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Sammanfattning 

In-Home Occupational Performance Evaluation [I-HOPE] är ett aktivitetskort baserat 
bedömningsinstrument som utvecklats i USA för att mäta både aktivitetsutförande och 
aktivitetshinder för äldre över 65 år i ordinärt boende. En pilotgrupp legitimerade 
arbetsterapeuter i Sverige har testat den svenska versionen av bedömningsinstrument I-HOPE 
[I-HOPE/S] i kliniskt arbete under hösten 2017. Syfte: Syftet med studien var att beskriva 
arbetsterapeuternas erfarenheter av att använda bedömningsinstrument I-HOPE/S i det kliniska 
arbetet. Metod: Datainsamling har skett genom semistrukturerade intervjuer. Metoden som 
användes var en manifest kvalitativ innehållsanalys med deduktiv ansats.  Resultat: Studiens 
resultat visade som helhet att I-HOPE/S är ett bra bedömningsinstrument som främjade 
arbetsterapeuten att få ett bra underlag för vidare åtgärder och ansågs vara personcentrerad.  
Aktivitetskorten ansågs vara centrala i bedömningsinstrument I-HOPE/S och lyfte fram 
bortglömda aktiviteter. En begränsande aspekt för användandet av I-HOPE/S var att flertal 
arbetsterapeuter visste inte hur de skulle kunna använda poängen de fick fram och hur siffrorna 
skulle tolkas. Bedömningen med I-HOPE/S var tidskrävande. Slutsats: 
Bedömningsinstrumentet I-HOPE/S har potential att användas av arbetsterapeuter i det kliniska 
arbetet.  
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Abstract 
In-Home Occupational Performance Evaluation [I-HOPE] is an activity card-based assessment 
instrument developed in USA to assess in-home activity performance and activity barriers for 
people above 65 years. A pilot group of registered occupational therapists in Sweden has tested 
the Swedish version of the assessment instrument I-HOPE [I-HOPE/S] in clinical work during 
the autumn, 2017. Objectives: The objectives of the study were to describe the occupational 
therapists’ experiences of using the assessment instrument I-HOPE/S in clinical work. Method:  
The data sampling was performed through semi-structured interviews. The method applied in 
the present study consists of a manifest qualitative content analysis with a deductive approach. 
Results: The results of the study showed that overall I-HOPE/S is a person-centered assessment 
instrument that promoted satisfactory support to the occupational therapists for further actions. 
The activity cards were found central in the assessment instrument I-HOPE/S and were helpful 
in exposing forgotten activities. A limiting aspect of using I-HOPE/S was that a majority of the 
occupational therapists did not understand how to use the accumulated scores or how assess 
them. The assessment with I-HOPE/S was time-consuming. Conclusions: The assessment 
instrument I-HOPE/S has the potential to support occupational therapists in their daily clinical 
work.   
 
Keywords: Occupational therapy, Assessment instruments, I-HOPE, home environment 
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1. Inledning 
Aktuell studie ingår i ett större projekt, där övergripande syftet är att översätta och 

kulturanpassa bedömningsinstrumentet In-home occupational performance evaluation [I-

HOPE] till svenska förhållanden. Projektet utförs gemensamt mellan Luleå Tekniska 

Universitet och Göteborg Universitet. I-HOPE är ett personcentrerat bedömningsinstrument 

som utgår från aktivitetskort. I-HOPE är utvecklat och testat i USA och visar på god validitet 

och reliabilitet för personer över 65 år i ordinärt boende (Stark, Somerville & Morris, 2010). 

En pilotgrupp i Sverige med legitimerade arbetsterapeuter har testat den svenska versionen av 

bedömningsinstrumentet I-HOPE [I-HOPE/S] i kliniskt arbete för att pröva I-HOPE/S 

användbarhet samt acceptans i det svenska kliniska arbetet. Denna studie kommer att handla 

om arbetsterapeuternas erfarenheter i användandet av bedömningsinstrument  I-HOPE/S i det 

kliniska arbetet.  

2. Bakgrund  

2.1. Äldre och aktivitet i hemmiljö 

I Sverige bor ca 18 % av de som är över 65 år i ordinärt boende och antalet äldre ökar då 

människor lever längre för varje år som går (Statistiska Centralbyrån [SCB], 2017). Äldre 

föredrar att bo hemma så länge som möjligt (Petersson, Kottorp, Bergström & Lilja, 2009) och 

hemmiljön påverkar de äldres val av aktiviteter (Dahlin-Ivanoff, Haak, Fänge & Iwarsson, 

2007). Begreppet aktivitet är mångsidigt och komplext (Kielhofner, 2012). Inom arbetsterapi 

förklaras aktivitet att den består av en mening för personen i interaktion med miljön som 

personen vistas i (Fisher, 2009; Kielhofner, 2012). I den miljön finns olika uppgifter och genom 

att personen väljer att göra en specifik uppgift, blir den personlig och i samspel mellan miljön 

omvandlas uppgiften till en aktivitet (Erlandsson & Persson, 2014).  Kielhofner (2012) 

definierar miljön som komplex med fysiska, sociala, kulturella och politiska aspekter som 

påverkar urvalet av aktivitet och dess engagemang.  
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Med takt att befolkningen blir äldre förväntas vanliga åldersrelaterade funktionsnedsättningar 

eller nedsatt hälsotillstånd att öka och kan ge konsekvenser i form av social isolering, 

depression och/eller fall (Gitlin et al., 2009; Petersson et al., 2009; Rousseau, Potvin, Dutil & 

Falta, 2013) men även i form av förlorade aktiviteter (Tollén, Fredriksson & Kamwendo, 2008). 

När personen drabbas av en funktionsnedsättning kan det leda till att personen väljer att avsluta 

aktiviteter som är av betydelse för att kunna ha ett meningsfullt liv (Erlandsson & Persson, 

2014; Tollén et al., 2008) vilket kan leda till att personen får sämre livskvalité. (Tollén et al., 

2008). Att kunna utföra meningsfulla aktiviteter påverkar personens möjlighet att fortsätta bo i 

sitt hem (Fisher, Nilsson & Widman-Lundmark, 2006). 

 

Kielhofner (2012) samt Rousseau et al. (2013) beskriver att miljö och person är bundna till 

varandra och miljö påverkar personen i aktivitet, vad personen gör och hur personen gör det. 

Vidare beskriver Kielhofner (2012) att miljön och aktivitet tillsammans bildar personens 

aktivitetsmiljö som ger ett sammanhang och en meningsfull kontext för personen. Enligt 

Erlandsson och Persson (2014) förändras aktiviteter över tid och under ett livsförlopp bygger 

personen upp sin egen unika aktivitetsrepertoar som består av aktiviteter som är av betydelse 

för personen. Utifrån förändrad funktionsförmåga kan det vara betydelsefullt att skapa nya eller 

återuppta tidigare aktiviteter som främjar hälsa och välbefinnande hos personen. 

Arbetsterapeuten har en viktig roll genom sina insatser och resonemang, att stötta personen för 

att kunna bibehålla hälsa och tillfredsställelse i sin egen vardag trots att aktivitetsförmågan är 

begränsad (Erlandsson & Persson, 2014) men även att hjälpa till att skapa nya möjligheter för 

att personen ska kunna delta i aktiviteter (Lilja, Borell, Andersson Svidén & Sadlo, 2001).      

