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SAMMANFATTNING 

Syftet med studien var att beskriva hur arbetsterapeuter bedömer 
förmåga att köra bil hos personer efter stroke samt arbetsterapeuternas 
erfarenheter av detta arbete. Studien designades som en deskriptiv 
studie där verbal data samlades in med halvstrukturerad intervju. Data 
strukturerades som kvalitativ hårddata och analyserades med 
innehållsanalys och det resulterade i sju kategorier: Teamets arbete 
med körförmågebedömningen, Aktivitetsintervju ger grunden för 
bedömningen, Standardiserade instrument ger viktig information om 
kognition, Observationer tydliggör körförmågan, Anhörigas 
deltagande vid bedömning av körförmågan, Arbetsterapeuternas 
förhållningssätt och Vision om kompetensutveckling och utveckling av 
arbetsrutiner. Resultatet beskriver rutinerna vid en 
körförmågebedömning, vilka bedömningsmetoder arbetsterapeuterna 
använder, samt deras erfarenheter av arbetet med detta. 
Arbetsterapeuternas erfarenheter påvisade behovet av vidareutveckling 
inom området, även nödvändigheten av fler Trafikmedicinska center 
belyses då antalet förare med olika sjukdomar ute på vägarna ökar.

Keywords:  occupational therapy, driving assesment, stroke 
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ABSTRACT

The aim of this study was to discribe occupational therapy assessment 
of driving ability after stroke and occupational therapists experience of 
their work with this. A descriptive approach was used with half-
structured interviews from eight occupational therapists. The data was 
analysed with qualitative content analysi and resulted in seven 
categories: Teamwork of driving ability, The activity interviews is the 
base for the assessment, Standardized measuring instrument gives 
important information about cognition, Observations clarify driving 
ability, Relatives participation in the driving ability assessment, 
Occupational therapists attitude and Visions about improvement of 
competence and work procedures. The result describes procedures in 
driving ability assessment, occupational therapy assessments and 
occupatinal therapists experiences of working with these assessments. 
The occupational therpists experience illustrated a need for developing 
the area and also a need of more Medical Traffic Assessment Centers 
in because of the increasing number of drivers increse and people with 
different diseases that are driving on the roads.

Keywords: occupational therapy, driving assesment, stroke 
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INLEDNING

I dagens samhälle är bilen ett viktigt färdmedel och körkortet ses vanligen som en rättighet 

och att kunna tillfredställa sitt transportbehov på ett självständigt sätt ger personen mobilitet 

och livskvalitet (Almgren et al. 2001). Bilkörning ses även som en vardaglig aktivitet och är 

ofta en förutsättning för att ta sig till arbetet och fritidsaktiviteter (American occupational 

therapy association [AOTA], 2005; Patomella, 2007; Kielhofner, 2002). För personer över 65 

år är bilkörning det vanligaste transportmedlet till och från olika aktiviteter (Nordbakke, 

2006). Det har visat sig att äldre personer med körkort har en högre aktivitetsnivå än de som 

saknar körkort, och den vanligaste orsaken till att personer slutar köra bil beror på ålder eller 

hälsoproblem. I samband med en stroke kan personens förmåga att köra bil eller lämplighet 

att inneha körkort påverkas på grund av de funktionsnedsättningar som kan följa (Nordbakke, 

2006). Då en person insjuknat i stroke kommer denne i kontakt med specialutbildade personer 

som arbetar i team inom sjukvård och rehabilitering. I dessa team arbetar arbetsterapeuter 

med att möjliggöra aktivitet för personer. Syftet med arbetsterapi är att underlätta klienters 

möjligheter att leva ett värdefullt liv i enlighet med sina önskemål och behov och i förhållande 

till omgivningens krav (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter [FSA], 2005). 

BAKGRUND

Hjärt-kärlsjukdomarna är ett av de absolut största folkhälsoproblemen i Sverige och stroke är 

en av våra vanligaste och allvarligaste folksjukdomar. Stroke är en av de främsta orsakerna till 

svåra och långvariga funktionshinder hos vuxna (Socialstyrelsen, 2005). Stroke eller 

slaganfall är ett samlingsnamn för blodpropp eller blödning i hjärnan. Det ger en syrebrist i 

den del av hjärnan där blodproppen eller blödningen finns och syrebristen skadar de 

funktioner som styrs från detta område i hjärnan. Efter insjuknandet i stroke sker behandling 

på särskilda strokeenheter där akutvård kombineras med rehabilitering. 

(Sjukvårdsrådgivningen, 2008). Rehabiliteringen innebär att personen utifrån sina behov, 

intressen och förutsättningar ska kunna utföra dagliga aktiviteter självständigt, oberoende av 

andra (Kielhofner, 2002). I teamet ingår läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnast, 

arbetsterapeut, logoped och kurator (Socialstyrelsen, 2005). Stroke kan ge både fysiska och 

kognitiva funktionsnedsättningar (Stroke riksförbundet, 2007). Förlamning, nedsatt känsel, 

problem med sinnesintryck och orientering i tid och rum samt neglekt är några av de symtom 

som kan visa sig. Neglekt innebär att personen har svårigheter att uppfatta sin ena 
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kroppshalva. Mentala funktioner kan påverkas genom att den känslomässiga kontrollen bli 

försämrad (Hedner, 2004). Hjärnans, synens och de motoriska funktionerna är de viktigaste 

faktorerna för att på ett säkert sätt köra bil. Motoriska funktionsnedsättningar kan 

kompenseras med exempelvis hjälpmedel (Vägverket, 2005).

I Sverige vistas de flesta människor i trafiken flera gånger i veckan och de är beroende av att 

deras medtrafikanter kör säkert och följer de trafikregler som ska bidra till en trygg 

trafikmiljö. Personer som har begränsad förmåga att köra bil på ett säkert sätt utgör därför en 

risk för sitt eget och andra människors liv och hälsa (Strokeförbundet, 2008). I Sverige finns 

en nationell ”Nollvision” för dödsfall och svåra skador i trafiken. Målet är att alla förare ska 

vara säkra och de misstags som görs ska inte leda till dödfall eller svåra skador (Brude, 2004).

För att få körkort eller ”kompetensbevis” bedöms personens färdighet samt medicinsk 

bakgrund (Vägverket, 2005). Körförmåga innebär personens färdighet att ansvara för bilen 

och lämplighet att inneha körkort innebär att personen kan köra bilen. För att kunna köra bil 

på ett säkert sätt ställs stora krav på olika kognitiva funktioner som simultanförmåga, snabb 

bearbetning av information samt beslutsfattande. Symtom efter stroke innebär en klar ökning 

av trafikolycksrisken (Almgren et al. 2001). 

Personer som förlorar möjligheten att köra bil upplever mindre självständighet och förlust av 

mobilitet, spontanitet och frihet. Det ger också negativ inverkan på personens självförtroende, 

identitet och livskvalitet (Nordbakke, 2006). Att få leva ett självständigt och aktivt liv så 

länge den mentala och fysiska förmågan möjliggör det och att kunna delta aktivt i samhället 

betraktas som en central del i människans liv. Det utgör en av grundstenarna för livskvalitet 

(Kielhofner, 2002). Vid förlust av körförmågan minskar deltagandet i aktiviteter (Nordbakke, 

2006) och personer som förlorar rollen som bilförare kan känna ensamhet och isolering 

(AOTA, 2005). Vissa personer kan uppvisa depressiva symtom som plötsligt kan uppkomma i 

samband med förlusten av körförmåga (AOTA, 2005; Nordbakke, 2006). 

