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Abstrakt  
 
Det blir allt svårare för personer med funktionsnedsättning att beviljas 
statlig assistansersättning. Arbetsterapeuten är en del av processen vid 
ansökan av rätten till assistansersättning, och utför ADL-bedömningar 
till grund för ADL-intyg. Syftet med studien var att kartlägga 
arbetsterapeuters arbete med ADL-bedömning och tillhörande 
intygsskrivning för assistansersättning, inom barn- och 
ungdomshabiliteringen. Kvantitativ metod användes och data samlades 
in via en webb-enkät samt analyserades i SPSS. Enkäten besvarades av 
40 arbetsterapeuter. Alla arbetsterapeuter i studien använde ADL-
taxonomin vid bedömning, och det vanligaste sättet att utföra 
bedömningen var via observation i barnets hemmiljö. Majoriteten av 
arbetsterapeuterna i studien upplever sig kunna möta det krav som ställs 
på dem som intygsutfärdare, men mer tid och rutiner efterfrågas till 
uppdraget. I resultatet syns genomgående att uppdraget kring ADL-
bedömningar och tillhörande intygsskrivning utförs olika över landet 
och beroende av arbetsterapeut. Det finns behov av vidare forskning 
inom området och studier av kvalitativ karaktär skulle passa, för att gå 
djupare in på uppdragets komplexitet. 
 
Sökord: ADL-intyg, Barn och Ungdomar, Arbetsterapi, 
Socialförsäkringssystem 
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Det blir allt svårare för personer med funktionsnedsättning att beviljas statligt finansierad 

assistans, så kallad assistansersättning. Tanken med assistansersättning är att möjliggöra 

för personer med omfattande funktionsnedsättningar att kunna leva ett liknande liv som 

andra. Dock blir allt fler personer utan assistansersättning och 79 procent av alla 

ansökningar om assistansersättning avslogs år 2016. Det är en ökning med en tredjedel 

från 2012, då 59 procent av alla ansökningar avslogs (Försäkringskassan [FK], 2017a). 

Den statliga assistansersättningen och Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) infördes år 1994. Assistansmarknaden var oreglerad fram till år 

2011 och förde enligt Regeringskansliet (2018) med sig oseriösa aktörer och fusk med 

skattemedel. Antalet timmar i genomsnitt per person och kostnaderna är i dag betydligt 

högre än vad som förväntades när LSS och den statliga assistansersättningen infördes. 

Därav fick FK år 2016 i uppdrag att bryta utvecklingen av antalet timmar inom 

assistansersättningen. FK ska särskilt följa och analysera utvecklingen av antalet personer 

och antalet beviljade timmar, uppdelat på grundläggande- och övriga personliga behov 

(Regeringen, 2015). Det har medfört, som inledningsvis nämnts, att allt fler personer blir 

utan assistansersättning. 

 

Försäkringskassan är en central aktör i Sveriges socialförsäkringssystem och ansvarar 

bland annat över bidrag och ersättningar till personer med funktionsnedsättning (FK, 

2018). Det är FK som bedömer om en person har rätt till statlig assistansersättning (FK, 

u.å.1). Ersättningen betalas ut av FK för att täcka personer med svåra 

funktionsnedsättningars kostnader för personlig assistans (FK, u.å.2). Personer som har 

barn med funktionsnedsättning kan också få detta ekonomiska stöd för att anlita personliga 

assistenter (FK, u.å.3). 

 

Det finns tre centrala faktorer som påverkar och ligger till grund för en persons rätt till 

assistansersättning. Dessa är tid, grundläggande behov och personkrets. För att ha rätt till 

assistansersättning ska personen till att börja med ingå under LSS, och på grund av stor 

och varaktig funktionsnedsättning behöva hjälp mer än 20 timmar per vecka med 

grundläggande behov (FK, u.å.3). LSS specificerar grundläggande behov som ”1) 

personlig hygien, 2) måltider, 3) att klä av sig och på̊ sig, 4) kommunicera med andra och 

5) annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om personen. Det femte behovet gäller 

personer som har en psykisk funktionsnedsättning” (SFS 1993:387). Om personen behöver 

hjälp med de grundläggande behoven mindre än 20 timmar per vecka är det kommunen 

som finansierar personlig assistans (FK, u.å.3). Personer som ingår under LSS delas in i 
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olika kretsar, så kallade personkretsar. Den första personkretsen innefattar personer med 

utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Den andra personkretsen 

innefattar personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter 

att ha drabbats av hjärnskada i vuxen ålder, orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom. 

Den tredje personkretsen innefattar personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska 

funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, som är stora och förorsakar 

betydande svårigheter i den dagliga livsföringen, och därmed innebär ett omfattande behov 

av stöd eller service (FK, 2015).   

 

När FK bedömer om en person har rätt till assistansersättning utifrån ovannämnda faktorer, 

behöver FK ett läkarintyg. Intyget ska utgå från FK:s begrepp DFA-kedjan, och innehålla 

information om personens Diagnos, Funktionsnedsättning och Aktivitetsbegränsning. 

Diagnos avser diagnosen som orsakar nedsatt funktion. Funktionsnedsättning innefattar 

vilken funktion som är nedsatt till följd av diagnosen och sjukdomen. 

Aktivitetsbegränsning avser konsekvenserna som funktionsnedsättningen och diagnosen 

medfört (FK, u.å.1). När ett barns behov av personlig assistans och därmed 

assistansersättning bedöms, utgår bedömningen med hänsyn till barnets ålder, utveckling 

och övriga omständigheter, om barnet inte haft en funktionsnedsättning (SFS 2010:110).  

 

Läkarintyget är alltså grundläggande när det gäller beslut för assistansersättning, men kan 

behöva kompletteras med andra utredningar eller underlag som är relevanta för den 

fastställda diagnosen/diagnoserna, exempelvis ett underlag från habiliteringen eller från 

andra yrkesprofessioner inom hälso- och sjukvården, såsom arbetsterapeut. I det 

arbetsterapeutiska utlåtandet ska enligt FK personens kapacitet att utföra olika aktiviteter i 

det dagliga livet beskrivas, efter att arbetsterapeuten observerat personen i sin hemmiljö 

(FK, 2014). Aktiviteter i dagliga livet (ADL) innefattar de sysslor vi gör för att ta hand om 

oss själva, som att sköta sin personliga hygien, äta, städa och tvätta (Törnquist & Sonn, 

2014; Kielhofner, 2012). 

Gemensamt för yrkesprofessioner med legitimation, såsom arbetsterapeut, är att de vid 

utfärdande av intyg har skyldighet att tydligt beskriva vad som är intygsutfärdarens egna 

uttalanden och vilka uppgifter som är från intygspersonen, andra personer och myndigheter 

eller organisationer. Intygsutfärdaren ska också ta hänsyn till att intyget kan få avgörande 

betydelse i offentliga och enskilda rättsförhållanden, och noga se till att endast uttala sig 

om förhållanden som utfärdaren har tillräcklig kännedom om (Socialstyrelsen, 2005). 
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Arbetsterapeuten har skyldighet att skriva intyg som ligger till grund för den enskildes rätt 

till stöd från exempelvis försäkringskassan och försäkringsbolag (Förbundet Sveriges 

arbetsterapeuter [FSA], 2014; Sveriges arbetsterapeuter, 2016a). Arbetsterapeuter ska 

också stödja individers förmåga till aktivitet och delaktighet, för att främja möjligheten att 

leva ett så gott liv som möjligt (Atwal & McIntyre, 2013; FSA, 2012; Townsend & 

Polatajko, 2013; Sveriges arbetsterapeuter, 2016a; Sveriges arbetsterapeuter, 2016b; Toto, 

2006). Arbetsterapeut är ett legitimationsyrke, och legitimationen är en kvalitetsstämpel 

som bevisar en yrkesutövares kompetens inom hälso- och sjukvården. Detta medför krav 

och ett personligt ansvar som arbetsterapeut. Det är arbetsterapeutens ansvar att ta reda på 

och uppfylla krav som styr yrket (FSA, 2014). Vidare ansvarar verksamhetschefen för att 

det finns rutiner som säkerställer att hälso- och sjukvårdspersonal som utfärdar intyg har 

tillräcklig kompetens för uppgiften, med hänsyn till ändamålet med intyget 

(Socialstyrelsen, 2005).  