2.2. Arbetsterapi i hemmiljö 

Målet i arbetsterapi är att genom engagemang i aktivitet främja hälsan och möjliggöra   

vardagslivet för att personen ska kunna få möjlighet att leva livet så gott som möjligt utifrån 

sina förutsättningar (Erlandsson & Persson, 2014; Kielhofner, 2012; Sveriges Arbetsterapeuter, 

2012) där engagemang i aktivitet är den grundläggande och drivande kärnan i mänskliga 

aktiviteter (Kielhofner, 2012). Den fysiska miljön har stor inverkan på personens 

aktivitetsutförande genom att antingen hindra eller möjliggöra aktivitet (Kielhofner, 2012; 

Petersson et al., 2009).  Arbetsterapeuten har ett unikt sätt att arbeta på, där hela personen är i 

fokus. Genom att kunna arbeta i personens egen hemmiljö får arbetsterapeuten möjlighet att ta 
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del av personens vardagliga aktiviteter (Sveriges arbetsterapeuter, 2016a). Det kan innebära 

bland annat kompenserande insatser i form av hjälpmedel för att stödja personen att klara sina 

aktiviteter så självständigt som möjligt (Borell & Lilja, 2001). 

 

Eftersom allt fler äldre vill bo kvar hemma leder detta till att hemtjänst och vård i hemmiljön 

ökar (Socialstyrelsen, 2018). Arbetsterapeutens uppgift är också att ge stöd och råd till övrig 

vårdpersonal i genomförande av personens rehabilitering i aktivitet. Men även insatserna som 

att vägleda, informera och instruera anhöriga för att främja och stötta den äldres utförande i 

aktivitet (Borell & Lilja, 2001; Furåker & Nilsson, 2011). Vidare beskriver Borell och Lilja 

(2001) att arbetsterapeutens vanliga interventioner i personens hemmiljö är att anpassa den 

fysiska miljön som möjliggör personens aktivitet. När personen har en funktionsnedsättning 

kan den fysiska miljön behöva anpassas till nya eller till de återupptagna aktiviteter som är 

meningsfulla (Kielhofner, 2012). Petersson et al. (2009) beskriver att anpassning av hemmiljön 

förbättrar det dagliga livet för de äldre. Enligt Larsson Lund och Nygård (2004) är det av vikt 

att arbetsterapeut och övriga vårdpersonal ser personens hemmiljö från flera perspektiv. Att 

fokus inte bara ligger på arbetsterapeutiska interventioner som miljöanpassningar eller 

hjälpmedel men även tänka efter hur dessa interventioner kan tillhandahållas så att personens 

privata och personliga hem bibehålls. 

2.3 Arbetsterapiprocess 

Arbetsterapi består av teoretisk vetenskap och praktisk tillämpning av yrkesutövare som är 

legitimerade arbetsterapeuter (Jacobson, 2014) och utgår ifrån människans grundläggande 

behov att vara aktiv (Argentzell & Leufstadius, 2010). Arbetsterapi förklaras som dynamiskt 

samspel mellan aktivitet, person och miljö samt betonar aktiviteternas betydelse för hälsa och 

ett meningsfullt liv (Eklund, 2010; Erlandsson & Persson, 2014; Fisher & Nyman, 2011; 

Kielhofner 2012). Vanliga förekommande modeller som används för stöd till arbetsterapeuter 

i kliniskt arbete är Model of Human Occupational [MOHO] (Kielhofner, 2012) och 

Occupational Therapy Intervention Process Model [OTIPM] (Fisher, 2009) vilka utgår ifrån 

personcentrerad arbetsterapiprocess där personen är i centrum under hela processens gång. 

Modellerna förklarar genom att arbetsterapiprocessen, med informationssamling, 

problemidentifiering, planering, åtgärder samt utvärdering, fungerar som stöd till 

arbetsterapeuten för att kunna ha struktur vid aktivitetsfokuserat och personcentrerat arbete 

(Fisher, 2009; Kielhofner, 2012). Arbetsterapeuten ska se personen utifrån ett holistiskt 
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perspektiv (Argentzell & Leufstadius, 2010; Kielhofner, 2012) som en människa som har sina 

intressen, värderingar, roller och vanor samt uppfattningar av den egna förmågan. Detta styr 

personens vilja att utföra aktiviteter och ger stöd och motiverar utförande av aktivitet efter 

personens resurser (Kielhofner, 2012). Vidare ska arbetsterapeuten beakta miljön som kan vara 

både stödjande och hindrande för aktivitetsutförande (Fisher, 2009; Fisher & Nyman, 2011; 

Kielhofner, 2012; Petersson et al., 2009; Stark et al., 2010). 

2.4. Bedömningsinstrument i kliniskt arbete 

I arbetsterapeutens profession ingår att med hjälp av observationer, intervjuer och/eller 

självskattning genomföra bedömningar av personens aktivitetsutförande med stöd av olika 

bedömningsinstrument (Sveriges Arbetsterapeuter, 2016b). Arbetsterapeuten kan samla 

information och identifiera personens styrkor och svagheter med hjälp av ostrukturerade eller 

strukturerade metoder. Strukturerad bedömning är ett tydligt tillvägagångssätt för att samla 

relevant information om personen och ska innehålla instruktioner eller föreskrifter för 

användning samt underlag för tolkningen av insamlad information (Kielhofner, 2012). 

Bedömningsmetoder som är standardiserade ger stöd till arbetsterapeuten att utföra 

evidensbaserad kliniskt arbete. Ett standardiserat instrument säkerställer reliabiliteten i 

genomförandet, vilket syftar till att oavsett vem som utför bedömningar bli de likvärdiga 

(Socialstyrelsen, 2012). 

  

Enligt Kielhofner (2012) är valet av bedömningsinstrument ett av arbetsterapeutens viktigaste 

beslut i arbetsterapiprocessen. För att skapa en förståelse för personen och personens behov är 

det nödvändigt med adekvat bedömning och att välja rätt bedömningsinstrument som är lämplig 

och användbar för ålder, personen och lyfter fram väsentlig information för åtgärdsplaner 

(Alotaibi, Reed & Nadar, 2009; Kielhofner, 2012; Socialstyrelsen, 2012). Vidare beskriver 

Alotaibi et al. (2009) och Kielhofner (2012) att arbetsterapeutiska bedömningsinstrument ska 

inte bara inrikta sig i personens funktionsnedsättning, utan även mäta personens 

aktivitetsförmåga, för att skapa en helhetsbild av aktivitet i den aktuella miljön. Självskattning 

används för att personen ska kunna klargöra sina egna tankar och känslor om sin situation vilket 

leder, via dialog mellan arbetsterapeut och person, till en djupare förståelse om personens 

aktivitetsutförande. 
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2.5. In -Home Occupational Performance Evaluation [I-HOPE] 

I-HOPE, som ett arbetsterapeutiskt bedömningsinstrument för både aktivitetsutförande och 

aktivitetshinder, är utvecklat i USA och efter vetenskapliga prövningar används av 

arbetsterapeuter i kliniskt arbete med äldre över 65 år i ordinärt boende. I-HOPE kan användas 

i kliniskt arbete både för bedömningen och som utvärderingsinstrument. Syftet med I-HOPE är 

att mäta effekterna mellan personens aktivitetsutförande och miljöhinder. 