För att beskriva beteende hos bilförare finns flera modeller av datainsamling, Michons 

hierarkiska modell är en av de mest kända. Modellen bygger på tre nivåer, strategisk, taktisk 

och operativ nivå. Den strategiska nivån handlar om den planering som görs för att körningen 

skall utföras på ett säkert sätt. Föraren bedömer, beslutar och planerar för den lämpligaste 

färdvägen. Föraren tar hänsyn till väderlek, tid samt personlig kondition innan han påbörjar 

körningen. Beslut på den strategiska nivån handlar huvudsakligen om den riskbedömning 
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föraren tar innan han sätter sig bakom ratten. De aktiviteter och beslut som tas under körning i 

trafik ligger under den taktiska nivån, den ställer krav på kognitiva funktioner. Det handlar 

om uppmärksamhet och hur föraren tar in information från omgivande trafik, bedömer

trafiksituation samt förutser risker. Här görs till exempel val av hastighet och påslag av hel 

eller halvljus. För att praktiskt kunna köra bil använder föraren ett flertal kontrollerade 

handlingar som kräver omedelbara beslut vad det gäller de grundläggande momenten inom 

praktisk bilkörning. Dessa handlingar ligger på den operationella nivån. De baseras på 

automatiserade, inlärda funktioner som att styra, accelerera, växla och bromsa. De tre 

nivåerna har olika tidsaspekter, på den strategiska nivån finns tid för planering, på den 

taktiska måste beslut fattas omedelbart medan den operationella nivån inte är tidsberoende 

(Unsworth, Lovell, Nichola, Terrington & Thomas, 2005).

Varje år är det är omkring 80 000 nyinsjuknade, som drabbats av någon form av hjärnskada 

som skall genomgå en körkortsmedicinsk bedömning. Behov av körförmågebedömning finns 

även för 28 000 personer med någon form av demenssjukdom. Det är läkaren som ansvarar 

för att en bedömning av körkortslämplighet sker efter stroke. En sådan bedömning skall 

omfatta flera aspekter ur trafiksäkerhetssynpunkt. Enligt Vägverkets författningssamling om 

medicinska krav skall läkaren göra en medicinsk bedömning av funktioner som är viktiga för 

att köra bil. De funktioner som skall undersökas är intakt synfält, risken för att återinsjukna i 

ny stroke, risken att få epileptiska kramper utlösta från det strokedrabbade området samt en 

bedömning av kognitiva funktioner (Vägverkets författningssamling [VVFS], 2008:158). För 

att bedöma kognitiva funktioner tar läkaren ofta hjälp av en neuropsykolog som testar viktiga 

funktioner som krävs för trafiksäkerheten. Dessa är till exempel minne, uppmärksamhet, 

förmågan att göra flera saker samtidigt etc. Det finns ingen självklar metod som tillämpas för 

att bedöma körförmåga. Däremot finns det tre former av bedömningar som vanligen görs, 

neuropsykologiska test, uppkörning i reell trafik samt i simulator. I Sverige används inte 

simulatorer vid bedömning av körförmåga, det är en kostnadsfråga för klinikerna, men 

simulatorer ses som framtida bedömningsmetod (Patomella, 2007). I ett tidigt skede efter 

insjuknandet kan det vara svårt för läkaren att avgöra framtida körförmåga. På enheter där 

strokepatienter behandlas i det första akuta skedet finns vanligtvis ett vårdprogram där 

körförbud ingår upp till 6 månader (Almgren et al. 2001). Läkarkåren har en skyldighet att 

anmäla medicinskt olämpliga förare till länsstyrelsen (Vägverket, 2005). Enligt Vägverkets 

författnings samling (VVFS, 2008:158) måste läkaren berätta för den berörda personen att en 

anmälan kommer att göras. Läkarens anmälningsskyldighet går här före tystnadsplikten. 
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Läkaren har möjligheten att ingå en muntlig överenskommelse med patienten om man kan 

anta att patienten kommer att följa detta, det ställer dock krav på uppföljning. 

Trafikmedicinskt centrum (TrMC) är den enda enheten i Sverige som arbetar med 

körkortsmedicinska utredningar på heltid (Vägverket, 2004). De utredningar som kan göras på 

TrMC är, kognitiv bedömning, fullständig körkortsutredning och arbetsterapeutisk 

bedömning. Den kognitiva bedömningen kan göras av psykolog eller av arbetsterapeut. Vid 

remissgenomgången bestäms vilken yrkeskategori som ska ansvara för bedömningen. 

Arbetsterapeutens bedömning tar cirka 3 timmar och den innehåller, anamnesupptagning, 

synundersökning med datoriserat test av statisk och dynamisk synskärpa,

synfältsundersökning, användbart synfält, reaktionshastighet/bromsprov, simultanprov och 

kognitiva test. Hos personer som har haft stroke bedöms även styrka, rörlighet och sensorik. 

Ibland gör arbetsterapeuten en kompletterande bedömning i verklig trafik. Resultatet av 

utredningen delges inremitterande som ansvarar för information till personen men i de fall 

patienten får icke godkänt resultat kallas personen åter till läkare på TrMC som delger 

personen resultatet (Trafikmedicinsk Centrum [TrMC], 2004). 

I en studie av Akinwuntan, Feys, De Weerdt, Baten, Arno och Kiekens (2006) så belyses de 

bästa kombinationerna av tester för att på bästa sätt bedöma körförmågan hos en person som 

haft stroke. Testerna innebar en medicinsk undersökning, visuella och neuropsykologiska 

bedömningar samt praktiskt körtest. Sammanslagna resultat visade att en kombination av 

visuellt neglekt test, neuropsykologiskt test där personen ska kopiera en figur samt ett 

praktiskt körprov på en standardiserad 20 km slinga i bil med dubbelkommando var bästa 

kombinationen.  Även Lundqvist (2001) och Akinwuntan, Feys,  DeWeerdt, Pauewls, Baten, 

och  Strypstein (2002) har i studier kommit fram till att en kombination av neuropsykologiska 

tester och praktiskt körprov ger den bästa bedömningen av körförmåga.  Lundqvist (2001) 

skriver att ett tvärprofessionellt samarbete mellan neuropsykologer och experter inom 

området bedömning av körförmågan ger en mer tillförlitlig utredning.

I Kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter (Socialstyrelsen, 2001) står beskrivet vilket 

ansvar arbetsterapeuten har inom sitt kompetensområde. Arbetsterapeuter har en helhetssyn 

på personens hälsa, livssituation, individuella önskemål, behov och förutsättningar och detta 

skall utgöra grunden för arbetsterapeutens arbete. Arbetsterapeuternas arbetsuppgifter är 

utredning, fastställande av mål, dokumentation, utvärdering och uppföljning. 
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Arbetsterapeuten har kompetensen att bedöma personens fysiska, psykiska, sociala och 

sensomotoriska funktioner och dess påverkan på aktivitetsförmågan. De utredningar 

arbetsterapeuten kan utföra är observationer och intervjuer och kognitiva tester med valida, 

reliabla väl beprövade undersöknings – och mätmetoder. Dessa metoder stödjer 

arbetsterapeuten i bedömningen av personens aktivitetsutförande i dennes personliga vård, 

boendeaktiviteter, arbete och fritid. Även den fysiska, psykosociala, kulturella och 

institutionella miljön påverkar patientens aktivitetsförmåga vilket arbetsterapeuten tar med i 

sin bedömning.

Arbetsterapeuten kan med sin utbildning utföra bedömningar och utredningar för att se vad 

som påverkar personen i dennes utförande – i detta fall bilköringen (AOTA, 2005).

