
»Klassifikationav funktionstillstånd, funktionshinderochhäl-
sa« [1] är den svenska översättningen av »International classi-
fication of functioning, disability and health« (ICF) [2]. ICF,
som kom 2001, erbjuder en internationellt standardiserad no-
menklatur för att förstå och beskriva hälsa ochhälsorelaterade
tillstånd.
Föregångaren till ICF, International classification of impair-

ments, disabilities andhandicap (ICIDH) [3], har spelat en stor
roll inom rehabiliteringen [4], och ICF kommer att få lika stor
betydelse i framtiden [5-11].
I olika delar av Sverige pågår ett arbetemed att använda ICF

som grund för journalföring och rehabiliteringsplaner, och det
nya sjukskrivningsintyget har tagit in begrepp från ICF.Många
yrkeskategorier tillämpar redan ICF i det egna arbetet [6, 12-
15], och det studeras hur utvärderingsinstrument kan kopplas
till ICF [12, 16, 17]. Standardurval av ICF-kategorier (core sets)
för olika sjukdomstillstånd och funktionshinder utvecklas
kontinuerligt [4]. Trots den ökande internationella betydelsen
saknas fortfarande utbildning om ICF inom flera vårdutbild-
ningar i Sverige.
I denna artikel ska vi ta upp två begrepp inomICF–delaktig-

het ochomgivningsfaktorer – ochbelysa någramöjligheter och
utmaningar i tillämpningen inom rehabiliteringsarbetet.

ICF – funktionstillstånd och funktionshinder
ICF är en klassifikation av hälsokomponenter till skillnad från
föregångaren ICIDHsomklassificerade konsekvenser till följd
av en sjukdom [1-3]. ICF intar en neutral inställning vad avser
orsakssamband, och hälsa och hälsorelaterade tillstånd defini-
eras på både ett positivt och ett negativt sätt.
Funktionstillstånd är den positiva paraplytermen för

kroppsliga funktioneroch strukturer, aktivitet ochdelaktighet.
Funktionstillstånd är resultatet av ett samspelmellan enmän-
niskas hälsotillstånd och kontextuella faktorer. Kontextuella
faktorer innefattar omgivningsfaktorer (fysisk, social och atti-
tydmässig miljö) och personfaktorer (den individuella bak-
grunden till en persons liv och leverne).
När en persons hälsotillstånd förändras eller om kraven i

omgivningenblir för stora förändrasocksådetdynamiska sam-
speletdememellan.Personenkandåupplevaett funktionshin-
der, som är den negativa paraplytermen i ICF för funktions-
nedsättningar, strukturavvikelser, aktivitetsbegränsningar
och delaktighetsinskränkningar. ICF består av en stor mängd
kategorier (>1 500) på olika nivåer, och det är viktigt att vara
medveten omatt den enbart är en klassifikation. Operationali-

sering av ICF i olika mått och framtagning av andra typer av
praktiska redskapärdärför ett viktigt utvecklingsområde inom
rehabiliteringen [18].
ICF bygger på en syntes av två olika modeller [2]: denmedi-

cinska modellen [19] och den sociala modellen [19, 20]. I den
medicinskamodellen ses funktionshinder som ett problem re-
laterat till personen, orsakat av skada eller sjukdom. I den
sociala modellen ses funktionshinder däremot som orsakat av
social och samhällelig omgivning.Modellerna förespråkar ock-
så olika insatser för att överbrygga funktionshindret. I denme-
dicinskamodellen riktas åtgärdernamot personen och dennes
skada eller sjukdom, i den sociala modellen mot samhällelig
förändring.
Dessa tvåmodeller har sedan i ICF blivit till ett sammansatt

perspektiv på hälsa utifrån ett biologiskt, individuellt och so-
cialt perspektiv [2], och denna »biopsykosociala« inriktning
anses underlätta en sammansatt rehabilitering [11]. Möjlighe-
terna att förstå och analysera en persons problem och behov
vid en rehabiliteringsbedömning ökar, användandet av en
interdisciplinär rehabiliteringsplan underlättas, och olika re-
habiliteringsinterventioner kan systematiskt utvärderas. ICF
utgör också en grund för förbättrad kommunikation mellan
olika yrkeskategorier ochmellan behandlare och patient.