Bedömningsinstrument I-HOPE togs fram i USA på grund av brist på bedömningar som 

utvärderar personens aktivitetsutförande i förhållande till hinder i hemmiljö. I-HOPE består av 

44 aktivitetskort som alla relaterar till dagliga aktiviteter (Stark et al., 2010). Sachs och Josman 

(2003) visar i sin studie att ett bedömningsinstrument baserad på aktivitetskort kan bidra till 

förståelse att kategorisera vardagsaktiviteter genom att identifiera personens aktivitetsutförande 

och engagemang i aktivitet. 

 

Stark et al. (2010) förklarar utifrån sin studie att tanken med fotografiska bilder som ger visuella 

signaler, kan återkalla aktiviteter som utförs men även aktiviteter som personen inte längre gör 

på grund av funktionsnedsättning. Utifrån dessa 44 aktivitetskort ska personen göra en egen 

bedömning utifrån aktiviteterna genom att lägga korten i olika kategorier. Personen gör sedan 

en subjektiv skattning av tillfredsställelse och utförande av varje aktivitet. Arbetsterapeuten 

observerar därefter personen utifrån de prioriterade aktiviteterna och identifierar miljöhinder 

som hindrar personen i aktivitet. Samtliga steg i bedömningen mäts utifrån poäng och resultatet 

sammanlagda poäng påvisar hur hinder i miljön påverkar en persons aktivitetsutförande. 

Studiens resultat tyder på att användning av bedömningsinstrument I-HOPE ska kunna mäta 

aktivitet, personens utförande, tillfredsställelse samt hinder i miljön på ett tillförlitligt sätt (ibid). 

Enligt forskargruppen för I-HOPE/S kännedom saknas det liknande bedömningsinstrument i 

Sverige som identifierar personens aktivitetsutförande förhållande till miljöhinder i hemmet. 

Tidigare inom I-HOPE/S projektet har det gjort tre studier gällande om I-HOPE aktivitetskort 

och dess motsvarande för äldre personens aktivitet i hemmiljö utifrån svenska förhållanden 

samt behovet att komplettera ytterligare aktiviteter passande för svensk kontext (Eriksson, 

2017; Horgen, 2017; Norin & Ström, 2017). 
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2.6 Problemområde 

Äldre personer i Sverige ökar och allt fler personer bor hemma längre. Åldersrelaterade 

funktionsnedsättningar kan påverka personen på olika sätt vilket kan leda till behov av hjälp från 

olika professioner. Arbetsterapeuter är en unik profession med fokus på aktivitet och aktivitetens 

betydelse för den enskilde personen där fysiska miljön påverkar val av aktiviteter. För att 

personen ska få så relevanta åtgärder som möjligt är bedömningsinstrument ett viktigt stöd för 

arbetsterapeuten vid aktivitetsfokuserad bedömning av personens situation. Enligt I-HOPE/S 

forskningsgruppens kännedom saknas det i Sverige ett bedömningsinstrument som bedömer 

personens aktivitetsutförande och hinder i hemmiljön i det kliniska arbetet. Innan ett nytt 

bedömningsinstrument kan tas i användning är det viktigt att få kännedom om erfarenheter om 

användandet av bedömningsinstrumentet, vad det kan bidra till samt vilka är instrumentens 

styrkor och svagheter (Socialstyrelse, 2012). Då I-HOPE/S är under anpassning till svenska 

förhållanden och har inte använts i det kliniska arbetet, är det viktigt att få kännedom om 

arbetsterapeuternas erfarenheter av bedömningsinstrumentet I-HOPE/S användbarhet i det 

kliniska arbetet. Med användbarhet menas att resultatet av utfört arbete ska uppnå givna mål, ska 

kunna göra på effektivt sätt och är välbehaglig att använda (Berns, 2004).   

 

3. Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva arbetsterapeuternas erfarenheter av att använda 

bedömningsinstrument I-HOPE/S i det kliniska arbetet. 

4. Metod 
För att besvara studiens syfte valde författarna att använda en kvalitativ design som enligt 

Olsson & Sörensen (2012) är en adekvat metod för att beskriva personens erfarenheter och 

upplevelser från ett inifrån perspektiv. Denna studie är en del av ett större projekt i samarbete 

med Luleå Tekniska Universitet [LTU] och Göteborgs Universitet [GU] för att översätta och 

kulturanpassa bedömningsinstrumentet I-HOPE till svenska förhållanden. 
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4.1 Urval 

Deltagarna rekryterades från en pilotgrupp av legitimerade arbetsterapeuter som har testat 

bedömningsinstrumentet I-HOPE/S i kliniskt arbete under hösten 2017. Totalt ingick 12 

arbetsterapeuter i pilotgruppen vilka fick internetbaserad utbildning om 

bedömningsinstrumentet  I-HOPE/S och dess användande. Totalt intervjuades sju 

arbetsterapeuter som alla var kvinnor med medelålder 47 år (34-62 år). Fem  arbetsterapeuter 

arbetade inom kommunal verksamhet och två av arbetsterapeuter inom annan verksamhet. 

Medelantal år som arbetsterapeut var 14,7 år (7 mån - 41 år) varav i medelantal år i nuvarande 

verksamhet var 7 år (7 mån -18 år). Sammanlagt hade arbetsterapeuterna gjort 16 bedömningar 

med instrumentet I-HOPE/S (1-5/ arbetsterapeut). Bortfall av fem arbetsterapeuter berodde på 

att de inte kunnat genomföra bedömningarna till följd av sjukdom eller byte av arbetsplats.  

 

4.2. Procedur  

Från ansvariga projektledare fick författarna en lista över de arbetsterapeuter som var aktuella 

för intervju. Ett informationsbrev (Bilaga 1) utformades av författarna tillsammans med två 

studenter från GU. Brevet inleddes med en kort presentation om projektet och dess ansvariga 

samt medverkande studenter. Vidare presenterades aktuell studie och dess syfte. Deltagarna 

informerades om att intervjuerna, som planerades att ta cirka en timme spelades in efter 

godkännande av deltagare. Informationsbrevet skickades via mail tillsammans med ett 

informerat samtycke (Bilaga 2) som deltagarna skulle skriva under och skicka vidare till LTU 

alternativ GU.  

4.3. Datainsamling 

Studiens datainsamling och transkribering gjordes i samarbete med två studenter från GU. 

Datainsamlingen gjordes via intervju som vidare transkriberades och delades mellan 

studenterna och vidare analyseras av respektive universitetsstudenter som sedan används i två 

separata studier. Denna information har deltagarna tagit del av via informationsbrevet. 

Författarna använde semistrukturerad intervjuguide (Bilaga 3) med öppna frågor som ansågs 

vara relevanta för studiernas syfte som arbetades fram tillsammans med medverkande studenter 

vid GU. Olsson och Sörensen (2011) beskriver att intervju som metod ger en verklig 

beskrivning som möjligt utifrån vad personen känner och upplever.  Med semistrukturerad 
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intervju menas att intervju handlar om ett förutbestämt område med öppna frågor (Trost, 2010). 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) ska intervjuguide ge struktur för utveckling av intervjuns 

förlopp där intervjuaren har möjlighet att anpassa sig efter situationen och tidigare svar.  