 

I en rapport från FK (2014) med syfte att beskriva FK:s arbete för att åstadkomma bättre 

kontroll och större rättssäkerhet i administrationen av assistansersättning, framkom att 

hälso- och sjukvården anser att arbetsterapeuter besitter bäst kompetens att beskriva en 

individs förmågor i vardagen. Arbetsterapeutisk litteratur bekräftar att arbetsterapeuten har 

kompetens att beskriva och bedöma en individs förmåga i vardagen (Eliasson, Lindström 

& Peny-Dahlstrand, 2016; Whitehead, Worthington, Parry, Walker & Drummond, 2015). 

Arbetsterapeuten ser förhållandet mellan aktivitet, kroppsfunktion och struktur, samt är 

expert på att utföra aktivitetsanalyser. Aktiviteter kan av arbetsterapeuten analyseras, 

brytas ner i mindre delar, vilka kan användas för att bedöma funktion samt 

aktivitetsförmåga och utifrån det utforma interventioner (Sveriges arbetsterapeuter, 2016a; 

Townsend & Polatajko, 2013; Törnquist & Sonn, 2014; 2016; Müllersdorf & Ivarsson, 

2016).  

 

Arbetsterapeutens yrkesspecifika habiliteringskunskap består av att utifrån barnets 

funktionstillstånd och funktionsnedsättning, bedöma och genomföra interventioner som 

behövs för att barnet ska kunna delta i och utföra de aktiviteter som barnet vill och 

behöver göra (Eliasson, Lindström & Peny-Dahlstrand, 2016; Peny-Dahlstrand, Gosman-

Hedström & Krumlinde-Sundholm, 2012). Möjligheten att utföra ADL-aktiviteter är 

viktigt för barns utveckling och att möjliggöra dessa är därför en betydande uppgift för 

arbetsterapeuten (Eliasson et al., 2016; Gantschnig, Fisher, Page, Meichtry & Nilsson, 

2015; Lidman, Himmelmann, Gosman-Hedström & Peny-Dahlstrand, M, 2017). Arbetet 
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med barn och deras närstående är både konsultativt och behandlande, och bygger på att 

arbetsterapeuten gör en bedömning av barnets situation och svårigheter. Alla barn kan 

inte beskriva vilka ADL-aktiviteter de har svårt att utföra. I många fall innebär det att 

föräldrarna eller vårdnadshavare måste tillfrågas som ställföreträdare för barnet. 

Föräldrarna ska ses som experter angående barnets behov, men arbetsterapeuten bör vara 

medveten om att barn och föräldrars syn på vad som är viktigt kan skilja sig åt (Eliasson 

et al., 2016; Tam, Teachman & Wright, 2008; Vroland-Nordstrand & Krumlinde-

Sundholm, 2012). 

 

För att kartlägga och bedöma funktionsnedsättningars inverkan på barnets vardagliga 

aktiviteter, kan arbetsterapeuten använda olika bedömningsinstrument. 

Bedömningsinstrument är utformade för att hjälpa arbetsterapeuten att samla in relevant, 

korrekt och grundlig information. Inom barnhabilitering måste arbetsterapeuten välja 

instrument utifrån vilken information som behövs, barnets utvecklingsnivå och förmåga att 

delta i bedömningsprocessen, och hur djupgående informationen bör vara i relation till hur 

mycket tid som finns till att utföra bedömningen (Kielhofner, 2012; Eliasson et al., 2016). 

Medvetenheten att använda standardiserade bedömningsinstrument, och vikten av att 

använda dem på ett konsekvent sätt, har ökat bland arbetsterapeuter det senaste decenniet 

(Eliasson et al., 2016). I de flesta bedömningssituationer krävs effektiva bedömningar och 

det blir viktigt att fatta välgrundade beslut om vilken information som ska inhämtas och på 

vilket sätt. Det är viktigt att ha en säkerhet i bedömningen och välja rätt instrument (Peny-

Dahlstrand, Gosman-Hedström & Krumlinde-Sundholm, 2012;Törnquist & Sonn, 2016), 

eftersom arbetsterapeuten har ett etiskt ansvar att ta hänsyn till hur bedömningssituation 

och bedömningsresultat kan påverka barn och föräldrars rätt till exempelvis 

assistansersättning (Eliasson et al., 2016). 

 

Studier gjorda på läkares upplevelse av att utfärda intyg (Gerner &Alexanderson, 2009; 

Hinkka et al., 2018) påvisar att det kan vara svårt och frustrerande att ta sig ann uppgiften 

att utfärda intyg. Begränsade resurser och brist på stöd, handledning och tid gör det svårt 

och ansträngande att hantera både rollen som medicinsk expert och företrädare för 

patienter. Vidare visar studier att patienters attityder och förväntningar angående rätt till 

förmåner kan vara problematisk att möta i anslutning till lagstiftning. I studien av Gerner 

och Alexanderson (2009) uppgav läkare att det de i vissa fall berättigar sjukskrivning för 

att slippa konflikter med patienten, vilket kan leda till missbruk av försäkringssystemet. 

Sammanfattningsvis framkom det i dessa studier att läkarna ansåg arbetssituationen som 
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ansträngande, med höga krav på bedömningarna trots tidsbrist och avsaknaden av lämpliga 

verktyg och kunskap.  

 

Under den senaste tiden har kritik riktats mot FK och den statliga assistansersättningen och 

debatten har varit omfattande i media (FK, 2017b), där i många fall uppmärksamheten 

riktats mot barn och familjer. Arbetsterapeutens arbete är, som beskrivits, en del av denna 

process och det finns anledning att misstänka att även arbetsterapeuter, likt läkarna i 

ovanstående studie, upplever uppdraget med att utfärda intyg som otydligt. I ett förslag på 

ämnen till kandidatuppsats framkom det att arbetsterapeuter vid barn och 

ungdomshabiliteringen ofta är delaktiga vid ansökningar eller överklaganden om 

assistansersättning. Dock råder det oklarhet kring uppdraget och det saknas vetenskapliga 

studier inom området. Därav finns det ett behov att undersöka hur arbetsterapeuter arbetar 

med uppdraget, och en kartläggning av hur andra arbetsterapeuter arbetar med ADL-

bedömning och tillhörande intygsskrivning efterfrågas. Detta för att arbetsterapeuter inom 

barn- och ungdomshabiliteringen, som arbetar med intygsskrivning och tillhörande 

bedömningar kan ha nytta av resultatet för att få ökad kunskap och klarhet kring uppdraget. 

Vilka bedömningsinstrument som kan användas, vilka rutiner som eventuellt finns och hur 

de upplever uppdraget. 

 

Syftet med studien var att kartlägga arbetsterapeuters arbete med ADL-bedömning och 

tillhörande intygsskrivning för assistansersättning, inom barn- och ungdomshabiliteringen.  

 

Frågeställningar: 

1) Vad använder arbetsterapeuter för bedömningsinstrument vid ADL-bedömning för 

ansökan om assistansersättning? 

2) Finns det rutiner för ADL-bedömning och tillhörande intygsskrivning? 

3) Upplever arbetsterapeuter sig kunna möta de krav som ställs på dem som 

intygsutfärdare? 

 

Metod 

 
För att kartlägga och beskriva hur yrkesverksamma arbetsterapeuter inom barn- och 

ungdomshabiliteringen i landstingen i Sverige arbetar med intygsskrivning för 

assistansersättning, valdes induktiv ansats och kvantitativ metod. I forskningssammanhang 



	

	 6 

där syftet är att undersöka åsikter, tyckanden, uppfattningar och kunskap hos en population 

är det lämpligt att använda intervjuer eller enkäter (Ejvegård, 2009). Eftersom författarnas 

ambition var att kartlägga ett större geografiskt område och få svar från ett större antal 

personer valdes enkät som insamlingsmetod (Trost & Hultåker, 2016; Selm & Jankowski, 

2006). 

