelade intervjumaterialet att förstöras. Den färdiga studien 

kommer att publiceras och finnas tillgänglig via Luleå tekniska universitets hemsida 

(http://epubl.ltu.se) i september/oktober 2010. 

Vi kommer att kontakta dig via telefon inom en vecka där du ges möjlighet att ställa 

eventuella frågor om studien samt ge svar om medverkan i aktuell studie. Om du väljer att 

delta så bestäms dag och tid för telefonintervjun. Om du känner till andra kliniker där 

arbetsterapeuter arbetar med körkortsbedömningar vill vi gärna få kännedom om dessa. Om 

du har frågor kan du kontakta någon av oss.  

 

Med vänlig hälsning  

Anna Grinde  Bodil Nilsson  

Leg. arbetsterapeut Leg. arbetsterapeut 

anna.grinde@jll.se bodil.nilsson@jll.se 

063 -154902  063 – 153453 

 

Handledare 

Ulrica Lundström 

Universitetsadjunkt/doktorand 

ulrica.lundstrom@ltu.se 

 

http://epubl.ltu.se/
mailto:anna.grinde@jll.se
mailto:bodil.nilsson@jll.se
mailto:ulrica.lundstrom@ltu.se