 

Intervjuguidens första del bestod av bakgrundsfrågor vilket författarna antecknade utan 

inspelning. Därefter följde inledande öppna frågor vilket författarna önskade skulle ge naturliga 

överflödande beskrivningar av användandet av bedömningsinstrument I-HOPE/S. Vidare 

innehöll intervjuguiden en översikt över de områden som intervjun önskade att täcka vilket var 

som stöd till författarna att ställa uppföljningsfrågor vid behov. Enligt Malterud (2014) får 

intervjuguide inte vara för detaljerad, istället göra den mera som en minneslista för att hjälpa 

intervjuaren. Deltagarna kontaktades via mail samt telefonkontakt för vidare överenskommelse 

om intervjun, tidpunkt och teknisk anslutning. Intervjuerna genomfördes via telefonkontakt 

eller fysiskt möte. Intervjuerna spelades in med deltagarens samtycke. Båda författarna till 

studien var närvarande vid intervjuerna. Själva intervjun med deltagaren utfördes av en av 

författarna medan den andre författaren antecknade som stöd för att frågeställningen blev 

genomlysta utifrån intervjuguiden. Intervjuerna tog mellan 22 och 56 minuter att genomföra. 

Medellängd för intervjuerna var 33 minuter. Därefter skrevs intervjuerna ut ordagrant.  

4.4. Analys av data 

Dataanalysen påbörjades genom att i analysen båda författarna lyssnade igenom intervjuerna 

för att få en förståelse av helheten, därefter transkriberades intervjuerna. Enligt Olsson och 

Sörensen (2011) så betyder transkribering att texten skrivs ned ordagrant. Innehållet i 

intervjuerna lästes flertal gånger av bägge författarna för att bekanta sig med materialet och 

materialet diskuterades mellan författarna.  

 

Författarna inspirerades av Lundman och Hällgen Graneheim (2017) beskrivning av en 

manifest kvalitativ innehållsanalys med deduktiv ansats. Kvalitativ innehållsanalys är ett 

strukturerat arbetssätt för att granska och tolka texter genom att finna likheter och skillnader. 

Deduktiv ansats innebär att analysen kan utgå från en förutbestämd mall (ibid).  

En manifest innehållsanalys genomfördes enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) 

vilket innebär att datamaterialet delades in i meningsenheter i relation till syfte som sedan 

kondenserades och kodades för att slutligen nå fram till förutbestämda kategorier. Först gjordes 

detta enskilt och därefter gemensamt mellan författarna. Den mall som användes för den här 
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studien skapades utifrån studiens syfte för att få fram arbetsterapeuternas erfarenhet av de 

aspekter av I-HOPE/S vilka främjar eller begränsar användandet i det kliniskt arbete samt 

förbättringsförslag. Förutbestämda kategorier är följande: Vad främjar I-HOPE/S 

användbarhet, Vad begränsar I-HOPE/S användbarhet och Förbättringsförslag. Citat från 

datamaterialet användes för att stärka arbetsterapeuternas erfarenhet av användning I-HOPE/S. 

4.5. Forskningsetiska aspekter  

De fyra forskningsetiska principer som förklarats av Olsson och Sörensen (2011) samt av 

Vetenskapsrådet (2017); informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt 

nyttjandekrav, uppfylls i studien genom att informera samtliga deltagare. Arbetsterapeuterna 

som skulle medverka i studien fick skriftlig information om studiens syfte och upplägg, frivilligt 

deltagande samt information om konfidentialitet i studien. Arbetsterapeuterna fick information 

om att intervjuerna spelas in på en ljudfil och förvaras inlåsta på LTU. Informerat samtycke 

skrevs under. Deltagare hade rätt att ångra sig, be att få utgå från studien och därmed återkalla 

samtycket när som helst utan att behöva ange något skäl samt att få inspelade intervjuer 

makulerad. Information och kontaktuppgifter om ansvarig för projektet och studien gavs till 

deltagarna. Personliga uppgifter behandlades konfidentiellt och enbart behöriga personer hade 

tillgång till detta. Intervjupersoner ska avidentifieras under transkribering. I färdiga arbetet 

kommer inga uppgifter att kunna härledas till någon person. Nyttan med denna studie är att 

samla in arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta utifrån bedömningsinstrumentet I-HOPE/S 

för vidareutveckling och anpassning till svenska förhållanden vilket kan bidra till ett nytt 

bedömningsinstrument för att mäta och kartlägga kontext av person, aktivitet och miljö. En 

eventuell risk som författarna kan se i studien är att genomförande av ett nytt 

bedömningsinstrument skulle kunna skapa stress hos arbetsterapeuterna utifrån tidsaspekten i 

verksamheten. Författarna ser dock att nyttan kommer att väga upp risken genom att bidra med 

ett eventuellt bra tillförlitligt instrument som kan främja personens möjligheter till aktivitet.  

5. Resultat 
Resultat av analysen om arbetsterapeuters erfarenheter av att använda I HOPE/S i det kliniska 

arbetet redovisas nedan genom följande förutbestämda kategorier: Vad främjar I-HOPE/S 

användbarhet, Vad begränsar I-HOPE/S användbarhet och Förbättringsförslag. 

Representativa citat har tagits fram för att illustrera fynden.  
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5.1 Vad främjar I-HOPE/S användbarhet  

Denna kategori beskriver arbetsterapeuters erfarenheter kring de faktorer som främjar 

användandet av I-HOPE/S i det kliniska arbetet.  

 

De flesta arbetsterapeuter framhåller bedömningsinstrumentet I-HOPE/S som ett bra underlag 

som innefattar många bitar av arbetsterapiprocessen. Enligt samtliga arbetsterapeuter är 

aktivitetskortet det centrala i I-HOPE/S och beskrivs som betydelsefulla med en bra 

ingångsmöjlighet samt en bra grund för det fortsatta samtalet, bedömningen och observationen. 

Aktivitetskorten skapade ett bra samtal mellan arbetsterapeut och personen. Samtalet beskrevs 

mera som en dialog än utfrågning om aktiviteter. Enligt arbetsterapeuternas erfarenheter 

upplevdes bedömningen med I-HOPE/S aktivitetskort kunna underlätta kommunikation hos 

personer med försvårad språk, till exempel med afasi, lika som hos personer med främmande 

språk. 

 

I-HOPE/S ansågs av flertalet arbetsterapeuter att det gav bra förutsättningar för att skapa en 

bred bild av personen. Bedömningen med I-HOPE/S gav mycket information om personen samt 

visade tydligt personens hinder och styrkor i utförandet av aktivitet i hemmiljön. Någon 

arbetsterapeut använde I-HOPE/S även att observera personens uthållighet och 

koncentrationsförmåga under bedömningen. Arbetsterapeuterna menade att de kunde sätta mål 

och hitta åtgärder på bra sätt med bedömningsinstrumentet I-HOPE/S.  

 

Arbetsterapeuterna ansåg att insamlat material skapade förutsättningar i bland annat 

bostadsanpassning och fortsatt rehabilitering i hemmet, inte enbart att förskriva hjälpmedel. 