 
Urval 

Inklusionskriterier för deltagande i  studien var att deltagarna skulle vara yrkesverksamma 

arbetsterapeuter inom barn- och ungdomshabiliteringen vid landsting/regioner i Sverige, 

samt arbeta med intygsskrivning för assistansersättning. Urvalet gjordes genom en 

systematisk sökning i 1177 Vårdguiden, som är hela Sveriges samlingsplats för 

information och tjänster inom hälsa och vård (1177 Vårdguiden, 2018). I sökfältet 

Mottagningsnamn eller vårdtyp skrevs ”barn- och ungdomshabilitering” in, och i sökfältet 

Stad, plats eller adress skrevs alla 21 län/regioner in successivt. 

 

I syfte om att få ett representativt urval kontaktades verksamhetschefer eller motsvarande 

för arbetsterapeuter på barn- och ungdomshabiliteringen, från alla 21 län/regioner i 

Sverige. Författarna informerade om studien, och tog mailadresser till de som var 

intresserade av mer information. Totalt 18 av 21 län/regioner ställde sig positiva till 

studien och önskade mer information. När författarna fått deltagare från ett län/region 

kontaktades inga fler personer från det länet/regionen.  

 

Tolv län/regioner deltog i studien, och totalt 178 enkäter skickades ut till arbetsterapeuter 

inom barn- och ungdomshabiliteringen. Av dessa svarade 49 arbetsterapeuter på enkäten. 

Svarsfrekvensen uppgick till 27,5 %, vilket innebär ett externt bortfall på 72,5 %. Nio 

arbetsterapeuter som svarade på enkäten uppfyllde inte inklutionskriterierna för studien, på 

grund av att de inte utfärdade intyg för assistansersättning och dessa enkäter (18 %) 

exkluderades från resultatsammanställningen. I resultatet presenteras därför totalt 40 

enkäter. Det fanns dessutom ett internt bortfall på några frågor. 

 

Instrument och material 

Ett missivbrev som gav respondenterna information om studien formulerades (bilaga 1) 

och en egenutformad webb-enkät (bilaga 2) skapades i Google forms (Google, u.å.). Som 

inspiration till utformningen av Webb-enkäten och missivbrevet användes Ejlertsson 

(2014) samt Trost och Hultåker (2016). Till att börja med skapades ett utkast av enkäten 
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och med stöd från handledare diskuterades frågorna i enkäten flertalet gånger. Allt ifrån 

begrepp, frågeområden, ordningsföljd, svarsalternativ och antalet frågor bearbetades, för 

att öka möjligheterna till en enkät som kunde kartlägga arbetsterapeuters arbete med 

intygsskrivning. En provenkät skickades till uppdragsgivaren från barn- och 

ungdomshabiliteringen, som fick testa att besvara frågorna och ge feedback. Den 

slutgiltiga webb-enkäten innehöll totalt 22 frågor och tillhörande frisvarsfrågor. Enkäten 

var indelad i fyra avsnitt som innehöll frågor om bakgrundsvariabler, ADL-bedömning, 

rutiner, samt upplevelsen av att utföra ADL-bedömningar och tillhörande intygsskrivning 

(bilaga 2). Beräknad tid för att besvara enkäten var 15 minuter. 

 

Procedur 

Ett missivbrev (bilaga 1) och länken till webb-enkäten (bilaga 2) skickades ut via mail till 

verksamhetschefer eller motsvarande i 18 av 21 län/regioner, som efterfrågat mer 

information om studien vid telefonkontakt i samband med urvalet. Verksamhetscheferna 

vidarebefordrade missivbrevet och webb-enkäten till sina anställda arbetsterapeuter. I 

samband med detta mail skickades också önskan om återkoppling av antalet utskickade 

enkäter i respektive län. Detta för att kunna redovisa ett eventuellt bortfall på ett rättvist 

och vetenskapligt sätt i studien. Alla 12 deltagande län/regioner återkopplade om antalet 

utskickade enkäter. 

 

Inledningsvis hade respondenterna en vecka på sig att besvara enkäten. Tiden förlängdes 

med ytterligare en vecka i samband med att ett påminnelsebrev skickades ut via mail 

(Ejlertsson, 2014). Påminnelsen sändes ut till alla deltagande län/regioner, med en notis om 

att bortse från påminnelsen om enkäten redan besvarats. De län/regioner som inte 

återkopplade om antalet utskick fick ett enskilt mail med önskemål om återkoppling. 

 

Analys/databearbetning 

Materialet bearbetades med hjälp av SPSS Statistics Subscription (2017) och figurerna 

skapades i Excel (2016). Frisvarsfrågor behandlades enskilt och sammanställdes och 

sammanfattades separat per fråga, för att synliggöra resultat som var genomgående.  

 

Etiska överväganden   

För att få respondenter till studien kontaktades verksamhetschef eller motsvarande, utifrån 

det hade inte författarna tillgång till respondenternas mailadresser eller namn och genom 

detta uppfylldes anonymitetskravet. Verksamhetscheferna godkände medverkan och 
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vidarebefordrade missivbrev (bilaga 1) och enkät (bilaga 2) till respondenterna. 

Missivbrevet uppfyllde informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Olsson & Sörensen, 2011). Respondenterna godkände medverkan genom att besvara 

enkäten och därmed uppfylldes samtyckeskravet.  

 

Urvalet i studien gjordes enligt vetenskapliga normer utifrån författarnas förutsättningar. 

För att får ett representativt urval användes 1177 Vårdguiden, för att systematisk 

möjliggöra att alla barn- och ungdomshabiliteringar hade samma möjlighet att bli 

tillfrågade om deltagande i studien. 

 

Frågor i enkäten som berörde respondenternas upplevelse av att möta krav kan vara 

känsliga, därav förtydligades i missivbrevet att syftet med enkäten var att få ökade 

kunskaper om hur arbetsterapeuter inom barn- och ungdomshabilitering arbetar med ADL-

bedömningar, och tillhörande intygsskrivning för assistansersättning. Dessutom besvarades 

enkäten av vuxna autonoma människor, där deltagande byggde på deras samtycke. Enligt 

Trost och Hultåker (2016) medför webb-enkäter en risk för spårning av andra aktörer, och 

skyddas inte av samma lagskydd som om enkäten skulle skickats på post. Författarna 

ansåg dock att det allmänna intresset att spåra enkäten var lågt och att enkäten inte berörde 

tillräckligt känsliga frågor för att överväga att inte skicka enkäten. Studiens nytta, både för 

arbetsterapeuterna och familjerna som söker om assistansersättning, ansågs vara större än 

risken att skicka ut enkäten via internet. 

 

Resultat 
 

Resultatet inleds med en bakgrundsbeskrivning av deltagarna. Därefter presenteras 

resultatet i form av figurer samt i löpande text. Fritextsvaren redovisas i anslutning till 

figurer och de kvantitativa svaren genom en sammanfattning av de viktigaste fynden. 

 

Deltagarna 

Arbetsterapeuterna (n:40) representerar tolv olika län/regioner i Sverige, med en spridning 

från söder till norr. Tjugotre av deltagarna (57,5 %) i studien har varit verksamma i yrket i 

mer än 16 år, och 17 (42,5 %) har arbetat mellan 3-15 år som arbetsterapeut. Under den 

yrkesverksamma tiden som arbetsterapeut har 18 (45 %) varit anställa inom barn- och 

ungdomshabiliteringen mellan 0-5 år, 13 (32,5 %) mellan 6-15 år, och 9 (22,5 %) har 

arbetat inom barn- och ungdomshabiliteringen mer än 16 år. 
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ADL-bedömningen som intyget för assistansersättning grundar sig på 

Omfattning av och tidsåtgång för ADL-bedömning och utfärdande av intyg: 

Sex (13 %) av arbetsterapeuterna utfärdar intyg om assistansersättning upp till fyra gånger 

per månad. Fjorton (25 %) utfärdar intyg för assistansersättning sex gånger per år, medan 

resterande 20 (50 %) utfärdar intyg mera sällan. 