Viktig utveckling i synen på funktionshinder
Tillämpningen av ICF innebär en viktig utveckling inom reha-
biliteringen, eftersom synen på funktionshinder, dess ur-
sprung och de begrepp som används har förändrats. I ICF [2]
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delaktighet och att detta rela-
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ningen påverkar delaktighe-
ten negativt.
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underlättande faktorer i om-
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hetsbegreppet och omgiv-
ningsfaktorerna i det kliniska
rehabiliteringsarbetet.
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ses inte funktionshinder längre somorsakat av enbart skadael-
ler sjukdom. I stället betonas i ICF funktionshindersmultifak-
toriella bakomliggande orsaker. Det innebär t ex att professio-
nen behöver beakta flera olika faktorer i omgivningen – såväl
den fysiska och sociala som den attitydmässiga omgivningen –
och i vilken grad de har en hindrande eller underlättande in-
verkan i förhållande till funktionshindret.
En annan viktig förändring är införandet av begreppet »del-

aktighet«. I ICIDH användes termen »handikapp« [3], som i
ICF har omdefinierats på ett positivt sätt till »delaktighet« för
att öka förståelsen förpersoners engagemang i sin livssituation
[1]. Begreppet »engagemang« i definitionen av delaktighet i
ICF förklaras bl a som »att delta i, att ingå i eller vara involve-
rad i ett livsområde, att vara accepterad eller att ha tillgång till
nödvändiga resurser«. ICF understryker därmed betydelsen
av att fånga ett inifrånperspektiv – den egna känslan av delak-
tighet hos en person med funktionshinder – i stället för en in-
skränkning utifrån ett utifrånperspektiv, ett samhälleligt nor-
malitetsperspektiv.

Delaktighet – ett av rehabiliteringens övergripande mål
Med ICFhar delaktighet i en livssituation blivit ett av rehabili-
teringens övergripande, och kanske viktigaste, mål [11, 21, 22].
Införandet av begreppet »delaktighet« har stärkt rehabilite-
ringens möjligheter att fokusera på en persons liv i samhället
vid livslånga funktionshinder, t ex efter stroke [22]. Delaktig-
hetsbegreppet har också rönt stort intresse bland olika yrkes-
kategorier och blivit föremål för både diskussion och kritik [13,
21, 23-25].
Delaktighet bildar tillsammans med begreppet »aktivitet«,

definierat som en persons utförande av en uppgift eller hand-
ling, en gemensam komponent för aktivitet och delaktighet i
ICF [1]. Denna komponent i ICF består av nio domäner, ge-
mensamt för både aktivitet och delaktighet, och sträcker sig
från »grundläggande lärande« till »involvering i samhället«.
Domänerna operationaliseras genom bedömningsfaktorerna
för kapacitet och genomförande. Med kapacitet avses en per-
sons förmåga att utföra en uppgift eller handling i en standar-
diserad omgivning, medan genomförande avser vad en person
gör i sin egen omgivning. Utifrån ICF kan genomförande för-
stås som»erfarenheter av livet i det sammanhangman lever«.
En kritik mot begreppet »delaktighet« är att det i ICF be-

skrivs,mäts ochkodas genomexterna–avnågonannanänper-
sonen med funktionshindret – observationer av genomföran-
det [13, 26]. I ICF-klassifikationen [2] påtalas dock att det inte
betyder att delaktighet jämställs med genomförande, och ut-
rymme finns för att utveckla ytterligare bedömningsfaktorer
för exempelvis engagemang. Kritik har också riktats mot att
olika subjektiva dimensioner av funktionstillstånd inte tas
med i tillräcklig grad, eftersom ICF inte ger någon mer infor-
mation omhur personens subjektiva erfarenhet ska tolkas [13,
26, 27].
ICF:s fokus på individens faktiska genomförande av hand-

lingar (som i högsta grad påverkas av både individens vilja och
omomgivningenmöjliggör det) har också kritiserats [25].
Vidarehar forskare [23] påtalat att skillnadenmellanhur ak-

tivitet och delaktighet ska operationaliseras inte klargjorts.
Förslag till hur aktivitet och delaktighet kan särskiljas genom

att i stället använda begreppen »handlingar«, »uppgifter« och
»samhällelig involvering« har presenterats [28]. En tydligare
klarhet mellan dessa tre nya begrepp anses kunna uppnås,
eftersomdekan skiljas från varandra genom tio karakteristika,
som relaterar till komponentens konstruktion, individuella ef-
fekter och omgivningens inflytande.
Trots kritikenmotdelaktighetsbegreppet gerdet bättremöj-

ligheter att på ett positivt sätt fånga viktiga aspekter i perso-
nens liv jämfört med det tidigare använda handikappbegrep-
pet.