Speciellt bra ansågs I-HOPE/S att användas vid första bedömningen. För att det förekommer 

många aktiviteter i I-HOPE/S aktivitetskort ansågs bedömningen som utförligt och fungerade 

som stöd för arbetsterapeuterna för att komma ihåg allting som behövdes tittas på och fråga 

under bedömningen. Fördelen med aktivitetskorten kunde beskrivas på följande sätt:  

“Det har ju haft stor betydelse. Jag hade inte utan ställt alla frågor som jag fick svar 
på genom det här... Det hade jag inte gjort...Jag hade inte varit så noggrann. Så det 
har ju varit ett stöd så.” 

Flera av arbetsterapeuterna ansåg att aktivitetskorten även lyfte fram aktiviteter som personen 

hade glömt bort på grund av att de upplevts som problematiska. Flertalet arbetsterapeuter 

beskrev I-HOPE/S som personcentrerad och betonade personens autonomi. Personen upplevdes 

vara involverad och I-HOPE/S gav en tydlig bild av vad hen ville och önskade vilket upplevdes 
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även motiverande. Bedömningsinstrumentet I-HOPE/S främjade arbetsterapeuterna att ge akt 

på personens prioriterade aktiviteter, vilket uttrycktes på följande sätt:  

“Jag tycker personligen att men de viktiga för mig vore ju att ja kan förflytta mig gå 
till toaletten eller ta mig upp ur sängen självständigt, det är inte säkert att det är 
viktigaste för klienten” 

Genom att personen självskattade och prioriterade aktiviteter var det inte arbetsterapeutens 

tyckande som styrde bedömningen vilket ansågs väldigt positivt. Det tycktes underlätta att 

fokusera och arbeta med de aktiviteterna som faktiskt personen önskade. Flera av 

arbetsterapeuterna beskrev fördelarna med I-HOPE/S att den var väldigt arbetsterapeutiskt.  

 

Av erfarenhet ansåg arbetsterapeuterna att det behövdes sättas av ordentligt med tid för att göra 

bedömningen med bedömningsinstrument I-HOPE/S. Den använda tiden ansåg några av 

arbetsterapeuterna som investering som kan fås igen senare. Flertalet arbetsterapeuter bedömde 

att I-HOPE/S är bra för en djupare och omfattande bedömning som till exempel vid första 

besöket hos personen eller bedömning vid bostadsanpassning. Andra omfattande bedömningar 

dit I-HOPE/S skulle främja mycket information om personens aktivitetsutförande i hemmiljön 

nämndes exempelvis bedömning till försäkringskassan eller arbetsförmedlingen.  

 

Flertalet av arbetsterapeuterna uppfattade I-HOPE/S manualen som ett bra stöd. Den ansågs 

vara tydlig och lättförståelig. De flesta av arbetsterapeuterna berättade att de hade inga 

svårigheter att räkna ut poängen.  

5.2 Vad begränsar I-HOPE/S användbarhet 

Denna kategori beskriver arbetsterapeuters erfarenheter kring de faktorer som kan begränsa 

användandet I-HOPE/S i det kliniska arbetet.  

 

Flera av arbetsterapeuterna förstod inte riktigt vad listan över miljöhinder fyllde för funktion, 

för de noterade framkomna miljöhinder utan miljölistan. Några av arbetsterapeuterna uttalade 

att inte lyckades riktigt räkna ut poängen. Majoriteten av arbetsterapeuterna visste inte vad 

siffrorna står för eller hur de ska kunna använda siffrorna på ett bra sätt i 

arbetsterapiprocessen. Vilket även uttrycktes på följande sätt:  

“Vi förstod inte riktigt syftet med poängsättningen.”  

Flera av arbetsterapeuterna lyfte att poängen skulle användas vid utvärdering för att jämföra 

mätvärdena som personen hade före intervention och efter för att se om tillfredsställelsen och 
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utförandet ökat efter interventionerna. Ingen av arbetsterapeuterna hade använt sig av I-

HOPE/S i samband med utvärdering. 

 

Några arbetsterapeuter beskrev att det inledningsvis tar tid att lära sig ett nytt instrument, men 

att de kan bli snabbare vid samlad erfarenhet av instrumentet, vilket framkommer i följande 

citat från en arbetsterapeut:    

”sen man är ny på instrumentet och då ta det ju alltid extra tid jag kan tänka mig och 
har man använd detta några gånger så blir man kanske lite mer rutinerad på göra det 
också att det går snabbare då men man behöver ha lite tid på sig” 

 

Några av arbetsterapeuterna ansåg att I-HOPE/S innehöll för många steg vilka upplevdes går 

in i varandra och kunde därmed upplevas som omständligt. De flesta av arbetsterapeuterna 

upplevde att bedömning med bedömningsinstrumentet I-HOPE/S var tidskrävande och tog för 

mycket tid. Flera av arbetsterapeuterna anger att det finns för lite resurser utifrån verksamheten. 

Enligt några arbetsterapeuter så görs bara det mest akuta på grund av tidsbrist som att till 

exempel förskriva hjälpmedel samt att se över den fysiska miljön i hemmet, för att hinna med 

alla klienter. Tid för djupare bedömning och därmed långsiktigt arbete finns tyvärr inte enligt 

arbetsterapeuterna. Arbetsterapeuterna ansåg att personen hade betydelse för hur lång tid 

bedömningen tog. Arbetsterapeuterna menade att de äldre blev fort trött, de behövde tid att 

reflektera och fundera utifrån sorteringen och prioriteringen av aktivitetskorten vilket 

upplevdes ta lång  tid. De flesta av arbetsterapeuterna upplevde även att 

bedömningsinstrumentet I-HOPE/S förutsatt kognitiv förståelse av personen att kunna förstå 

alla steg av I-HOPE/S. Bedömningsinstrumentet I-HOPE/S förutsatte personens deltagande och 

därmed koncentration och uthållighet. 

5.3 Förbättringsförslag 

Denna kategori beskriver arbetsterapeuternas förbättringsförslag som kan främja användandet 

av I-HOPE/S.  

 

Aktivitetskorten som ses centrala i I-HOPE/S skulle enligt arbetsterapeuterna uppdateras samt 

anpassas till svenska förhållanden. Flera arbetsterapeuter beskrev att aktivitetskorten skulle ses 

som bedömningsinstrumentet I-HOPE/S fördel i arbetet med personer med ett annat språk än 

svenska. För att kunna arbeta utan tolk, som några arbetsterapeuter uppgav som tidskrävande, 

gav arbetsterapeuterna ett förslag att instruktioner av olika delar av I-HOPE/S skulle översättas 
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till de vanligaste förekommande språken. Bedömningsinstrumentet I-HOPE/S beskrevs ha 

utvecklingspotential att användas till fler än bara för personer över 65 år utan kan avse att 

användas utifrån olika klientgrupper och verksamheter till exempel yngre personer inom 

omsorgen men då behöver aktivitetskorten bytas ut mot till exempel pictogrambilder för att 

göra dessa aktiviteter mer lättförståeliga att tolka och förstå.  

 

Flera arbetsterapeuter ifrågasatte om alla steg i bedömningsinstrumentet I-HOPE/S behövde 

vara med. Prioritering och värdering av aktiviteter med aktivitetskort ansågs flyta in i varandra. 