 

Medelvärdet och den genomsnittliga tiden för att utföra ADL-bedömningarna som intyget 

grundar sig på, om respondenterna (n:35) bortser från restiden, är 3 timmar med en 

spridning mellan 1-5 timmar. För att formulera ADL-intyget behöver respondenterna 

(n:38) i genomsnitt 2,5 timmar med en spridning mellan 1-8 timmar. Utifrån dessa 

medelvärden används alltså i genomsnitt 5,5 timmar totalt till uppdraget.  

 

Faktorer som respondenterna uppgav i fritextsvar påverkar tidsåtgången: 

Tidsåtgången för varje bedömning varierar beroende på hur väl arbetsterapeuten och 

teamet känner barnet sedan innan och kan variera beroende på barnets behov och nivå. 

Bedömningen sker inte alltid separat, utan utförs ofta i samband med det dagliga arbetet 

med träning av färdigheter. Ibland kan en bedömning enbart behöva kompletteras beroende 

på vad som framkommit vid tidigare bedömningar. Det förekommer också att en del av 

tiden används för att förklara för föräldrar och assistansbolag varför intyget är utformat på 

ett visst sätt. 

  



	

	 10 

 

Miljöer där ADL-bedömning utförs: 

Majoriteten av arbetsterapeuterna (n:37) angav att bedömningen sker i barnets hemmiljö. 

Bedömning i skola/förskola angavs av 16% och habiliteringens lokaler angavs av 14 % 

(figur 1). 

 
Figur 1. Illustrerar i vilka miljöer, samt fördelningen i %, där ADL bedömning/bedömningar utförs, som 
ligger till grund för intyget. (Endast ett svarsalternativ var möjligt och andra alternativ kunde anges i fritext. 
Tre (7,5 %) respondenter svarade inte på frågan). 
 

Tillvägagångssätt för hur ADL-bedömningen som intyget grundar sig på utförs 

Majoriteten av arbetsterapeuterna (n:39) angav att de använder någon form av observation 

vid ADL-bedömning. Intervju med förälder är det andra vanligaste alternativet och angavs 

av 82 % (figur 2). 

 
Figur 2. Illustrerar typer, variation, samt fördelning i % av tillvägagångssätt som används vid ADL-
bedömning, som ligger till grund för ADL-intyg. (Mer än ett svarsalternativ var möjlig, andra alternativ 
kunde anges i fritext. En (2,5 %) respondent svarade inte på frågan) 
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Bedömningsinstrument som används vid ADL-bedömning 

ADL-taxonomin är det klart mest använda bedömningsinstrumentet som 

arbetsterapeuterna (n:37) använder vid ADL-bedömning som intyget grundar sig på (figur 

3). 

 
Figur 3. Illustrerar vilka bedömningsinstrument, samt fördelning i %, som används vid ADL-
bedömning/bedömningar som ligger till grund för ADL-intyg. (Mer än ett svarsalternativ var möjligt, andra 
alternativ kunde anges i fritext. Tre respondenter (7,5 %) svarade inte på frågan) 
 

(1) ADL-taxonomin – En bedömning av aktivitetsförmåga (Törnquist & Sonn, 2016) kartlägger ADL-
förmåga och hjälpbehov, samt är utformat för både intervju och observation. Instrumentet innehåller 
12 frågeområden och finns i vuxen-, barn- och synversion.  

(2) Assessment of Motor and Process Skills (Fisher & Jones, 2014) mäter genom observation kvalitén 
på aktivitetsutförande samt bedömer motoriska- och processfärdigheter. Kvalitén på utförandet 
bedöms utifrån ansträngning, effektivitet, säkerhet och oberoende i 16 motoriska- och 20 
processfärdighetsmoment. 

(3) Pediatric Evaluation of Disability Inventory (Haley, Coster, Ludlow, Haltiwanger & Andrellos, 
1992; Nordmark & Orban, 1999) kartlägger ADL-förmåga inom områdena personlig vård, 
rörelseförmåga och social förmåga, genom strukturerad intervju med förälder. Instrumentet 
innehåller olik 

(4) Canadian Model of Occupational Performance (Law et al., 2016) identifierar självupplevda 
aktivitetsproblem inom personlig vård, produktivitet och fritid, där målområden genom 
semistrukturerad intervju och självskattning väljs ut för behandling. 

(5) The Perceive Recall Plan Perform System of Task Analysis (Chapparo & Ranka, 2012) är ett 
kognitivt bedömningsinstrument som tydliggör kognitionsförmågan utifrån ett aktivitetsperspektiv. 

(6) Sunnaas ADL-index (Vardeberg, Kolsrud & Laberg, 1991) är ett instrument för bedömning av ADL-
funktion och består av aktiviteterna äta, kontinens, förflyttning inne, toalettbesök, överflyttning, 
av/påklädning, daglig hygien, matlagning, bad/dusch, hushållsarbete, förflyttning ute samt 
kommunikation, som poängsätts utifrån hjälpbehovet. 

(7) Kartläggning av Tidsuppfattning (Alderman & Janeslätt, 2011) kartlägger barn och ungdomars 
tidsuppfattning utifrån 57 uppgifter om tidsupplevelse, tidsorientering/begrepp, objektiv 
tidsuppfattning och tidsplanering, genom strukturerade uppgifter. Instrumentet finns som 
föräldraskattning och i olika versioner för barn mellan 5-10 år och ungdomar mellan 10-17 år.  
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(8) Lantz-Melén (Melén & Carlsson, 1980) kartlägger finmotorisk utvecklingsstatus hos barn. 
(9) Min Mening (Baron, Kielfhofner, Iyenger, Goldhammer & Wolenski, 2012) är ett 

självskattningsinstrument som är utformat för att ge personen möjlighet att uttrycka sin egen 
uppfattning om sin aktivitetskompetens. 
 

För- och nackdelar med bedömningsinstrument (figur 3) utifrån fritextsvar:  

Fördelar: ADL-taxonomin får med stora delar grundfakta vilket ger överskådlig bild, även 

för föräldrar och andra berörda, över ett barns ADL-förmåga. Instrumentet är reliabelt och 

validt och täcker både Personlig-ADL (P-ADL) och Instrumentell-ADL (I-ADL). ADL-

taxonomin kan komplettera andra bedömningsinstrument och det finns en dataversion. 

Nackdelar: Instrumentet är inte välkänt bland handläggare. Instrumentet ger inte svar på 

hur barnet utför en aktivitet och tar inte hänsyn till kognitiva svårigheter och processande i 

utförandet. 

 

Fördelar: AMPS ger stöd och struktur för observation och erbjuder en objektiv 

bedömning. Instrumentet kan kompletteras med andra bedömningsinstrument och ger en 

rättvisande bild av hur barnet fungerar. Nackdelar: AMPS är svårt att anpassa till 

aktiviteter som passar barnet. Instrumentet innehåller endast två aktiviteter, samtidigt som 

LSS önskar fler aktiviteter. Begreppen som förekommer i instrumentet är för 

”arbetsterapeutiska” och det tar lång tid att utföra bedömningar.  

Fördelar: PEDI möjliggör att jämföra barnets nivå med andra barn i samma ålder och ger 

försäkringskassan och LSS en fingervisning om ett barns nivå. Instrumentet är enkel att 

använda, ger en överskådlig bild. Instrumentet kan ge en bra bild vid tillfällen 

när observation inte är möjligt. Nackdelar: PEDI kav vara för styrt och innehåller svåra 

frågor. 

 

Fördelar: COPM ger ett bra underlag till ADL-intyg. Nackdelar: Instrumentet kräver 

språkförmåga hos barnet.  