Delaktighetens komplexitet och individualitet
Oklarheterna kring delaktighetsbegreppet har också lett till att
man intresserat sig för de subjektiva erfarenheterna av delak-
tighet, bådehos äldre [29] ochhos personermed funktionshin-
der [26, 30, 31]. Gemensamt i denna forskning är att erfarenhe-
ter av »görande« är centralt för upplevelsen av delaktighet,
men att delaktighet också omfattar mer än faktiskt genomfö-
rande av aktiviteter.
Viktigt för att uppleva delaktighet är även kvaliteter som

autonomi, känsla av att ha kontroll över sitt liv, känsla av me-
ning och engagemang i aktivitet,möjligheten att göra något för
andra, känsla av tillhörighet, respekt och värdighet. Följ-
aktligen kan många av delaktighetens egenskaper och kvalite-
ter bara upplevas subjektivt och inte beskrivas av andra genom
observation av genomförandet av en aktivitet [26, 30].
Delaktighet karakteriseras också av individualitet och kom-

plexitet. De kvaliteter som behöver vara uppfyllda för att en
person ska känna delaktighet varierarmellan olika situationer
och mellan olika individer [26]. Möjligheten att känna delak-
tighet är heller inte bara relaterad till individen utan bestäms
ävenutifrånhurden sociala omgivningenmöjliggördet [26, 29,
30]. Detta betonar betydelsen av att stödja personermed funk-
tionshinder i att identifiera ochhantera hinder i sin omgivning
för att uppnå hög grad av delaktighet.

Identifiering av behov relaterat till delaktighet
Föratt få en fördjupadbild avhurenpersonmed funktionshin-
der upplever sin delaktighet och förstå dess individualitet och
komplexitet, är intervjuer en användbar metod. Eftersom be-
greppet »delaktighet« kan vara obekant för personer som
genomgår rehabilitering [26], behöver intervjuaren stödja in-
dividen så att denne kan beskriva vad som är viktigt för upple-
velsen av delaktighet i olika livssituationer.
Ett annat sätt att identifiera behoven relaterat till delaktig-

hetoch tillämpabegreppet »delaktighet« i rehabiliteringsarbe-
tet är att använda sig av instrument som mäter delaktighet, i
enlighetmed ICF-definitionen. En genomgång av olika instru-
ment [17, 32] visar dock att flertalet är baserade på det tidigare
använda handikappbegreppet, och bara några få mäter delak-
tighet baserat på ICF-definitionen. Bristen på instrument och
okunskapen om intentionerna med begreppet »delaktighet«
kan därför medföra att instrument baserade på begreppet
»handikapp« i stället används för attmäta delaktighet.
Ett antal instrument baserade på ICF:s delaktighetsbegrepp

har de senaste åren utvecklats [33-37], och två av dessa instru-
ment är anpassade till svenska förhållanden [33-35].Det enaav
dessa, »Inverkan på delaktighet och autonomi« (IPA-S) [33,
34], har engelska, holländska och italienska motsvarigheter
[37-39], vilket gör det möjligt att jämföra delaktighet i olika

»Med ICF har delaktighet i en livs-
situation blivit ett av rehabilitering-
ens övergripande, och kanske vikti-
gaste, mål …«

»Möjligheten att känna delaktighet
… bestäms även utifrån hur den so-
ciala omgivningen möjliggör det …«
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länder. Instrumentet kananvändas vidolika tillståndochbase-
raspå individens självskattning av sindelaktighet och sinapro-
blemmed delaktighet. Forskningen [33, 40, 41] har visat att en
persons uppfattning om sin delaktighet kan skilja sig från upp-
fattningen omproblemmed delaktighet.
Med andra ord, en person kan skatta låg grad av delaktighet

men inte uppleva det som ett problem, eftersom området inte
är viktigt för honom/henne. Inom rehabiliteringen är det där-
för viktigare att identifiera det som individen uppfattar som
problem än att bedöma delaktighet i allmänhet.