Förkortad version av I-HOPE/S efterfrågades av några arbetsterapeuter. De flesta av 

arbetsterapeuterna reflekterade över listan av miljöhinder om det behövdes vara med. Dessa 

noterades ändå av arbetsterapeuterna.  

 

Några av arbetsterapeuterna föreslog att bedömningsinstrument I-HOPE/S skulle kunna 

digitaliseras. Arbetsterapeuterna berättade att bedömningen skulle kunna göras via dator där 

personen skulle kunna klicka sig fram i de olika steg av I-HOPE/S. Vilket beskrivs i följande 

citat: 

“...dom här kortet kanske ska finnas digitalt, det kanske skulle vara litegrann som å 
spela patiens egentligen att liksom de ...ja kan klicka å svepa alla dom här 
aktivitetskorten till olika kategorier.”  

 
Någon av arbetsterapeuterna föreslog även att dataprogrammet skulle räkna ut poängen 

automatisk för att se miljöns påverkan av en personens aktivitetsutförande utan att 

poängräkningen ska pågå manuellt. 

6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet i denna studie är att beskriva arbetsterapeutens erfarenheter av att använda 

bedömningsinstrument I-HOPE/S i det kliniska arbetet. Arbetsterapeuterna i pilotgruppen hade 

gjort olika mäng av bedömningar med I-HOPE/S (1-5/ arbetsterapeut) och hade inte fullgjort 

bedömningar, följaktligen kan konstatera att flesta av arbetsterapeuterna hade lite erfarenhet av 

användning av bedömningsinstrument I-HOPE/S i det kliniskt arbete. Enligt Sveriges 

Arbetsterapeuter (2016b) ska legitimerad arbetsterapeut arbeta evidensbaserad som även 

betyder att valida och reliabla eller väl beprövade bedömningsinstrument ska användas i det 
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kliniska arbetet för att säkerställa jämlik bedömning. Resultatet visar att det finns aspekter som 

både främjar och begränsar användandet av bedömningsinstrument I-HOPE/S i det 

arbetsterapeutiska kliniska arbetet. Vidare framkom ett flertal förbättringsförslag för att främja 

användbarheten och utveckla I-HOPE/S. 

 

Resultat i den aktuella studien visar att den mest framträdande erfarenhet av arbetsterapeuterna 

generellt är att bedömningsinstrument I-HOPE/S var personcentrerad. Arbetsterapeutiska 

modeller MoHO (Kielhofner, 2012) likhet med OTIPM (Fisher, 2009) beskriver hur 

arbetsterapeuter skall arbeta personcentrerad och fokusera på att främja personens möjligheter 

till aktivitet och att leva ett värdefullt liv i enighet med sina önskemål och behov. Studiens 

resultat indikerar att I-HOPE/S visade tydligt vilka aktiviteter personen prioriterade och var 

viktigaste för personen. Sumsion och Smyth (2000) visar i sin forskning att arbetsterapeutens 

mål kan skiljas åt från personens mål. Målen blir tydligare och resultatet bättre när personen får 

möjlighet att identifiera aktivitetshinder och prioritera vad som är speciellt viktigt  för hen 

(Wressle, Lindstrand, Neher, Marcusson & Henriksson, 2009). Som Argentzell och Leufstadius 

(2010) skriver är det viktigt att arbetsterapeuter hittar aktiviteter som är betydelsefulla för 

personen och därmed motiverar till att vara aktiv. Enligt studien främjar I-HOPE/S att ta akt på 

personens önskade aktiviteter och därmed upplevdes av arbetsterapeuterna som motiverande. 

Vidare visar resultatet att I-HOPE/S som bedömningsinstrument genom aktivitetskort lyfte 

även fram aktiviteter som personen hade glömt bort på grund av för att de hade upplevt de som 

problematiska. Tidigare forskning av  Stark et al. (2010) visar likheter och skriver att I-HOPE 

aktivitetskort kan vara ett stöd för arbetsterapeuten att identifiera även bortglömda meningsfulla 

aktiviteter i hemmiljön vilka personen har slutat att genomföra på grund av miljöhinder. Fysiska 

miljön anses ha en stor inverkan på personens aktivitetsutförande (Kielhofner, 2012; Petersson 

et al., 2009). En fördel med att använda sig av ett strukturerat bedömningsinstrument är att det 

fungerar som stöd för arbetsterapeuten att ställa relevanta frågor samt att minska risken för att 

personens behov och önskningar förbises (Socialstyrelsen, 2012). Resultatet tyder på att I-

HOPE/S aktivitetskort hade stor betydelse för arbetsterapeuterna att ställa frågor om alla 

aktiviteter i hemmiljön.  Författarna betvivlar, lika som resultatet visar, om frågan om 

bortglömda aktivitet har lyfts fram utan aktivitetskort I-HOPE/S.  

 

Bedömningsinstrument I-HOPE/S uppfattades av arbetsterapeuterna som arbetsterapeutiskt. 

För att få en djupare förståelse för bedömningsinstrument förordar Kielhofner (2012) att det 

borde ha en teoretisk grund. Stark et al. (2010) anger inga teorier eller modeller som grund för 
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bedömningsinstrumentet I-HOPE/S, men författarna i denna studie kan identifiera 

arbetsterapeutiska teorier med samspelet mellan person, miljön och aktivitet som grund vilket 

kan förstärka I-HOPE/S användbarhet i det arbetsterapeutiska kliniska arbetet.  

 

Enligt Kielhofner (2012) och Petersson et al. (2009) påverkar den fysiska miljö personens 

aktivitetsutförande genom att begränsa eller stödja personen i aktivitet. Stark et al. (2010) 

beskriver att I-HOPE använder sig både av självskattning och observation av 

aktivitetsutförande vid bedömning av miljöns inflytande. Studiens resultat visar att flertalet av 

arbetsterapeuterna noterade själva med egna ord personens miljöhinder och förstod inte riktigt 

vad den framtagna miljölistan hade för funktion. De flesta av arbetsterapeuterna visste inte hur 

siffrorna vid uträkningen skulle tydas och användas under arbetsterapiprocessen gång. 

Arbetsterapeuterna i studien anser lika som Fisher (2009) och Kielhofner (2012) att utvärdering 

är viktigt för att jämföra mätvärdena före och efter åtgärd för att se om förändring skett. De  

flesta av arbetsterapeuterna hade dock inte gjort utvärdering med bedömningsinstrument I-

HOPE/S av olika anledningar.  