 

Fördelar: PRPP ger möjlighet att välja den önskade aktiviteten som önskas i observation. 

Instrumentet ger ett tydligt svar på barnets svårigheter. Nackdelar: Inga nackdelar 

uppgavs. 

 

Fördelar: Sunnas ADL-index passar målgrupper med stora behov och instrumentet har en 

färdig journalmall i datajournal. Nackdelar: Tyvärr är instrumentet inte anpassat för barn 

och instrumentet är grovt och kräver att läsaren har manualen. 
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Fördelar: Katid är bra att använda för extra information till ADL-bedömningen. 

Nackdelar: Instrumentet kan inte användas fristående.  

 

Fördelar: Lantz Mélen kan användas om föräldrarna hävdar nedsatt handmotorik och 

bedömaren kan enkelt se förändringar. Nackdelar: Inga nackdelar uppgavs. 

 

Rutiner vid ADL-bedömning och tillhörande intygsskrivning 

Formella rutiner: 

En fjärdedel av arbetsterapeuterna (n:40) angav att de har formella rutiner, 60 % av dessa 

uppgav att rutiner underlättar arbetet. Majoriteten av arbetsterapeuterna saknar formella 

rutiner och 73 % av dessa tror att formella rutiner skulle underlätta arbetet (figur 4).  

 
Figur 4. Illustrerar förekomst av formella rutiner, samt fördelning i % och rutinernas bidrag. (Endast ett 
svarsalternativ var möjligt). *Formella rutiner är rutiner som finns nedskrivna om hur bedömningen ska 
utföras och hur intyget ska utformas. 
 

Beskrivning av formella rutiner och dess bidrag (figur 4) utifrån fritextsvar:  

Den fjärdedelen arbetsterapeuter som har formella rutiner uppgav att de formella rutinerna 

kunde innebära beslut om vem som är uppdragsgivare, och vem som har rätt att beställa ett 

intyg. Rutinerna uppgavs bestå av mallar av olika slag, som gör det enklare att beskriva 

behoven och fungerar tidsbesparande. Formella rutiner underlättar prioritering av intyg och 

underlättar kommunikationen mellan verksamheter, handläggare och habiliteringen. Det 

uppgavs vara viktigt att formella rutiner är utformade utifrån den tidsram som erbjuds. 

Arbetsterapeuter som inte har formella rutiner (75 %) tror att rutiner skulle bidra med 
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likvärdiga intyg, oberoende av vem som utför uppdraget. Rutiner skulle bidra till att 

ingenting glöms och det skulle bli mer tyngd och kvalité i intygen. Flertalet tror också att 

formella rutiner skulle tydliggöra skyldigheter och göra det lättare att hantera krav. 

 

Informella rutiner: 

Drygt hälften av arbetsterapeuterna (n:40) uppgav sig ha informella rutiner, av dessa 

uppgav 32,5 % att rutinerna underlättar arbetet. Fyrtiosju och en halv procent saknar 

rutiner och 39 % av dessa tror informella rutiner skulle underlätta eller inte spela någon 

roll för arbetet. Tjugotvå procent tror inte informella rutiner skulle underlätta arbetet (figur 

5).  

 
Figur 5. Illustrerar förekomst av informella rutiner, samt fördelning i % och rutinernas bidrag. (Endast ett 
svarsalternativ var möjligt. En respondent (5,3 %) som saknade informella rutiner svarade inte på 
frågan).*Informella rutiner är rutiner som efterföljs utan att finnas nedskrivna, som fungerar som 
normer/praxis på arbetsplatsen 
 

Beskrivning av informella rutiner och dess bidrag (figur 5) utifrån fritextsvar:  

Arbetsterapeuterna som har informella rutiner (52,5 %) uppgav att informella rutiner kan 

innebära vilka rubriker som används i ADL-intyget (figur 6) och vem som är/ska vara 

uppdragsgivare. Informella rutiner kan innebära vilken yrkeskategori som skriver intyget 

och vilken del som arbetsterapeuten ansvarar för. De informella rutinerna handlar också 

om vilka platser bedömningen ska utföras i (figur 1). De som har informella rutiner och 

upplever att de underlättar (32,5 %), uppgav att rutiner ger en grund att stå på som 

tydliggör uppgiften, underlättar prioritering och fungerar som stöttning samt som hjälp i 
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kontakt med beställare. Flertalet uppgav också att ett gemensamt språk efterfrågas och att 

en formell rutin, framtagen av arbetsterapeuter som är förankrad hos ledningen skulle vara 

bättre. 

 

Rubriker som används vid formulering av ADL-intyg 

Åttio procent (n:32) av arbetsterapeuterna (n:40) använder sig av specifika rubriker vid 

formulering av ADL-intyg. Funktionsnedsättning och ADL-taxonomins rubriker är mest 

använda (figur 6). 

 
Figur 6. Illustrerar variationen, typer, samt fördelning i %, av rubriker som används vid formulering av 
ADL-intyget. (Mer än ett svarsalternativ var möjlig, andra alternativ kunde anges i fritext). 
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Upplevelsen av att möta krav, utföra ADL-bedömning och tillhörande 
intygsskrivning 

Trettiosju och en halv procent av arbetsterapeuterna (n:40) upplever uppdraget med ADL-

bedömningar och tillhörande intygsskrivning som tydligt. Fyrtio procent upplever 

uppdraget som otydligt. Sextiotvå och en halv procent upplever sig kunna möta kraven 

som ställs på dem som intygsutfärdare, och 57,5 % upplever sig inte ha tillräckligt med tid 

till uppgiften. 

 

Figur 7. Illustrerar upplevelsen, tidsaspekten samt fördelning i %, av uppdragets tydlighet och känsla av att 
möta krav för att utföra ADL-bedömning och tillhörande intygsskrivning (Endast ett svarsalternativ var 
möjligt). 
 
Beskrivning av upplevelsen av att kunna möta krav utifrån fritextsvar 

Debatten kring assistansersättningen har bidragit till att arbetsterapeuterna möter oroliga 

föräldrar som känner hopplöshet över att ansöka om assistansersättning. Familjer som 

ansöker om ersättningen ställer högre krav på intygen och dess innehåll och kan ibland 

sätta press på att intygen behövs snabbt. Det är inte bara familjerna som ställer krav på 

intygsutfärdaren, utan också assistansbolag och handläggare. Assistansbolag vill styra vad 

som ska finnas med i intyget och hur det ska utfärdas. Arbetsterapeuterna uppgav att det är 

viktigt att se till sin yrkesprofession och enbart intyga det som framkommit av bedömning, 

och uppgav också att debatten medfört att intyg skrivs extra tydligt, eftersom de granskas 
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noggrannare. Arbetsterapeuterna uppgav också att de anser att försäkringskassan borde 

anställa egna arbetsterapeuter för uppdraget.  

 

Diskussion 
 

Rutiner vid ADL-bedömning och tillhörande intygsskrivning 

Drygt hälften av arbetsterapeuterna som deltog i studien har informella rutiner, det vill 

säga rutiner som efterföljs utan att finnas nedskrivna, för arbetet med ADL-intyg och 

tillhörande intygsskrivning. Knappt hälften av dessa anser att denna typ av rutin 

underlättar. Det framkom dock att en formell rutin, framtagen av arbetsterapeuter samt 

förankrad hos arbetsledningen skulle vara att föredra framför de informella arbetsrutinerna. 

En likartad uppfattning, om att frågor som berör rutiner är en ledningsfråga, finns även hos 

läkare samt andra paramedicinare och chefer på alla nivåer i landstingsorganisationen 

(Alexanderson et al., 2005). Dessutom är det verksamhetschefens ansvar att det finns 

rutiner som säkerställer att hälso- och sjukvårdspersonal som utfärdar intyg har tillräcklig 

kompetens för uppgiften, med hänsyn till ändamålet med intyget (Socialstyrelsen, 2005).  