Omgivningsfaktorer
Enligt ICF kan faktorer i omgivningen inskränka delaktighe-
ten [1]. Omgivningsfaktorer finns »utanför« personen och kan
ha positivt eller negativt inflytande på personens genomfö-
rande.Omgivningsfaktorerna i ICF innefattar faktorer på indi-
vidnivå (som personen har direkt kontakt med) och faktorer
kopplade till service, tjänster och olika samhällssystem.
Rehabilitering har av tradition beskrivits utifrån en medi-

cinsk modell, främst inriktad på personen och dennes sjuk-
domstillstånd [11, 19, 20]. Med ICF ges ökade möjligheter att
beakta omgivningens inflytande på olika funktionshinder och
även att förstå hur omgivningsfaktorer samverkar i uppkoms-
ten av funktionshinder [42, 43].
Den ökade uppmärksamheten på omgivningsfaktorernas

centrala roll vid olika funktionshinder påverkar även interven-
tionsfokus och förskjuter det från personen eller sjukdomen
mot omgivningen i vilken personen lever [43].
Instrument som kartlägger faktorer på olika nivåer i omgiv-

ningen ger, på samma sätt som för delaktighet, möjlighet att
uppmärksamma omgivningens betydelse i rehabiliteringen.
Ett instrument som kartlägger olika omgivningsfaktorer, om
ochhur ofta de uppfattas somhinder och deras inverkan på ak-
tivitet och delaktighet är »Inventering av miljöfaktorer« [44,
45].
Efter det att man identifierat hindrande faktorer i omgiv-

ningen behöver man i detalj undersöka vad hindren består av
för att kunnautveckla individuellt anpassad rehabilitering.Det
finns dock ett flertal utmaningar med att försöka identifiera
omgivningshinder [44, 46-48]. Många omgivningshinder kan
överbryggas, men med svårighet, och individen uppfattar dem
därför inte som hinder. Andra hinder undviks, eller personen
har helt enkelt upphört med aktiviteten på grund av hindret
och uppfattar inte en särskild omgivningsfaktor som ett hin-
der. En del personer ser problem med delaktighet som orsa-
kade av deras försämrade kroppsfunktioner och ser inte i förs-
ta hand på omgivningen somett hinder.
Följaktligen kan flera omständigheter göra att hinder inte

rapporteras av personen och leda till en skillnad mellan upp-
levda och observerade hinder. Den som upplever omgivnings-
hinder behöverheller inteupplevanedsatt delaktighet.Genom
att undersökabådeupplevdaochobserveradehinderochderas
inflytande på delaktighet kan en gedigen grund skapas för en
stödjande omgivning.
I ICF är omgivningsfaktorer antingen hindrande eller un-

derlättande [2],menkritikhar riktatsmotdetta, eftersomsam-
ma faktor i omgivningen kan vara både underlättande och
hindrande [13]. Inom rehabiliteringen behövs därför ett mer

sammansatt perspektiv på omgivningens inflytande än det
som ges i ICF. Genom att identifiera olika faktorers underlät-
tande och hindrande egenskaper skapas underlag för att för-
ändraomgivningsfaktorer i positiv riktning.Denstorabredden
av omgivningsfaktorer i ICF innebär att flera instanser inom
samhället behöver involveras och samarbeta för attmöjliggöra
delaktighet för den enskilde personen.

Erfarenheter från studier av delaktighet
Delaktighet i olika populationer. Studier av personer med
ryggmärgsskada [33] och postpoliosyndrom [41] i Sverige som
genomgått rehabilitering visar att huvuddelen uppfattar sin
delaktighet som god. Delaktighet i sociala relationer, personlig
vård och förflyttning skattades somgod av 80 procent eller fler
i båda grupperna,medan en stor andel (38–55procent) uppfat-
tade delaktighet sommindre god när det gällde möjligheterna
att få ett nytt jobb, att utföra tyngre hushållsarbete, att göra ut-
flykter och semesterresor, att utföra småarbeten, underhålla
sitt hus och arbeta i trädgård.
En majoritet av de ryggmärgsskadade skattade att de hade

ett eller flera svåra problemmeddelaktighet,medan bara cirka
en tredjedel av de med postpoliosyndrom uppfattade detsam-
ma.
En studie av personer med stroke, reumatoid artrit och fib-

romyalgi [40] visade att de upplevdemer inskränkningar i del-
aktighet än demed ryggmärgsskada och neuromuskulära sjuk-
domar.
I flertalet studier [33, 40, 41] hade personerna genomgått en

periods rehabilitering. Resultaten kan därför tas som evidens
för att rehabiliteringen haft betydelse och bidragit till att upp-
någoddelaktighet. Samtidigt visar resultatenatt det kan finnas
personer med funktionshinder som trots rehabilitering inte
uppnår god delaktighet.
Detta väcker frågor om personer med funktionshinder kan

förväntas uppnå full delaktighet genom rehabilitering och om
full delaktighet ska vara rehabiliteringensmål.