Arbetsterapeutens roll i bedömningen av körförmågan har fokus på utförandet av 

bilkörningen. Bedömningen kan göras med kognitiv screening, tester som liknar de 

neuropsykologiska. De syftar till att få en överblick av personens funktioner kognitiva 

funktioner som minne och uppmärksamhet. Arbetsterapeuten kan göra aktivitetsbedömningar 

i simulator samt vid praktisk körning i verklig trafik, trafikläraren ansvarar för säkerheten. 

Arbetsterapeutens uppgift är här att bedöma personens körförmåga. Körprovet är viktigt då 

det kan påvisa svårigheter eller resurser hos personen som inte var tydliga i de 

neuropsykologiska testerna (Patomella, 2007).

Stroke Driver Screening Assesment (SDSA) är ett engelskt test för bedömning av körförmåga. 

Testet är översatt till Nordiska förhållanden – Nordic Stroke Screening Assessment (NorSdsa) 

och används vid bedömning av kognitiv lämplighet för körkortsinnehav. Testet innehåller fyra 

delar som mäter selektiv uppmärksamhet och koncentrationsförmåga, visuospatial orientering 

samt vägmärkeskunskap. Testet används av psykologer och arbetsterapeuter och är lämpat till 

personer som har stroke eller dementa personer (TrMC, 2004). Ett annat instrument som 

används vid bedömning av körförmåga är Performance Analysis of Driving Ability (P-drive). 

Det är ett praktiskt test som används i forskningssyfte vid praktisk körbedömning (Patomella, 

2007). En tidigare studie av (Patomella, Tham & Kottorp, 2006)  har visat att testet har hög 

validitet. Bilkörningsförmågan delas där in i 27 handlingar som utförs under körningen med 

fyra överrubriker; manövrering, uppsikt, följa trafikregler och orientering. Dessa färdigheter 

bedöms utifrån en fyra-gradig skala. Patienten får köra en bil med dubbelkommando i ungefär 

en timme på en standardiserad slinga. En trafiklärare sitter bredvid och ansvarar för 
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säkerheten och ger instruktioner. Arbetsterapeuten sitter i baksätet och gör bedömningen 

enligt ett observationsprotokoll (Patomella, Caneman, Kottorp & Tham, 2004). 

Att ha körkort öppnar möjligheter för människor att nå olika miljöer som är meningsfulla för 

dem och ger dem möjlighet till en mindre begränsad livsföring. Ensamhet och svårigheter att 

få samåka med andra och ökade krav för färdtjänst gör att ett indraget körkort ökar 

isoleringen. En väl genomförd körförmågebedömning minskar riskerna i trafiken för personen 

i fråga och dennes medtrafikanter. Författarna vill belysa vikten av en utförlig och bra 

körkortsbedömning av olika professioner inom sjukvården med fokus på den 

arbetsterapeutiska bedömningen. De frågor författarna söker svar på i denna studie är på 

vilket sätt arbetsterapeuten bedömer körförmågan hos personer efter stroke samt vilka 

erfarenheter arbetsterapeuterna har av detta.

SYFTE

Syftet med studien är att beskriva hur arbetsterapeuter bedömer förmågan att köra bil hos 

personer efter stroke samt arbetsterapeuternas erfarenheter av arbetet med detta.  

METOD

Design

Med utgångspunkt från syftet så designades studien som en kvalitativ deskriptiv studie med 

verbal data som kategoriserades som hårddata (Wallén, 1996) och analyserades med 

innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). 

Undersökningsgrupp och urval

Urvalet av de personer som ingick i studien gjordes genom ett ändamålsenligt urval. Det 

innebär att urvalet är väl genomtänkt och respondenterna har kunskap inom det område 

författarna är intresserade av (Hartman, 2004). Inklusionskriterierna för respondenterna som 

ingick i studien var att de skulle vara legitimerade arbetsterapeuter som arbetar inom 

regionsnivå, länssjukvård eller på specialenheter med personer som har nedsatt förmåga att 

köra bil till följd av stroke. Undersökningsgruppen bestod av 8 legitimerade arbetsterapeuter 

där 3 arbetade inom regionnivå varav 1 arbetade på en specialenhet, 5 arbetade på länsnivå.  
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Arbetsterapeuterna i studien har arbetat med körförmågebedömningar från ett år upp till 

femton, de flesta har dock arbetat med detta två till sex år. Arbetsterapeuterna har olika 

vidareutbildningar inom området, från 2-dagarsutbildningar till 5-poängkurs på högskola. 

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes med en halvstrukturerad intervju. Enligt Svensson och Starrin 

(1996) är en kvalitativ intervju en metod för att utröna, upptäcka och förstå egenskapen hos 

det som undersöks. Målsättningen med denna datainsamlingsmetod var att identifiera eller 

upptäcka ännu icke kända eller otillfredsställande kända företeelser, egenskaper eller 

innebörder. Den halvstrukturerade intervjun har bestämda frågeområden med efterföljande 

frågor där frågeställningarna är en kombination med både öppna och fasta svar (Lantz, 2007). 

Författarna valde en halvstrukturerade intervju för att var lämpligast vid datainsamlingen, den 

gav författarna en möjlighet att vidareutveckla frågeställningarna för en ökad förståelse för 

frågeområdet. En intervjuguide med övergripande frågor konstruerades (bilaga1) av 

författarna. Intervjuguiden täckte in de relevanta frågeområdena studien fokuserade på. 

Frågorna konstruerades av författarna med stöd av huvudperspektiven i socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för arbetsterapeuter. Intervjuguiden utformades så att under varje 

frågeområde konstruerades underfrågor som följdes av följdfrågor, detta för att komplettera så 

författarna fick svar som täckte syftet.  Intervjuguiden är enligt Holloway och Wheeler (2002) 

en metod för att säkerställa data, intervjuguiden möjliggör för författarna att utföra 

intervjuerna så likvärdigt som möjligt.

Procedur

Kontakt togs via mail med verksamhetschefen på varje berörd verksamhet. 

Verksamhetschefen informerades om syftet med studien. Verksamhetschefen på varje 

arbetsplats förde då förfrågan vidare om deltagande i studien till avdelningens 

arbetsterapeuter. De 8 arbetsterapeuter som anmälde intresse för studien ombads kontakta 

författarna via mail eller telefon. Till de arbetsterapeuter som anmälde intresse skickades ett 

informationsbrev/missivbrev (bilaga 2) med ytterligare information om studien. Missivbrevet 

innehöll studiens syfte, att deltagandet är frivilligt, samt att konfidentialitet utlovas. 

Författarna kontaktade alla intresserade arbetsterapeuter via mail och tid för intervju bokades. 

Varje intervju tog 25 - 45 minuter. Deltagarna fick lämna sitt muntliga samtycke vid 

intervjutillfället och då informerade även författarna arbetsterapeuterna om deras rättigheter 
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att avbryta sin medverkan. Båda författarna medverkade vid samtliga intervjuer och turades 

om att ställa frågor samt att föra anteckningar. Intervjuer kan ske genom personliga möten 

eller via telefon (Patel & Davidsson, 2003). Samtliga intervjuer gjordes via en högtalartelefon 

och spelades in med en diktafon för att sedan skrivas ut i sin helhet. När examensarbetet är 

godkänt kommer det inspelade intervjumaterialet att förstöras. 