 

I resultatet framkommer det vidare att drygt hälften av arbetsterapeuterna som har formella 

rutiner, alltså dokumenterade rutiner om hur bedömningen ska utföras och hur intyget ska 

utformas, anser att rutinerna underlättar deras arbete. En studie av Alexandersson et al. 

(2013), visar på liknande resultat, där läkare upplever att en gemensam mall för bedömning 

i anslutning till utfärdande av intyg är värdefullt för intygens kvalité. Dessutom beskriver 

Socialstyrelsen (2005) att vårdgivaren, för att uppnå kvalitet och säkerhet, ska säkerställa 

att det finns ändamålsenliga rutiner för intyg som utfärdas inom hälso- och sjukvården. 

Majoriteten av deltagarna i vår studie som saknar formella rutiner anser att den typen av 

nedskrivna rutiner skulle underlätta deras arbete. Det framkom även att formella rutiner 

skulle kunna bidra till mer likvärdiga intyg oavsett vem som är intygsutfärdare. 

Arbetsterapeuterna som saknar formella rutiner är också mer positivt inställda till nyttan 

med de formella rutinerna, än de som faktiskt har formella rutiner i sitt arbete med intygen. 

Detta skulle kunna tyda på att de formella rutinerna som finns inte är optimalt utformade.  

 

Majoriteten av arbetsterapeuterna i vår studie saknar formella rutiner och resultatet pekar 

på behovet av tydligare rutiner kring uppdraget. Sveriges arbetsterapeuter (2016b) betonar 

behovet av tydligt formulerade rutiner för olika uppdrag inom en organisation. Brister i 

styrfunktioner innebär en risk för att resurser inte används effektivt. För att resurser ska ge 
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tillräcklig vägledning och insatserna bli mer effektiva, måste de fastställas i 

policydokument och ramar (Broqvist 2018; Sveriges Arbetsterapeuter, 2016b). Effektiv 

arbetsterapi handlar dessutom enligt Sveriges arbetsterapeuter (2018) om att använda 

resurser på bästa sätt för att uppnå målen med arbetsterapi, och ett hållbart yrkesliv kräver 

en arbetsplats som genomsyras av tydlighet, rutiner och att uppdrag finns tydligt 

formulerade i organisationen. Ett exempel på att rutiner och tydlighet bidrar till transparens 

och likformighet, är behovsbedömningsstödet som används av FK.  

Behovsbedömningsstödet används av en del handläggare vid utredning av rätten till 

personlig assistans (FK, u.å.4). En rättslig kvalitetsuppföljning av FK (2015) visar att 

stödet bidragit till likformighet och god kvalité i bedömningarna. Även om detta inte är 

slutsatser baserat på vetenskap anser författarna att det talar för att rutiner och riktlinjer kan 

öka förutsättningarna för likformighet och samma förutsättningar för alla verksamheter. 

Vidare kan sådana rutiner bidra till ett effektivare arbete som blir betydelsefullt för alla 

berörda i processen kring assistansersättning. 

 

Ett oväntat resultat i vår studie är att intygsskrivning är ett förhållandevis ovanlig 

förkommande uppdrag utifrån att hälften av arbetsterapeuterna utfärdar intyg mer sällan än 

sex gånger per år, även om minoriteten utfärdar intyg upp till fyra gånger per månad. Intyg 

för assistansersättning är därmed inte en frekvent arbetsuppgift för arbetsterapeuter, men 

tiden att utfärda dessa tar upp arbetstid. Majoriteten av arbetsterapeuterna uppgav att de 

inte har tillräckligt med tid till uppgiften när ett ärende väl kommer in, och resultatet visar 

att uppdraget med bedömningar och formulering av intyg i genomsnitt tar drygt fem 

timmar. Även andra professioner inom hälso- och sjukvården beskriver liknande 

svårigheter, och studier om svenska läkares upplevelser av uppdraget menar på att tiden för 

att bedöma behov och att skriva korrekta intyg inte finns (Von Knorring, Sundberg, 

Löfgren & Alexandersson, 2008; Gerner & Alexandersson, 2009). 

 

När det gäller arbetsterapeuters arbetstid framkom det i en studie av Wilberforce et al. 

(2016), att arbetsterapeuter under en genomsnittlig arbetsvecka använder 31% av 

arbetstiden till indirekt vård i form av handläggning och administrativt arbete, som 

exempelvis behövs för att ansöka om resurser till personer med funktionsnedsättningar. 

Resultatet i vår studie visar inte på samma tidsåtgång för administrativt arbete, men det ska 

tilläggas att intygsskrivning bara är en av arbetsterapeutens alla ansvarsområden, och att 

tiden för intygsskrivning inte överensstämmer med hur mycket tid som totalt läggs på 
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administrativarbete. Resultatet tyder därför på ett behov av att tydliggöra uppdraget för att 

tiden ska kunna användas mer effektivt, och överensstämma med de tidsramar som finns 

inom hälso- och sjukvården.  

Vår studie visar att de vanligast använda rubrikerna vid utformningen av ADL-intyg är 

funktionsnedsättning och ADL-taxonomins rubriker, det vill säga taxonomins aktiviteter 

och delaktiviteter (Törnquist & Sonn, 2016). Dock är spridningen av använda rubriker bred 

och visar på att intygens utformning skiljer sig åt. Följden blir att alla sökande inte får 

likvärdiga underlag för bedömning av rätten till assistansersättning. Detta skulle kunna få 

konsekvenser för det enskilda barnets rätt till stöd från FK, då intyget fungerar som 

bevismaterial när FK ska bedöma rätten till ersättning (Vahlne Westerhäll et al., 2009). 

ADL-bedömning 

Majoriteten av de bedömningsinstrument som anges i resultatet är enligt Eliasson, 

Lindström och Peny-Dahlstrand (2016) utvärderade för validitet och reliabilitet. ADL-

taxonomin är det klart vanligast använda bedömningsinstrumentet och används av alla 

arbetsterapeuter som deltog i studien. ADL-taxonomin är mappad till International 

Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), vilket innebär identifiering av 

samband mellan ADL-taxonomin och ICF, för att tydliggöra relationen mellan dessa 

(Törnquist & Sonn, 2016). Syftet med ICF är att erbjuda struktur och ett gemensamt språk 

vid beskrivning av funktionsförmåga och funktionshinder i relation till hälsa. Detta bland 

annat för att underlätta kommunikation mellan användare inom hälso- och sjukvård, 

forskare, politiker och personer med funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2015). Med 

tanke på att ADL taxonomin är mappad till ICF har instrumentet förutsättningar att bidra 

till bättre kommunikation mellan FK, habiliteringen, assistansbolag och de familjer som 

ansöker om assistansersättning. Detta blir speciellt viktigt med tanke på att bristande 

samverkan enligt Alexanderson et al. (2005) är ett problemområde inom hälso- och 

sjukvården.  

I resultatet framkommer det att ett gemensamt språk och tydligare rutiner över uppdraget 

efterfrågas, men kommunikationen mellan aktuella aktörer verkar bristfällig, trots att 

arbetsterapeuterna i vår studie använder ADL-taxonomin. Enligt Sturesson (2015) behöver 

personal inom hälso- och sjukvården kunskap om ICF och försäkringsmedicin för att bättre 

kunna möta kraven som ställs på en intygsutfärdare. Samverkan och samarbete mellan 

yrkesgrupper är ett sätt att uppnå förbättring samt kan vara avgörande för de som är i 

behov av stöd. Med tanke på redan befintliga verktyg som arbetsterapeuter använder, 
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såsom ADL-taxonomin och ICF, borde ett bättre och mer frekvent samarbete vara möjligt.  