Relationen mellan delaktighet och livstillfredsställelse.
Hur relaterar delaktighet till andra centrala begrepp inom re-
habiliteringen?Forskningenärbegränsad,menett par svenska
studier av personer med ryggmärgsskada [49] och postpolio-
syndrom [50] har undersökt relationenmellan delaktighet och
livstillfredsställelse. Det fanns ett nära samband mellan svåra
problemmed delaktighet och livstillfredsställelse; ett ökat an-
tal rapporter av svåra problem var relaterade till gradvismins-
kad tillfredsställelse, vilket visar att delaktighet är en faktor
som starkt bidrar till livstillfredsställelsen hos personer med
funktionshinder.

Omgivningens inflytande på delaktighet.Påverkar faktorer
i omgivningen funktionshindrade personers delaktighet, och i
vilken utsträckning? Studier av personer med ryggmärgsska-
da, postpoliosyndrom och hjärnskada har visat att ökad före-
komst av hinder i omgivningen inverkar negativt på aktivitet,
delaktighet och integrering i samhället [44, 47, 51].
Personer med funktionshinder möter hinder av alla typer,

såväl fysiska somsociala, samhälleliga ochattitydmässiga,men
inverkan på delaktighet skattas ofta som liten [44, 46, 47, 51].
Forskningen visar dock att personermed funktionshindermö-
ter fler hinder i omgivningen än icke-funktionshindrade [45].

»Inom rehabiliteringen är det därför
viktigare att identifiera det som indi-
viden uppfattar som problem än att
bedöma delaktighet i allmänhet.«

»Med ICF ges ökade möjligheter att
beakta omgivningens inflytande på
olika funktionshinder …«
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Denna skillnad lyfter fram betydelsen av att uppmärksamma
hinder i omgivningen, även om deras inverkan generellt skat-
tas som liten. Studier av äldre [48] och av personer med post-
poliosyndrom [44] har visat att faktorer i den fysiska omgiv-
ningen i störreutsträckning änandraomgivningsfaktorerupp-
fattas somhinder för delaktigheten.
Flera studier baserade på kvalitativa intervjuer fann att hin-

der i den socialamiljön är viktigare för delaktigheten änhinder
i den fysiska miljön [26, 30, 52]. En studie av äldre fann också
att sociala faktorer i allmänhet uppfattades somunderlättande
för delaktighet och att de äldre uppfattade mer underlättande
än hindrande faktorer i sin omgivning [48].

Sammanfattning
Med ICF och fokus på delaktighet och omgivningsfaktorer
stärks möjligheterna att utveckla och förbättra rehabilitering-
en. Användning av delaktighetsbegreppet innebär att perso-
nens egen upplevelse av engagemang i sin livssituation ges
ökaduppmärksamhet och att ett långsiktigt perspektiv främjas
genom att man fokuserar på personers liv i samhället vid livs-
långa funktionshinder.
Användning av omgivningsfaktorerna innebär att man upp-

märksammar funktionstillstånds och funktionshinders multi-
faktoriella natur och hur omgivningsfaktorerna kan samverka
med varandra vid olika funktionshinder. Användning av om-
givningsfaktorerna gör också att interventioner kan riktas allt
mermot att förändra personens omgivning i positiv riktning.
Senare års forskning visar att olika grupper av personermed

funktionshinder kan känna god delaktighet och att detta rela-
terar till hög livstillfredsställelse. Hinder i omgivningen kan
påverka delaktigheten negativt, men kunskapen om delaktig-
heten hos personer med funktionshinder och relationen till
olika omgivningsfaktorer är fortfarande begränsad.
Ett fortsatt förändringsarbete krävs därför för att på ett opti-

malt sätt integrera delaktighetsbegreppet och omgivningsfak-
torerna i det kliniska rehabiliteringsarbetet.

■ Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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