 

För att utföra en adekvat bedömning utifrån personens behov så är det av vikt att välja rätt 

bedömningsinstrument för att ge en rättvis bild utifrån personen (Kielhofner, 2012; Alotaibi et 

al., 2009). Resultatet visar att I-HOPE/S gav mycket information och var ett omfattande 

bedömningsinstrument och därmed förutsatte att personen hade koncentration och uthållighet 

vid bedömningen. De flesta av arbetsterapeuterna menade att de behövde sätta av ordentligt 

med tid för att utföra bedömningen utifrån I-HOPE/S. Enligt Socialstyrelsen (2012) kräver det 

både tid och resurser att tillföra en ny bedömningsmetod i verksamheten vilket även 

arbetsterapeuterna i studien beskriver att det inte fanns resurser i verksamheten mera än att 

utföra det mest akuta arbetsuppgifter. Enligt författarnas erfarenhet från verksamhetsförlagda 

utbildningar där arbetsterapeuter väljer ofta att inte använda strukturerade 

bedömningsinstrument vilket kan styrkas av Socialstyrelsen (2011) rapport att användandet av 

bedömningsinstrument för äldre har minskat tydligt mellan 2007 och 2010. I med det faktum 

att Sveriges befolkning blir äldre och flera vill fortsätta bo hemma (SCB, 2017) frågar sig 

författarna om en bedömning med bedömningsinstrument förtydligar behovet för interventioner 

och därmed effektiviserar arbetet även tidsmässigt efter personens behov och förutsättningar. I 

studiens resultat uttrycktes det om att använda tiden med bedömning av I-HOPE/S är 

investering i framtiden men även att en förkortad version om av bedömningsinstrumentet I-

HOPE/S skulle tillföra vinst av tid.  
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Stark et al. (2010) beskriver att I-HOPE är utvecklat och vetenskapligt prövat att använda med 

klientgrupp äldre över 65 år i ordinärt boende. Studien resultat visar att I-HOPE/S hade 

utvecklingspotential för att bli användbart även hos andra klientgrupper. Som främjande aspekt 

ansågs vara I-HOPE/S aktivitetskort, vilket enligt arbetsterapeuterna skapade diskussion med 

personen samt underlättade kommunikation hos personer med olika typer av språksvårigheter 

till exempel att inte behärska svenska språket eller vid afasi.  Detta menar Dalemans, Wade, 

van den Heuvel och de Witte (2009) i sin forskning att visualisering till exempel genom bilder 

underlättar kommunikation hos personer med tal -och språksvårigheter.  

 

Den digitaliserade tekniken ökar inom hälso-och sjukvården (Socialstyrelsen, 2017). Studiens 

resultat visar förslag, framlagda av några av arbetsterapeuterna, att utveckla ett digitaliserat 

bedömningsinstrumentet I-HOPE/S för att på ett effektivt sätt kunna sortera, prioritera samt att 

i slutändan av bedömningen räkna ut poängen automatiskt. Enligt Svarre, Lunn och Helle 

(2017) kan omvandlingen av ett pappersbaserat bedömningsinstrument till digitalt format 

betraktas som en slags vidareutveckling av instrumentet, eftersom digitalisering möjliggör nya 

funktioner och möjligheter som inte är möjligt i en pappersversion. Författarna inser även att 

kommunikation hos personer med språk- eller talproblem skulle främjas med hjälp av dagens 

teknik i form av inbyggda översättningar och talfunktioner. Huruvida det skulle fungera utifrån 

bedömningsinstrumentet I-HOPE/S behöver ses över i en annan studie.  

6.2 Metoddiskussion  

En kvalitativ metod används för att beskriva arbetsterapeuternas erfarenheter av att använda 

bedömningsinstrument I-HOPE/S i det kliniska arbetet genom semistrukturerade intervju. 

Semistrukturerade frågor valdes att använda för att ge deltagarna möjlighet att tala fritt om sina 

erfarenheter. Enligt Malterud (2014) har de intervjuade möjlighet att få fram den mest relevanta 

information med deltagarnas egen beskrivning och förklaring med semistrukturerade frågor. 

Fördelen med semistrukturerade frågor var att studenterna kunde genomföra intervjuer på olika 

håll i Sverige men garantera att alla frågeställningar blev genomlysta utifrån studiernas syfte. 

Dock som svaghet kan ses författarnas bristande erfarenhet att intervjua utifrån öppna frågor 

vilket kan ha påverkat att eventuella följdfrågor, som kanske skulle gett mer djup i studien, inte 

alltid ställdes.  
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För att insamlingen av data gjordes i samarbete med studenter vid Göteborg Universitet [GU], 

gjordes en semistrukturerad intervjuguide för delvis med avsikt att besvara båda studiernas syfte 

men även för att säkerställa att liknande data samlas. Intervjuerna delades mellan studenterna 

då alla fyra studenter medverkade vid datainsamlingen. Som Malterud (2014) berättar är det 

inte lätt att vara lika fokuserad och tillräckligt öppen genom intervjun och motväga mellan 

styrning och anpassbarhet.  

 

Författarna diskuterade med samarbetspartnerna vid GU om deltagarna borde få tillgång till 

intervjufrågorna innan intervjun. Beslutet som författarna tog var att inte skicka intervjufrågor 

i förväg till deltagarna för att inte utesluta spontana svar utifrån vad deltagarna upplever som 

viktigast med bedömningsinstrumentet I-HOPE/S. Fördelen med att eventuellt skicka 

intervjufrågorna i förväg hade varit att deltagarna skulle varit mer förberedd. 

 

Gällande urvalet kan flera olika aspekter ha påverkat resultatet. Det visade sig att alla 12 

arbetsterapeuterna som ingick på pilotgruppen och fått internetutbildning om I-HOPE/S, inte 

hade haft möjlighet att göra bedömningar i kliniskt arbete på grund av olika anledningar. 

Bortfallet var fem arbetsterapeuter. De sju arbetsterapeuterna som tackade ja till intervjun, hade 

gjort olika mängd av bedömningar. De flesta arbetsterapeuterna hade inte fullgjort 

bedömningen med I-HOPE/S, endast fram till observation.  Om alla 12 arbetsterapeuterna som 

ingick i internetutbildning av I-HOPE/S skulle haft möjlighet att göra fem bedömningar var och 

kunnat delta i aktuella studien skulle detta kunnat ge ett annat djup av arbetsterapeuternas 

erfarenhet att använda sig av bedömningsinstrument I-HOPE/S.  

 

Sju intervjuer gjordes varav fyra intervjuer via telefon och tre intervjuer via fysiskt möte med 

deltagarna. En av intervjuerna gjordes tillsammans med två arbetsterapeuter, vilket kan ha haft 

påverkat på resultatet. Malterud (2014) berättar att intervju i grupp kan inbjuda associationer 

via gruppdynamiken och bidrar till diskussion men kan även hindra att olika åsikter kommer 

fram. Vid mötet med deltagare har intervjuaren tillgång till kroppsspråk och mimik vilket även 

kan påverka intervjusituationen. Kvale och Brinkmann (2014) menar att en intervju är en verbal 

kommunikation men utifrån det fysiska mötet mellan intervjuaren och personen som blir 

intervjuad kan ha en påverkan av kroppsspråket. Vidare beskriver Kvale och Brinkmann (2014) 

att platsval av intervjun också kan ha analytisk betydelse. Vid en telefonkontakt ansvarar båda 
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parter själv för att söka sig till lugn och ostörd miljön samt att var sin teknik fungerar. En 

intervju stördes med brus vid flera tillfällen och eventuell användbara datamaterial försvann.  

 

Bedömningsinstrument I-HOPE/S är utvecklat för klientgruppen äldre över 65 år i ordinär 

boende. Sex av arbetsterapeuterna hade använt bedömningsinstrument I-HOPE/S med denna 

klientgrupp. En av arbetsterapeuterna gjorde bedömningar med en annan klientgrupp vilket kan 

ha påverkat resultatet för urvalet av studien var liten.  