Analys av data

Data analyserades som kvalitativ hårddata, det är data som kan klassificeras men inte graderas 

(Wallén, 1996).  Data bearbetades därefter med inspiration av kvalitativ innehållsanalys. Det 

innebar att delar i materialet urskiljdes för att sedan sammanställas på ett systematiskt och 

reducerande sätt för att nå fram till en tydligt indelad och ordnad bild av materialet och det 

som undersöktes (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna inledde bearbetningen av data 

genom att ordagrant skriva ut intervjumaterialet. Därefter lästes texterna som helhet för att få 

en förståelse för hela innehållet. Varje intervjuutskrift kodades enskilt av författarna för att 

sedan jämföras. Koderna skrevs först enskilt i marginalkanten varefter författarna jämförde 

sina koder och fann en god överensstämmelse i kodningen. Därefter sammanställdes koderna 

till större helheter som utmynnade i 7 kategorier. Även handledaren läste en del av materialet 

och kodade detta varefter författarnas och handledarens kodning jämfördes för att stärka 

validiteten i arbetet. Författarnas och handledarens koder överensstämde väl med varandra.  

Etiska överväganden

De deltagande arbetsterapeuterna blev tydligt informerade om syftet med studien via 

missivbrevet. De informerades om att deltagandet är frivilligt och konfidentiellt. De blev även 

informerade om att intervjun kommer att spelas in och att det enbart är författarna samt 

handledare som kommer ha tillgång till materialet. Författarna garanterade 

arbetsterapeuternas anonymitet och konfidentialitet genom att förvara allt insamlat material i 

ett låsbart skåp samt att efter rapportens godkännande förstöra materialet. Inga ortsnamn, 

namn på institutioner/sjukhus eller personuppgifter omnämns i rapporten.  
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RESULTAT

Resultatet beskriver på vilket sätt arbetsterapeuter arbetar med att bedöma körförmågan hos 

personer efter stroke samt arbetsterapeuternas erfarenheter av detta. Resultatet visar 7 

kategorier enligt följande: Teamets arbete med körbedömningar, Aktivitetsintervju ger 

grunden för bedömningen, Standardiserade instrument ger viktig information om kognition, 

Observationer tydliggör körförmågan, Anhörigas deltagande vid bedömning av körförmågan, 

Arbetsterapeuternas förhållningssätt och Vision om kompetensutveckling och utveckling av 

arbetsrutiner. Nedan följer en beskrivning av varje kategori vilka illustreras med utvalda citat 

från intervjuerna.  

Teamets arbete med körbedömningar

I denna kategori ges en beskrivning av teamets arbete med körförmågebedömningar utifrån 

professioner som är involverade i en körförmågebedömning. Fokus inriktas mot den 

arbetsterapeutiska bedömningen och åtgärder.

Arbetsterapeuterna beskriver att personer som insjuknat i stroke kan få remiss från ansvarig 

läkare att genomgå en körförmågebedömning, dessa sker vanligen 3-6 månader efter 

personerna insjuknat i stroke. De berättar att en del av dessa personer även har ett åläggande 

ifrån Länsstyrelsen om att genomföra en körförmågebedömning för fortsatt körkortsinnehav. 

Arbetsterapeuterna beskriver att ansvarig läkare gör en medicinsk bedömning samt remitterar 

personen för synundersökning och de poängterar att de medicinska kraven skall vara 

uppfyllda innan ansvarig läkare remitterar personerna vidare till arbetsterapeutens 

körförmågebedömningar. Arbetsterapeuterna berättar att de utför sina bedömningar oberoende 

av övriga professioner som ingår i teamet runt körförmågebedömningar. Teamet bestod 

vanligen av läkare, neuropsykolog, sjukgymnast samt trafikpedagog, men vilka professioner 

som ingår varierar mellan de olika verksamheterna. 

Arbetsterapeuterna berättar att bedömningarna tar en till tre timmar beroende på 

bedömningsmetoder samt på personens status. Då teamet gjort sina bedömningar 

sammanställs resultatet för att skickas till ansvarig läkare. Läkaren är skyldig att skicka 

bedömningsunderlaget till Länsstyrelsen som behandlar och tar beslut i ärendet.  
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Arbetsterapeuterna berättar att de sällan arbetar med åtgärder riktat mot körförmågan. 

Däremot ger de personerna råd att till exempel använda sig av allmänna kommunikationer 

eller ansöka om färdtjänst. I enstaka fall rekommenderar arbetsterapeuterna körlektioner. De 

uppger att de idag inte arbetar med någon uppföljning och det är inte heller vanligt att 

personerna kommer åter för någon ny bedömning. 

Aktivitetsintervjun ger grunden för bedömningen 

Denna kategori beskriver hur aktivitetsintervjun utförs samt att den är grunden för hela 

bedömningen. Arbetsterapeuterna kan vid intervjun skapa en bild av personens vardagliga liv 

samt få ta del av personens egna upplevelser av att köra bil. 

Arbetsterapeuterna beskriver att de börjar sin bedömning med att ta en aktivitetsanamnes av

personen där frågorna är kopplade till bilkörning. Samtliga arbetsterapeuter i studien ser 

aktivitetsanamnesen som en självklar del i körbedömningen där de får viktig information om 

personerna vilken ligger till grund för fortsatt bedömning. Aktivitetsanamnesen innehåller 

uppgifter om personen som utbildning, arbete, fritidsintressen och personlig vård. 

Arbetsterapeuterna frågar personerna hur de själva uppfattar sin körförmåga, hur ofta de kör, 

vilka miljöer de kör i samt vilket behov de har av bilen i dagsläget. Arbetsterapeuternas 

erfarenheter påvisar att viktiga frågor i aktivitetsanamnesen är vilken betydelse körkortet har 

för personen samt vilka andra transportmöjligheter som finns. De belyser att 

aktivitetsanamnesen är viktig för en helhetsbild av personen och dennes körvanor.  ”Jag 

försöker kartlägga så mycket som möjligt på den tiden jag träffar patienten.” 

Standardiserade instrument ger viktig information om kognition 

I denna kategori beskrivs vilka de vanligaste standardiserade instrumenten som framkommit i 

studien är samt en kort beskrivning av varje instrument. 

Arbetsterapeuterna framhåller att den använder flera olika typer av standardiserade instrument 

i bedömningen Alla arbetsterapeuter framhåller de kognitiva testerna som en stor och viktig 

del i körförmågebedömningen. De instrument som främst anges är NorSdsa, UFOV, MMT, 

BIT samt SIM-data. De arbetsterapeuter som använder SIM-data framhåller det positiva med 

instrumentet, att det visar hur snabb reaktionsförmåga samt uppmärksamhet personen har 

vilket är viktiga komponenter för att köra bil. De beskriver vidare att SIM-data är ett data 
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program där personen sitter framför tre skärmar med en ratt, det syftar till att personen ska 

visa att de har förmåga att parera med ratten och hålla sig på rätt väghalva. 

Samtliga arbetsterapeuter i studien använder instrumentet NorSdsa. Arbetsterapeuternas 

erfarenheter av instrumentet är att det väl urskiljer de som är klart godkända från de som inte 

är godkända att köra bil. De beskriver att de personer som ligger i gränslandet mellan klart 

godkänd och icke godkänd vanligen remitteras till neuropsykolog för en större utredning och 

en del personer blir erbjuden ett praktiskt körprov om resurserna tillåter, detta för att 

säkerställa resultatet. Utöver NorSdsa använder arbetsterapeuterna olika standardiserade 

instrument, arbetsterapeuternas beskrivning av dessa påvisar att val av kompletterande 

instrument skiljer sig över landet. Två arbetsterapeuter i studien framhåller instrumentet 

Useful field of view (UFOV) vilket mäter exponeringstid utav synintryck.  Dagliga aktiviteter 

som bilkörning kräver en viss visuell kapacitet och UFOV mäter denna. Några använder sig 

av Mini mental test (MMT), vilket dessa arbetsterapeuter anser vara ett väldigt grovt 

instrument men de anser ändå att vissa delar i MMT är bra, exempelvis delen där personen 

ska kopiera en figur. Ett annat instrument som används är Behavior in attention test  (BIT). 