I resultatet nämns fördelar med instrumentet PEDI (Haley, Coster, Ludlow, Haltiwanger & 

Andrellos, 1992; Nordmark & Orban, 1999) och det framkommer att instrument möjliggör 

en jämförelse av barnets färdigheter, med andra barn i samma ålder och ger FK och LSS en 

indikation om ett barns möjligheter och begränsningar. Trots detta använder enbart 11% av 

deltagarna i vår studie detta instrument. Kielhofner (2012) och Eliasson et al. (2016), 

beskriver att arbetsterapeuter inom barn- och ungdomshabiliteringen måste välja 

bedömningsinstrument utifrån vilken informations som efterfrågas. Ett barns behov av 

assistans bedöms med hänsyn till hur mycket hjälp barnet hade varit i behov av utan sin 

funktionsnedsättning (SFS 2010:110). Utifrån detta anser författarna att det vore rimligt att 

fler skulle använda bedömningsinstrument som likt PEDI möjliggör jämförelse mellan 

barnet och andra barn i samma ålder utan någon funktionsnedsättning.   

Majoriteten av arbetsterapeuterna utför någon form av observation vid ADL-bedömningen, 

och det vanligast förekommande tillvägagångssätt är observationen i barnets hemmiljö. 

Vilket överensstämmer med FK:s (2014) beskrivning om att arbetsterapeutens intyg 

grundar sig på observation i personens hemmiljö. Intervju med förälder är det näst 

vanligaste tillvägagångssättet att bedöma ett barns ADL-förmåga. Resultatet är inte oväntat 

i anslutning till assistansersättning, då kommunikation utgör ett av det grundläggande 

behoven utifrån vilken assistansersättning kan beviljas (SFS 1993:387). Dessutom kan inte 

alla barn beskriva vilka ADL-aktiviteter de har svårt att utföra och föräldrar måste i de 

fallen tillfrågas som ställföreträdare (Eliasson, Lindström & Peny-Dahlstrand, 2016). 

 

Möta krav 

Det är ingen markant skillnad mellan de som upplever uppdraget tydligt och de som 

upplever det otydligt. Däremot anger över hälften av arbetsterapeuterna sig kunna möta de 

krav som ställs på dem som intygsutfärdare. Resultatet visar också på att majoriteten av 

arbetsterapeuterna utför bedömningar och utformar intyget utifrån FK:s krav. Dock 

upplever majoriteten sig inte ha tillräckligt med tid till uppdraget. Detta tyder på att 

tidsaspekten och kraven inte är relaterade till varandra, utan att det finns andra faktorer 

som påverkar upplevelsen av att möta krav. I resultatet framkommer det att en del av tiden 

som läggs på uppdraget används för att förklara för föräldrar och assistansbolag varför 

intyget är utformat på ett visst sätt. Detta visar på att alla aktörer i sammanhanget inte har 

en enig bild av uppdraget, kanske på grund av att uppdraget är otydligt som knappt hälften 

av deltagarna i studien också anger. Arbetsterapeuterna i vår studie förtydligar att det blir 
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viktigt att se till sin yrkesprofession, och enbart intyga det som framkommit av bedömning 

i anslutning till oroliga föräldrars beskrivning av problematiken hos barnet.  

 

Det finns flera studier (Engblom et al., 2011; Gerner & Alexandersson, 2009; Von 

Knorring et al., 2008) som beskriver läkares upplevelser av att utfärda intyg för 

sjukcertifiering. Studierna visar på liknande resultat som framkommit i vår studie, att 

patienters attityder och förväntningar angående rätt till förmåner kan vara problematisk att 

möta med höga krav på bedömningarna trots tidsbrist. Intyg för sjukcertifiering för läkare 

är enligt dessa studier en mer frekvent uppgift, än vad resultatet i vår studie visar på 

angående arbetsterapeuters arbete med intygsskrivning för assistansersättning. Majoriteten 

av läkarna i ovan nämnda studier upplevde kraven som svåra att möta, till skillnad från en 

fjärdedel av arbetsterapeuterna i vår studie. Resultatet pekar ändå på att det finns ett behov 

att utveckla och ge bättre möjligheter till professionell yrkesutövning i relation till 

intygsskrivning.  

 

Vård på lika villkor 

Uppdraget har olika stor prioritering över landet, och tillvägagångssättet vid bedömning 

och tillhörande intygsskrivning är beroende av varje enskild arbetsterapeut samt av 

uppdragets prioritering inom olika län/regioner. En möjlig förklaring till att bedömningar 

utförs olika, kan vara att arbetsterapeuter inom barn och ungdomshabiliteringen arbetar 

med barn och unga i ett brett åldersspann med olika diagnoser. Arbetsterapeuten måste 

välja instrument utifrån vilken information som behövs, barnets utvecklingsnivå och 

förmåga att delta i bedömningsprocessen (Kielhofner, 2012; Eliasson et al., 2016). Därför 

kan till exempel olika bedömningsinstrument lämpa sig olika bra för det enskilda 

barnet/ungdomen. Dock kan den stora variationen i arbetssätt vid intygsärenden innebära 

att vård på lika villkor inte efterföljs (SFS 2017:30). Hela befolkningen ska ha rätt till vård 

på lika villkor (SFS 2017:30) vilket också framkommer i FN:s konventioner om mänskliga 

rättigheter (2011) och barnkonventionen (Regeringskansliet, 2014). Detta stärker 

avslutningsvis vikten av fortsatt forskning inom området, och behovet av att tydliggöra 

uppdraget med ADL-intyg och tillhörande bedömningar för arbetsterapeuter och övriga 

berörda i processen vid assistansersättning. 

 
Metoddiskussion 

Studien genomfördes genom att datamaterial samlades in via en webb-enkät. 

I forskningssammanhang där syftet är att undersöka åsikter, tyckanden, uppfattningar och 
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kunskap hos en population är det lämpligt att använda intervjuer eller enkäter (Ejvegård, 

2009). Fördelen med webb-enkät som metod var att data kunde samlas in på ett effektivt 

och snabbt sätt från ett större antal respondenter och från ett större geografiskt område 

(Selm & Jankowski, 2006; Trost & Hultåker, 2016). Med hjälp av webb-enkäten samlades 

material in systematiskt från olika län/regioner över hela landet, från söder till norr. Vilket 

var författarnas ambition för att öka möjligheterna till generalisering. Utifrån att svaren 

representerar arbetsterapeuter från hela landet kan vi trots en låg svarsfrekvens med viss 

försiktighet säga något om populationen.  

 

Så vitt författarna känner till finns inte några specifika frågeformulär eller instrument att 

tillgå för att undersöka det aktuella området. Därmed skapades en egen webb-enkät, vilket 

sänker metodens validitet och reliabilitet (Olsson & Sörensen, 2011). För att öka 

förutsättningarna för att enkäten skulle mäta det som avsågs med studien, läste författarna 

noga in sig på processen om ADL-bedömning och tillhörande intygsskrivning ur både 

försäkringskassans och arbetsterapeutens perspektiv. Enkäten omarbetades flertalet gånger 

och allt ifrån begrepp, frågeområden, ordningsföljd, svarsalternativ och antalet frågor 

bearbetades, för att öka möjligheterna till en enkät som kunde kartlägga arbetsterapeuters 

arbete med intygsskrivning och tillhörande ADL-bedömningar för assistansersättning. En 

provenkät skickades sedan ut till uppdragsgivare och annan handledare inom kursen för 

examensarbetet. Att skicka ut provenkäter rekommenderas och uppdragsgivare kan enligt 

Statistiska centralbyrån (2007) delta i arbetet med återkoppling och enkäten och dess 

innehåll. Enkäten svarade på författarnas syfte vilket stärker enkätens validitet, dock hade 

det varit önskvärt att ha ytterligare utomstående personer för att besvara provenkäten.  