7. Slutsats 

De slutsatser som kan dras efter studiens resultat är att I-HOPE/S är ett personcentrerat 

bedömningsinstrument vilket ger bra stöd till arbetsterapeuten att samla in omfattande 

information om personens meningsfulla och prioriterade aktiviteter. Aktivitetskort är centrala 

i I-HOPE/S och lyfter fram även bortglömda men meningsfulla aktiviteter för personen. 

Bedömningsinstrumentet I-HOPE/S består av flera steg vilket anses omständligt och tog lång 

tid att utföra där personens koncentration och uthållighet påverkades vid bedömningen. 

Samtliga arbetsterapeuter anser att bedömningsinstrument I-HOPE/S har stor potential att 

fungera i det kliniska arbetet i Sverige men bör utvecklas vidare. Framtagna förslag om I-

HOPE/S digitalisering skulle besvara dagens begäran för effektivitet och modernisering. 

8. Behov av mer studier 
Syftet i studien var att beskriva arbetsterapeutens erfarenheter av att använda 

bedömningsinstrument I-HOPE/S i det kliniska arbetet. I-HOPE/S målgrupp är äldre över 65 

år i ordinärt boende vilket är en växande grupp. Det finns ett behov av fortsatta studier om I-

HOPE/S användbarhet i kliniskt arbete med ett större underlag av bedömningar med 

klientgruppen samt studier för att mäta I-HOPE/S validitet och reliabilitet.  

 

Arbetsterapeuter som arbetar med andra klientgrupper än äldre har visat intresse för att testa I-

HOPE/S. Det skulle vara intressant att få veta hur användbart I-HOPE/S är inom andra 

klientgrupper. Framlagt förslag om digitalisering av I-HOPE/S skulle vara ett intressant 

studieområde till förmån för arbetsterapeuter och verksamheter men också till forskning. 
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Bilaga 1 

	 	 	

	

Arbetsterapeuters erfarenhet av att använda I-Hope i det kliniska arbetet 

Välkomna att delta i vår studie som handlar om att undersöka arbetsterapeuters erfarenhet av 
att använda I-HOPE i det kliniska arbetet. 

Studien ingår i ett större projekt där forskare vid Luleå̊ tekniska universitet [LTU] och 
Göteborgs universitet [GU] samarbetar och där det övergripande syftet är att översätta och 
anpassa bedömningsinstrumentet In-Home Occupational Performance Evaluation [I-HOPE] 
till svenska förhållanden. Studenter som studerar sista terminen på̊ arbetsterapiprogrammet 
vid LTU och GU kommer att medverka genom att genomföra sina examensarbeten inom 
ramen för projektet. Mer information om bedömningsinstrumentet och aktuell studie finner 
Du på̊ nästa sida. 
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Ansvariga för projektet: 
Ulrica Lundström        
Fil. Dr. i Arbetsterapi/Forskare/Leg. Arbetsterapeut  
Institutionen för hälsovetenskap  
Luleå tekniska universitet 
971 87 Luleå 
E-post: ulrica.lundstrom@ltu.se  
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Information om studien 
 
Människor i Sverige lever längre än tidigare och antalet personer över 65 år kommer att öka 
under de närmaste åren. I flertalet kommuner har andelen äldre i särskilda boenden minskat, 
medan fler och fler bor kvar hemma. Till följd av detta har hemtjänst och vård i hemmiljön 
ökat.  

Inom arbetsterapi är det huvudsakliga målet att möjliggöra delaktighet i dagliga aktiviteter. 
För att nå detta mål arbetar arbetsterapeuten med olika verktyg och processer. I den 
arbetsterapeutiska processen är användandet av bedömningsinstrument ett viktigt steg och ett 
stöd för arbetsterapeuten för att kunna utröna en individs aktivitetsförmåga. Användande av 
bedömningsinstrument kan stärka valet av intervention samt främja delaktighet hos individen 
som ges vård. Syftet med denna studie är att genom intervjuer undersöka arbetsterapeuters 
erfarenheter i användandet av bedömningsinstrumentet I-HOPE/S.  

Deltagare 

Du får detta brev eftersom du deltagit i pilotprojektet med I-HOPE/S. Du har inte förbundit 
dig till deltagande i denna studie utan det är helt frivilligt.  

Genomförande 

Intervjuerna kommer ske under vecka fyra efter överenskommelse. Vi är två 
arbetsterapeutstudenter som deltar under intervjun där en är intervjuledare och en antecknare. 
Vi beräknar att intervjun kommer ta ungefär en timme. 

Intervjun kommer med ditt godkännande spelas in på en ljudfil. Dessa kommer förvaras 
inlåsta på institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs 
Universitet samt på Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. Personliga 
uppgifter kommer behandlas konfidentiellt och enbart behöriga personer kommer ha tillgång 
till detta. I det färdiga arbetet kommer inga uppgifter att kunna härledas till någon individ. 
Studenternas färdiga examensarbete kommer publiceras på GUs och LTUs hemsida under 
2018 och eventuellt användas för redovisning i en vetenskaplig rapport.   

Deltagande 

Vi kommer inte att kunna erbjuda deltagare i studien någon form av ersättning. Vi kommer att 
kontakta er inom två veckor efter att ni fått detta brev för att svara på eventuella frågor och 
funderingar samt möjligheten att bekräfta ert deltagande i studien. 
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Informerat samtycke 

  

Jag intygar härmed mitt deltagande i den kvalitativa intervjustudien ”Arbetsterapeuters 
erfarenheter av bedömningsinstrumentet I-HOPE/S”. Mitt deltagande är frivilligt och jag har 
fått information om att jag kan avbryta mitt deltagande närhelst jag vill.                                           
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Intervjuguide - Arbetsterapeuters erfarenheter av 
bedömningsinstrumentet I-HOPE/S  
 
Bakgrundsfrågor:  
 
❏  Kön 
❏  Ålder 
❏  Hur länge har du arbetat som arbetsterapeut? 
❏  Vilken typ av verksamhet arbetar du inom? 
❏  Hur länge har du arbetat där? 
❏  Hur många personer har du utfört bedömningen I-HOPE/S på? 

 
★ Skulle du vilja berätta hur du upplevde att arbeta med bedömningsinstrumentet 

I-HOPE/S? 
★ Skulle du vilja berätta om hur du upplevt instrumentets betydelse för den 

fortsatta arbetsterapiprocessen?  
 
Områden vi önskar beröra, erfarenheter av:  
 
➢ Manualen 

➢ Användningen av aktivitetskorten 

○ Stöttar bilderna mer/mindre beroende på patient? (funktionsnedsättning / kultur osv) 

➢ Sortering av aktivitetskorten 

➢ Prioritering av aktiviteter 

➢ Självskattning av utförande och tillfredsställelse 

➢ Observation av utförande 

○ Listan med miljöhinder 

➢ Klientens delaktighet 

➢ Tidsaspekten i användandet 

➢ Sammanställning av data 

○ Dokumentation (kartläggning, självskattning- utförande/tillfredsställelse och observation) 

○ Poängsättning 

➢ Styrkor och svagheter med instrumentet 

○ före, under och efter användandet av I-HOPE 

➢ Användningen i det kliniska arbetet   

○ Målsättning 

○ Intervention 

○ Utvärdering  

Till slut: Vill Du tillägga någonting innan vi slutar intervjun? 