Det mäter uppmärksamhet, organisation, synintryck, koncentration och att sortera ut störande 

stimuli. Arbetsterapeuterna framhåller att det är viktigt att observera hur patienten agerar 

under dessa test, eftersom detta ger bra information om exempelvis hur stresstålig en person 

är samt på vilken nivå personens koncentrationsförmåga ligger. 

Vi tittar inte bara på dom här standardiserade instrumenten som är reliabla och 
valida, vad det ger för siffror… utan det är lika mycket hur man hanterar 
situationen.  Det är liksom en väldigt viktig del att dom inte bara har chansat… 
bara för att få dom här poängerna, att dom faktiskt medvetet har styrt och kunnat 
lösa problemen genom att jobba med problemlösning helt enkelt...om det finns nå 
ouppmärksamhetstendenser åt vänster eller höger, snabbheten och uthålligheten 
och hur dom följer instruktionerna

De erfarenheterna arbetsterapeuterna framhåller med standardiserade instrument generellt är 

att de är väl beprövade och resultaten de får fram är till stor del trovärdiga. Flertalet av 

arbetsterapeuterna betonar tryggheten med att använda sig av standardiserade instrument. 

…det är ju att vi faktiskt kan presentera ett mått på att alltså att vi använder ett 
instrument som är väl beprövat och där man sett att resultaten är trovärdiga 
alltså till väldigt stor del så att vi kan väl känna lite som en trygghet i det vi säger 
att dom är godkända eller att dom är underkända eller att dom är i gråzonen



12

Observationer tydliggör körförmågan 

I kategorin beskrivs på vilka sätt arbetsterapeuterna observerar aktivitetsutförandet under 

praktisk körning samt att det förekommer observationer utifrån bedömningsinstrumentet 

Assessment of motor and process skills (AMPS) i samband med körförmågebedömningen. 

Några av arbetsterapeuterna berättar om ett utvecklat samarbete med körskolor. De personer 

som ligger på gränsvärdet i de kognitiva testerna kan därför erbjudas en praktisk 

körförmågebedömning. För att få genomföra den praktiska körningen skall personen inneha 

giltigt körkort och det är vanligt att personen själv får stå för kostnaden. Trafikpedagogen 

ansvarar för säkerheten samt att ge personen instruktioner och arbetsterapeuterna med sin 

medicinska kunskap ansvarar för den medicinska utgångspunkten under den praktiska 

bedömningen. 

Då ansvarar jag då för själva bedömningen om man säger… alltså utifrån 
medicinsk bedömning då som har den medicinska bakgrunden, och trafikläraren 
då… är den som ansvarar för körningen… alltså att ge alla instruktioner

Körskolornas bilar har dubbelkommando och vid behov kan bilen anpassas med till exempel 

blinkers för höger hand eller gaspedal för vänster fot. En arbetsterapeut berättar att inför den 

praktiska körningen betonas det att bedömningen är ett komplement till de kognitiva 

testerna/bedömningarna samt att det ger personen möjlighet att visa hur de klarar körningen i 

praktiken. Arbetsterapeuterna beskriver att de under körningen sitter tyst i baksätet och 

observerar aktivitetsutförandet. För detta kan till exempel instrumentet P–drive användas. 

Arbetsterapeuterna beskriver att P-drive som ett instrument är under utveckling och inriktas 

mot att ge observatören indikationer på hur personen klarar manövrering, orientering, att ha 

uppsikt samt hur denne klarar att följa trafikmärken. Den praktiska körningen görs i dagsljus 

och tar cirka en timme. Personerna kör en så standardiserad slinga som möjligt men slingan 

ska vara varierande och innehålla landsvägs- och stadstrafik. En arbetsterapeut berättar att en 

standardiserad slinga utgör ett stöd i bedömningen, hon kan då vara väl förberedd då hon ska 

åka med. 

Den här slingan då, den har vi gjort upp tillsammans med trafikskolan… så vi har 
varit ute och åkt. Han har gjort upp ett förslag… sen har jag åkt med… och sen så 
har vi sett så vi får en lagom … det ska ju inte vara en jättesvår slinga… det är ju 
inte det som det går ut på utan det ska ju vara en ganska varierande slinga. Den 
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praktiska körningen … där vi försöker… alltså vi har gjort upp samma sträcka 
hela tiden och det är ju för att jag ska vara förberedd när jag åker med… 

De arbetsterapeuterna som har erfarenhet av praktiska körbedömningar framhåller att miljön 

är en viktig aspekt att ta hänsyn till. Arbetsterapeuterna betonar att enligt Vägverkets 

föreskrifter får de inte ta hänsyn till personens trafikmiljö i bedömningen, att de inte får göra 

undantag som gör att en person får behålla sitt körkort även om han/hon bara kör en 

avgränsad sträcka. I sällsynta fall kan ett kontrakt mellan läkare och person/patient skrivas där 

personen lovar att enbart framföra sin bil i exempelvis dagsljus, i utvilat tillstånd eller att de 

har någon med sig i bilen som stöd. På några enheter används AMPS – bedömning som ett 

komplement till NorSdsa för att observera personens förmågor. Det är då viktigt att hitta 

aktiviteter med en svårighetsgrad där kognitiva funktioner utmanas.

Anhörigas deltagande vid bedömning av körförmåga

Kategorin beskriver arbetsterapeuternas erfarenheter av anhörigas deltagande vid 

körförmågebedömningar.

Arbetsterapeuterna beskriver anhörigas deltagande vid körförmågebedömningen både som 

stödjande och hindrande. Den anhörige kan utgöra ett stöd i bedömningen genom att berätta 

för arbetsterapeuten hur personen till exempel fungerar i vardagen. Vid återkoppling efter att 

bedömningarna utförts är det viktigt att den anhörige får ta del av resultatet, detta för att 

kunna vara ett bra stöd för personen. Arbetsterapeuterna beskriver att den anhörige även kan 

utgöra ett hinder vid körförmågebedömningen. Detta genom att den anhörige inte följer 

arbetsterapeutens givna instruktioner som att inte prata och ge goda råd. De anhöriga kan då 

vara en stressfaktor för personen som skall genomgå bedömningen. En av dessa aspekter 

påvisas av en arbetsterapeut med följande citat.

Det är jättebra när anhöriga är med… och då kan man ju välja om de är med helt 
eller vid intervjun… så får jag höra lite grann om det här med insikt… får jag 
svar som stämmer överens eller förskönar man bilden att det går så bra…

Arbetsterapeuternas förhållningssätt

Denna kategori belyser vikten av ett professionellt förhållningssätt gentemot personerna som 

genomgår en körförmågebedömning. 
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Enligt arbetsterapeuternas erfarenheter så skulle många klienter behöva kuratorstöd då de 

genomgår en kris efter förlusten av körkort. De belyser att förlusten av körkort inte främst är 

ett aktivitetsproblem utan ett identitetsproblem som uppkommit efter insjuknandet. 

Arbetsterapeuterna anser att ett professionellt förhållningssätt är av stor vikt där ordval och 

formuleringar noggrant övervägs för att inte kränka personen. Arbetsterapeuterna beskriver att 

flertalet personer har tron att de är experter att köra bil. Det är därför viktigt att berätta för 

personerna att efter stroke kan förmågan att köra bil förändras. En av arbetsterapeuterna 

berättar att en person hotat att ta livet av sig och hotat kollegorna när de fått ett negativt 

besked. Ett exempel på en arbetsterapeuts förhållningssätt visas med följande citat:

Vi försöker uttrycka oss till patienten på det sättet att vi inte säger att du är en 
dålig bilförare utan att vi ska utreda om det finns medicinska orsaker bakom för 
att du inte kan köra bil men att du är ju en lika bra bilförare och att det inte 
handlar om det… så man inte tjackar ner på patienten som bilförare… man får 
omformulera sig lite grann

Vision om kompetensutveckling och utveckling av arbetsrutiner 

Kategorin beskiver arbetsterapeuternas personliga kompetensutveckling samt deras visioner 

om vidareutveckling inom området körförmågebedömningar på de enheter arbetsterapeuterna 

arbetar.

Enligt arbetsterapeuternas erfarenheter finns ett behov av att fortsätta utveckla arbetet inom 

körförmågebedömningar. De beskriver att det bland annat kan göras genom 

vidareutbildningar och personlig utveckling. De anser att kompetensen ökar genom att 

regelbundet utföra körförmågebedömningar, vilket ger en högre kvalité på 

körförmågebedömningarna. Vidare uttrycker de att utveckling av bedömningsinstrumenten 

vore bra för mer tillförlitliga körförmågebedömningar. Flertalet av arbetsterapeuterna betonar 

vikten av ett gott kollegialt samarbete. Några berättar om länsträffar där diskussioner av 

körkortsmedicinska frågor, arbetssätt samt utveckling av området behandlas. I ett av länen har 

arbetsterapeuterna utformat en intervjumall vilken är kopplad till aktiviteten bilkörning, hur 

de själva uppfattar sin körförmåga, hur ofta de kör, vilka miljöer de kör i samt behov av bilen 

i dagsläget. Den innehåller även frågeställningar om utbildning, arbete, fritidsintressen och 

personlig vård. 



15

Arbetsterapeuternas erfarenheter påvisar att en utveckling av enhetliga rutiner och därtill även 

teamarbete med läkare, neuropsykolog, sjukgymnast samt logoped skulle säkra bedömningen 

av körförmåga. Till exempel skulle sjukgymnastens bedömningar ge läkaren ett underlag av 

personens motoriska färdigheter som har stor betydelse vid bilkörning. En bedömning av 

logoped ger svar på om personen kan tillgodogöra sig trafikinformation som till exempel 

symboler och trafikmärken. Att arbetsterapeuter ska arbeta med körförmågebedömningar är 

samtliga i studien eniga om. De beskriver att arbetsterapeuternas kompetens gör dem 

självklara vid körförmågebedömningen, framförallt vid den praktiska körningen. De betonar 

att arbetsterapeuternas grundkompetens är att bedöma aktivitetsförmågan samt att analysera 

och beskriva utförandet vilket är självklart vid bedömningen av aktiviteten att köra bil. Vidare 

framhåller de att arbetsterapeuter har den medicinska utbildningen, vilken trafikpedagogen 

saknar. Flera i studien upplever att deras bedömningar är av stort värde och det är därför 

viktigt att använda väl avvägda ord vid dokumentationen. 

Arbetsterapeuterna beskriver faktorer som påverkar körförmågebedömningarna. Dessa är 

ekonomiska resurser, omorganiseringar samt att de saknar ett samarbete med andra 

professioner eller körskola. En arbetsterapeut anser att fler Trafikmedicinska center är en 

nödvändighet då antalet äldre förare i trafiken ökar samt att fler personer med olika sjukdomar 

är ute på vägarna. 

KONKLUSION

Arbetsterapeuterna började alltid sin bedömning med att ta aktivitetsanamnes av personen. 

Alla arbetsterapeuter i studien såg detta som en självklar del i bedömningen där de fick viktig 

information om personen. Arbetsterapeuterna berättade att det vanligaste instrumentet de 

använde vid körförmågebedömningen var NorSdsa men de använder även olika 

kompletterande instrument. Arbetsterapeuterna understryker att användandet av 

standardiserade instrument ger trygghet vid genomförandet av bedömningen. Som 

komplement till de kognitiva bedömningarna använde arbetsterapeuterna observationer vilka 

var praktisk körning och observationer utifrån AMPS. Anhörigas deltagande under 

bedömningen sågs som både stödjande och hindrande. Anhöriga kunde ge viktig information 

om personen samtidigt som de kunde vara ett stressmoment för personen under bedömningen. 
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Arbetsterapeuterna ansåg att det var viktigt med ett professionellt empatiskt förhållningssätt 

gentemot personen eftersom det för många kunde vara en känslig period att riskera att förlora 

sitt körkort. Alla i studien framhöll att kompetensutveckling inom området är av stor vikt, 

främst för att utveckla rutiner för bedömning och för teamarbetet vid 

körförmågebedömningar. Alla i studien ansåg att arbetsterapeuter ska arbeta med 

körförmågebedömningar. Arbetsterapeutens kompetens gör dem självklara i arbetet med 

dessa bedömningar.

DISKUSSION 

Syftet med studien är att beskriva hur arbetsterapeuter bedömer förmåga att köra bil hos 

personer efter stroke samt arbetsterapeuternas erfarenheter av arbetet med detta.  

De resultat som framkommit i studien belyser vilka bedömningsmetoder som 

arbetsterapeuterna använder, deras erfarenheter av arbetet med körförmågebedömningar samt 

på vilket sätt de önskar vidareutveckling inom området.  bedömningsmetoder i resultatet 

överrensstämmer med de bedömningsmetoder som beskrivits i tidigare forskning (Patomella 

et al. 2006; Akinwuntan et al. 2006; Lundqvist, 2001). Resultatet visar även andra 

bedömningsmetoder som inte återges i litteraturen. Resultatet visar att rutiner och metoder för 

bedömning av körförmågan ej är gemensamma utan varierar mellan de olika verksamheterna.

I kategorin teamets arbete med bedömningar beskrivs att läkaren har det medicinska ansvaret 

och remitterar personen vidare till arbetsterapeut eller andra professioner i teamet. Enligt 

Vägverkets författningssamling (2008:158) skall läkaren göra synundersökning samt 

medicinsk utredning för att utesluta riskfaktorer som kan påverka körförmågan. Resultatet 

visar att på flertalet av de verksamheter som representeras i studien utför läkaren den 

medicinska bedömningen innan övriga professioner gör sina bedömningar. Att läkaren gör 

sina bedömningar först, för att utesluta medicinska hinder för fortsatt körkortsinnehav, ser 

författarna som en värdefull rutin. Detta för att personerna inte ska behöva genomgå flera 

bedömningar för att sedan kanske få ett nej på grund av medicinska hinder. 

En studie av Söderström, Pettersson och Leppnert (2006) visar att personer efter stroke har 

ökat sin körförmåga samt sin generella kunskap om trafik efter att de praktiskt körtränat 

mellan sex till tolv timmar samt tagit två timmars teorilektioner.  Deltagarna hade vid det 

praktiska körprovet ej klarat alla moment men efter körlektionerna klarade 13 av 15 personer 
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den praktiska körningen. Utifrån ovanstående studie av Söderström et al. (2006) vill 

författarna påvisa att för de personer som har potential att träna upp sin förmåga att köra bil 

vore körlektioner en åtgärd att diskutera. Författarna menar att de personer som skulle ha 

potential att träna upp sin körförmåga är de som ligger i gränslandet mellan godkänd och icke 

godkänd efter att ha genomfört kognitiva tester och praktiskt körprov. 

I kategorin aktivitetsintervju är grunden för bedömning belyses vikten av en första intervju 

som ger grund för körförmågebedömningen genom att den ger en helhetsbild av personen. 

Anamnesen ger arbetsterapeuten information om till exempel utförandemönster och kontext 

(AOTA, 2005) och resultatet visar att samtliga arbetsterapeuter poängterar betydelsen av 

aktivitetsanamnesen. Nordbakke (2006) skriver att en förlust av körkortet kan medföra lägre 

grad av självständighet, spontanitet och frihet samt påverka självförtroendet, identiteten och 

livskvaliteten. Författarna anser att anamnesen är av stor vikt för att få en god förståelse för 

vad en eventuell förlust av körkortet skulle betyda för personen. 

I kategorin Standardiserade instrument ger viktig information om kognition och observationer 

tydliggör körförmågan beskrivs olika standardiserade tester samt observationer som 

arbetsterapeuterna använde. Instrumentet NorSdsa användes av samtliga arbetsterapeuter, 

författarna anser att detta är ett steg mot enhetliga körförmågebedömningar även om de 

instrument som användes för kompletterande bedömningar varierade mellan verksamheterna. 

Flertalet arbetsterapeuter ansåg att NorSdsa var ett brett instrument som mätte flera av de 

funktioner som krävs för att vara en god och säker bilförare. Men nästan alla uppgav att de 

kompletterande testerna gav en mer rättvisande bild. Författarna anser att för att komma ett 

steg närmare nationella riktlinjer så bör även de kompletterande testerna vara enhetliga över 

landet. 

Resultatet visade att arbetsterapeuterna anser att samarbetet med trafikskolor är en viktig 

tillgång i arbetet med körförmågebedömningar. De arbetsterapeuter som har detta samarbete 

beskriver utförligt hur bedömningarna går till. Patomella et al. (2004) skriver att praktisk 

körning skall ske på standardiserad slinga i varierad miljö och körningen bör ta cirka 1 timme.  

Resultatet visar att de arbetsterapeuter som använder sig av praktisk körning tar den fysiska 

miljön i beaktande och anser att det är viktigt att personen kan framföra bilen i miljöer som 

sätter krav på personen som bilförare. Några arbetsterapeuter anser att körkort som är 

avgränsade till en viss fysisk miljö skulle vara ett alternativ för dem som inte kör så ofta och 
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bara i vissa omgivningar. En studie påvisar att personer som drabbats av stroke har ett 

förändrat körmönster liknande det som vanligen följer ett normalt åldrande. Personerna 

minskade medvetet antalet körtillfällen samt längden på körsträckorna och de förlitade sig 

även på att andra människor kunde hjälpa dem med transport (Fisk, Owsley & Mennemeier, 

2002). Författarna menar, att även om studien av Fisk et al. (2002) påvisar ett medvetet 

förändrat körbeteende hos personer efter stroke, är inte avgränsade körkort något alternativ. 

Författarna anser dock, att de personer som har potential att träna upp sin förmåga att köra bil 

ska få chans till det för att sedan genomföra nya körförmågebedömningar. Författarna menar 

att de personer som då inte klarar körförmågebedömningarna ska få sitt körkort indraget och 

istället söka alternativa färdsätt. 

Tidigare studier påvisar att en kombination av standardiserade neurospsykologiska tester samt 

praktiska körprov ger en mer tillförlitlig utredning (Akinwuntan et al., 2002; 2006; Lundqvist, 

2001). Även Patomella (2007) skriver att ett praktiskt körprov kan påvisa resurser eller 

svårigheter hos personen som ej varit tydliga vid de standardiserade testerna. Resultatet visar 

att den praktiska körningen är ett bra komplement till de kognitiva testerna/bedömningarna 

och de arbetsterapeuter som har samarbete med trafikskolor framhåller den praktiska 

körförmågebedömningen som en viktig och kanske avgörande del i den totala bedömningen.  

Författarna anser att praktisk körförmågebedömning ska kunna erbjudas till de personer som 

ligger i gränslandet mellan godkänd och icke godkänd för att få en mer tillförlitlig utredning.  

I kategorin Kompetensutveckling samt vidareutveckling inom området 

körförmågebedömningar beskriver arbetsterapeuterna vilken erfarenhet de har inom området 

samt på vilket sätt de önskar utveckla arbetet med körförmågebedömningar inom 

verksamheterna. Samtliga arbetsterapeuter i studien är eniga om att arbetet med att bedöma 

körförmågan hos personer efter en stroke är ett område för professionen. Då resultatet ökat 

författarnas kunskap om vikten av arbetsterapeuternas del i körförmågebedömningarna anser 

även författarna att professionen skall delta vid körförmågebedömningar. Studien av 

Lundqvist & Alinder (1997) visade att en kombination av flera tester ökade säkerheten i 

bedömningsunderlaget vilket även Akinwuntan et al. (2001; 2002; 2006) och Lundqvist 

(2001) påvisade i sina studier. Utifrån ovan nämnda studier menar författarna att 

arbetsterapeuterna borde utgöra en självklar del i körförmågebedömningen då resultatet 

visade att arbetsterapeuternas speciella kompetens att bedöma aktivitetsutförandet vid den 

praktiska körningen gav en mer tillförlitlig bedömning.  Arbetsterapeuterna uppgav även att 
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en utveckling av till exempel nationella riktlinjer samt ett ökat samarbete med övriga 

professioner skulle säkerställa resultaten av bedömningarna. Enligt Lundqvist (2001) skulle 

ett tvärprofessionellt samarbete mellan neuropsykologer och övriga professioner inom 

området ge en mer tillförlitlig utredning av körförmågan. Utifrån Lundqvists (2001) studie 

samt arbetsterapeuternas beskrivning av hur de vill utveckla samarbetet mellan professionerna 

drar författarna slutsatsen att arbetsterapeuter ska tillsammans med övriga professioner 

utveckla området körförmågebedömningar för att säkerställa bedömningarna och arbeta mot 

Nollvisionen. Även nödvändigheten av fler Trafikmedicinska center belyses av en 

arbetsterapeut i studien, då antalet förare i trafiken ökar samt att fler personer med olika 

sjukdomar är ute på vägarna.     

    

Arbetsterapeuternas beskrivningar gav författarna en god förståelse för hur de 

arbetsterapeutiska bedömningarna går till vid utredning av körförmågan, vilka rutiner som 

finns för en bedömning samt vilka instrument och observationer som arbetsterapeuterna anser 

ge tillförlitliga resultat. Arbetsterapeuterna gav även författarna argument till varför 

professionen skall arbeta med körförmågebedömningar samt utveckla arbetet inom området. 

Författarna anser att nationella riktlinjer är av vikt för att säkerställa 

körförmågebedömningarna samt för att ge personerna rättvisa körförmågebedömningar 

oavsett vart i landet de bor. Med nationella riktlinjer skulle det även vara enklare att göra 

jämförelser över landet vid till exempel forskning. 

Metoddiskussion 

För att få kunskap om hur arbetsterapeuterna bedömer körförmågan hos personer efter stroke 

valdes en kvalitativ halvstrukturerad intervju med öppna frågor och följdfrågor där 

arbetsterapeuterna ombads att berätta fritt kring frågeställningarna. Detta valet av metod är 

lämpligt enligt Lantz (2007) då det gav författarna en möjlighet att vidareutveckla 

frågeställningarna för en ökad förståelse för frågeområdet.

Undersökningsgruppen var relevant och svarade mot syftet. Den stora geografiska 

spridningen har gett kunskap om hur de arbetsterapeutiska körförmågebedömningarna går till 

på de olika verksamheterna. Författarna anser att en större variation av verksamheter i landet 

hade varit intressant, speciellt fler specialenheter. Författarna tror att resultatet då hade kunnat 

variera mer, framförallt vilka bedömningsmetoder som användes samt vilka professioner som 
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var delaktiga i bedömningen. Lämpligt antal arbetsterapeuter ingick i studien med tanke på 

den tid som fanns för insamling samt bearbetning av data.  

Enligt Graneheim och Lundman (2004) är en studies trovärdighet ett begrepp som innefattar 

tillämpbarhet, pålitlighet och överensstämmelse. Tillämpbarheten ökar genom att välja 

lämplig metod för datainsamling och analys för att besvara syftet (Graneheim & Lundman, 

2004) vilket författarna till studien gjorde. Vidare stärks tillförlitligheten genom ett lämpligt 

urval av deltagare med varierande erfarenheter från både regionnivå, länsnivå och 

specialenheter.  Tillämpbarhet innebär även att kunna verifiera en studie med andra kunniga 

inom området. I denna studie har detta skett genom telefonintervjuer med legitimerade och 

erfarna arbetsterapeuter inom det undersökta området för körförmågebedömningar samt 

genom att jämföra resultatet med tidigare forskning inom ämnet. Tillämpbarheten av 

insamlingsmetoden i denna studie var lämplig, eftersom största fördelen med att använda 

telefonintervjuer var att vi som författare lättare kunde nå ett större geografiskt område samt 

att vi båda aktivt kunde delta vid intervjuerna. Genom att spela in data säkerställs att viktig 

information inte går förlorad (Holloway & Wheeler, 2002). Intervjuerna i studien spelades in 

med diktafon vilket säkerställde att ingen information gick förlorad. Pålitlighet innebär att 

datainsamling och analys sker så att studien kan upprepas och även genomföras av andra 

(Graneheim & Lundman, 2004). Författarna i denna studie har stärkt pålitligheten genom att 

materialet först kodades enskilt av författarna för att sedan jämföras. Även handledaren läste 

igenom delar av materialet och kodade det för att därefter jämföra koderna med författarnas. 

Då dessa hade samstämmighet stärks pålitligheten. Varje kategori i resultatet stärktes med ett 

citat vilket även ökade pålitligheten i studien. Enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär 

överensstämmelse att det som avses undersökas har undersökts, om resultaten är 

sanningsenliga samt om det går att överföra resultaten till andra områden. Detta har 

författarna i denna studie eftersträvat med ett tydligt syfte och tydlig metodbeskrivning. Hade 

detta inte gjorts, hade det kunnat medföra att överensstämmelsen blivit försvagad. 

När examensarbetet är godkänt kommer det inspelade materialet att förstöras samt de 

utskrivna intervjuerna, detta för att inte kunna identifiera deltagarna och deras arbetsplatser. 

Detta kommer att göras för att hålla den lovade konfidentialliteten. 
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Vidare forskning

Författarna har under studiens gång diskuterat hur en körförmågebedömning påverkar den 

personen som genomgår en körförmågebedömning. Att studera personens upplevelser genom 

en kvalitativ studie där ett lämpligt urval personer intervjuas skulle öka kunskapen och 

förståelsen för hur personens upplevelser är inför, under och efter en körförmågebedömning

där flera professioner är involverade. Författarna tror att en ökad kunskap om dessa 

upplevelser skulle utgöra ett stöd vid körförmågebedömningen.
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INTERVJUGUIDE Bilaga 1

Vilken erfarenhet har du av att bedöma körförmåga efter stroke?

- Vidareutbildning/forskning 

- hur länge har du arbetat med körförmågebedömningar 

Vem är vanligtvis er ”uppdragsgivare”/ inremiterrande?

- läkare

- länsstyrelse

Kan du beskriva på vilket sätt du utför utredningarna?

Vilka metoder används vid bedömning av körförmåga? 

- intervjuer

- Instrument

- standardiserade tester

- görs både kognitiva och funktions test

- observationer 

- metodernas validitet och reliabilitet?

Tar ni vid bedömningen hänsyn till hur miljön ser ut där personen ska utföra aktiviteten/köra 

bil.  

Kan du berätta om hur du arbetar och vilka erfarenheter du har av att;

- involvera anhöriga i bedömningen av personernas förmåga att köra bil

Vad är det som skiljer den arbetsterapeutiska bedömningen från övriga professioners?  

- vad har arbetsterapeuter för kunskaper som är värdefulla i en bedömning

- hur stor del utgör den arbetsterapeutiska bedömningen i en körförmågebedömning?

- vilka professioner ingår i teamet kring körförmågebedömning?

- Vad är specifikt för de olika yrkesfunktionerna vid bedömning av körförmåga.

Hur länge brukar en arbetsterapeutisk bedömning ta?

Kan du beskriva hur miljön ser ut där ni utför bedömningen?
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- får patienten en ”andra chans”?

- Skickas vidare till ”högre enhet”, specialenhet 

Hur används det insamlade materialet efter den arbetsterapeutiska bedömningen?

- dokumenteras den slutsats du gör vid bedömningen och rapporterar du denna 

slutsats/resultat vidare till någon instans.  

- ger förslag till målsättning för kommande åtgärder för personen. 

ansvarig läkare

- specialenheter för vidare utredning

- länsstyrelsen

Intervjuguide – baseras på Kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter (Socialstyrelsen, 

2001). 
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FÖRFRÅGAN OM DELTAGANDE I STUDIE Bilaga 2

I samband med en stroke kan en persons förmåga att köra bil eller lämplighet att inneha 
körkort påverkas på grund av de funktionsnedsättningar som kan följa. Bilkörning är en 
vardaglig aktivitet som ofta är en förutsättning för arbete och fritidsaktiviteter. 

Vi är två studerande på Arbetsterapeutprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet som läser 
6: e termin och arbetar med vårt examensarbete. Vi har valt att studera hur arbetsterapeuter 
arbetar och bedömer personer som har nedsatt förmåga att köra bil till följd av stroke. Vårt 
intresse för detta har väckts genom att vi har kommit i kontakt med detta under tidigare 
praktikperioder.

Det färdiga arbetet kommer att finnas tillgängligt på LTU: s hemsida på länken: 
http://epubl.ltu.se/

Syftet med studien är att beskriva hur arbetsterapeuter bedömer nedsatt förmåga att köra bil 
hos personer med stroke samt arbetsterapeuternas erfarenheter av arbetet med detta.  
   
Datainsamlingen kommer att ske genom telefonintervjuer vilka kommer att spelas in. 
Planerad tid för intervjun beräknas till cirka 45-60 minuter. 

I rapporten kommer varken personer, orter eller sjukhus att kunna identifieras. 
Undersökningspersonerna garanteras konfidentialitet vilket innebär att allt insamlat material 
förvaras säkert och kommer att förstöras då studien är genomförd. Endast undertecknade har 
tillgång till materialet. Du kan själv närhelst välja att avbryta din medverkan. 

Om Du vill medverka eller har frågor kontakta någon av oss undertecknade via e-mail eller 
telefon. Vi planerar att genomföra intervjuerna under slutet av v. 11. 

Med Vänliga Hälsningar

Ylva Gustafsson Camilla Bruman

E-mail: ylvgus-5@student.ltu.se E-mail: cambru-5@student.ltu.se

Tel : 073-92 93 302 Tel : 070-23 17 769

Handledare: Cecilia Björklund
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