 

Tidsperioden för att samla in data/material var begränsad till tidsramar för 

kandidatuppsatsen, vilket medförde att enkäten endast var öppen totalt i två veckor efter en 

påminnelse. Efter påminnelsen ökade svarsfrekvens med drygt det dubbla, från 13 % till 

27,5 %. Därför hade det varit önskvärt att ha enkäten öppen för respondenterna en längre 

period och dessutom ha haft möjlighet att skicka ut en andra påminnelse och på så sätt öka 

förutsättningarna till en högre svarsfrekvens. En högre svarsfrekvens skulle ha ökat 

möjligheterna till ett resultat med en högre grad av generaliserbarhet (Olsson & Sörensen, 

2011). Det externa bortfallet kan bero på en rad olika faktorer. Den korta svarsperioden är 

en av dessa, spam-mängden kan vara en annan faktor och att enkäten riktat sig till en 

yrkesgrupp med ett redan belastat schema är en annan möjlig förklaring. En 

verksamhetschef uppgav att det också var semestrar och ledigheter under svarsperioden, 
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dessutom kolliderade utskicket med en del helgdagar, vilket bör undvikas (Ejlertsson, 

2014). 

 

En bidragande orsak till att tillräckligt material för kandidatuppsatsen kunde samlas in trots 

kortsvarsperiod kan ha varit studiens aktuella ämne, men också på en kort enkät 

(Ejlertsson, 2014) med frågor i logisk ordning och med en disposition som var lätt att följa 

(Olsson & Sörensen, 2011). Enligt Ejlertsson (2014) är 15 till 30 minuter för att besvara en 

enkät som längst, en tumregel för att öka svarsfrekvensen. Sammanfattningsvis gjorde det 

noggranna förarbetet med enkäten och missivbrevet att metoden, trots sina brister, kunde 

användas för att få svar på syftet och tillhörande frågeställningar. 

 

Slutsats 

Detta examensarbete har tillfört kunskap om arbetsterapeuters arbete med ADL-

bedömning och tillhörande intygsskrivning vid assistansersättning inom barn och 

ungdomshabiliteringen. Resultatet visar på att intygen för assistansersättning formuleras 

olika, har olika stor prioritering och grundas på olika bedömningar över landet. Därför 

finns det ett behov av fortsatt forskning inom området för ADL-bedömning och 

intygsskrivning utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv, för att ytterligare belysa 

svårigheter och konflikter gentemot yrkesprofessionens krav, samt för förbättringsarbeten 

inom verksamheter och försäkringskassan, för att sträva efter jämlik och effektiv vård. 

Hammel, Miller, Forwell, Forman och Jacobsen (2011) menar att det är klienterna som vet 

hur det är att leva med ett specifikt tillstånd och har kunskapen om vilka forskningsfrågor 

som är värda att studera. Utifrån det och den komplexitet som finns kring området, föreslår 

författarna fortsatt forskning med perspektiv från alla berörda i processen. Resultat från vår 

studie indikerar på att arbetsterapeuter har mycket information att dela med sig av, och 

därför skulle vidare studier av kvalitativ karaktär passa för att gå djupare in på uppdraget 

och svårigheterna med detta.  

Implikationer för arbetsterapi 

Att utfärda ADL-intyg för assistansersättning är en uppgift som arbetsterapeuter inom 

ramen för sin yrkeskompetens kan komma att ställas inför. Legitimerade arbetsterapeuter 

ska även stödja personers förmåga till aktivitet och delaktighet, för att främja möjligheten 

att leva ett så gott liv som möjligt. Detta kan ske på individ, grupp och samhällsnivå och 

ska hålla hög kvalitet samt följa lagar och förordningar. Vilket också är tanken med 

assistansersättning, alltså att möjliggöra för personer med omfattande 
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funktionsnedsättningar att kunna leva ett liknande liv som andra. Detta gör att arbetsterapi 

och uppgiften med intygsskrivning är förenade med varandra.  
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Institutionen för Samhällsmedicin och Rehabilitering - 
Arbetsterapi 

UMEÅ UNIVERSITET  
 
Förfrågan om medverkan i en enkätstudie om ADL-bedömningar och 
tillhörande intygsskrivning för assistansersättning till barn och unga 
upp till 18 år, som omfattas av lagen om stöd och service (LSS). 
 

Vi är två studenter i termin fem på arbetsterapeutprogrammet vid Umeå universitet och 

ska skriva ett examensarbete utifrån ett förslag från barn- och ungdomshabiliteringen i 

Västerbotten. I förslaget framkom det att arbetsterapeuter ofta får i uppdrag att utfärda 

ADL-intyg vid ansökningar om assistansersättning. Dock verkar det finnas oklarheter 

kring uppdraget, och utifrån det finns det ett behov att undersöka hur arbetsterapeuter, 

verksamma inom barn- och ungdomshabiliteringen, ser på och arbetar med detta uppdrag. 

 

Syftet med enkäten är därför att få ökade kunskaper om hur arbetsterapeuter inom barn- 

och ungdomshabilitering arbetar med ADL-bedömningar, och tillhörande intygsskrivning 

för assistansersättning.  

 

Den webb-baserade enkäten i länken nedan tar ca 15 minuter att besvara. Det är frivilligt 

att delta i studien och genom att besvara enkäten godkänner du din medverkan. Du kan 

när som helst avbryta din medverkan genom att avsluta enkäten.  

 

Allt material kommer behandlas konfidentiellt. Vi har inte tillgång till mailadresser eller 

namn, och ingen enskild verksamhet eller person kommer kunna identifieras i det färdiga 

arbetet. Enkäterna kommer endast användas för den aktuella studien och resultatet 

kommer sammanställas i ett examensarbete på kandidatnivå. Arbetet kommer att finnas 

tillgängligt på enheten för arbetsterapi, Umeå universitet. Vi skickar också ut det färdiga 

arbetet till de barn- och ungdomshabiliteringar som delagit i enkätundersökningen. 

 

Vår förhoppning är att studiens resultat ska bidra till kunskap kring arbetet med ADL-

bedömningar och tillhörande intygsskrivning, vid ansökan om assistansersättning. Det 

skulle därför vara värdefullt om du har möjlighet och tid att besvara webb-enkäten. 
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Länk till enkäten:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGunuNYwURFaT8awftdl0liHm2e82Zdk
NI7gsb7vDK2_fVdQ/viewform?usp=sf_link 
 
Sista svarsdag X/X 2018. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss.  

 

Tack för din medverkan! Med vänliga hälsningar 

 

Arbetsterapeutstudent                                                                 Arbetsterapeutstudent 

Pia Kryg                                                                                      Amanda Trense  

pikr0003@student.umu.se                                                          amtr0007@student.umu.se 

XXX-XXX XX XX                                                                     XXX-XXX XX XX 

 

Handledare  

Leg. arbetsterapeut, docent  

Gun Marie Hariz  

gun.marie.hariz@umu.se 

XXX-XXX XX XX 
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Sida 1 av 2https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGunuNYwURFaT8awftdl0liHm2e82ZdkNI7gsb7vDK2_fVdQ/viewform

Enkätstudie om ADL-bedömningar
och tillhörande intygsskrivning för
assistansersättning till barn och unga
upp till 18 år, som omfattas av lagen
om stöd och service (LSS).
Denna enkät berör frågor kring arbetet med ADL-bedömningar och tillhörande intygsskrivning för 
assistansersättning. Frågorna berör enbart barn och unga upp till 18 år, som omfattas av lagen om 
stöd och service (LSS). 

Genom att besvara enkäten godkänner du din medverkan i studien. Enkäten kommer behandlas 
konHdentiellt. Författarna har inte tillgång till mailadresser eller namn, och ingen enskild 
verksamhet eller person kommer kunna identiHeras i det färdiga arbetet. Du kan när som helst 
avbryta din medverkan genom att avsluta enkäten.

Enkäten innehåller Iervalsfrågor, kryssfrågor och frisvarsfrågor. Vid frågor där du kan välja Ier än 
ett alternativ anges det i frågan.

*Obligatorisk



Bilaga	2	

 

	

 



Bilaga	2	

 

	

 

2018-04-24 15)43Enkätstudie om ADL-bedömningar och tillhörande intygsskrivning för… upp till 18 år, som omfattas av lagen om stöd och service (LSS).

Sida 1 av 4https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGunuNYwURFaT8awftdl0liHm2e82ZdkNI7gsb7vDK2_fVdQ/formResponse

Enkätstudie om ADL-bedömningar
och tillhörande intygsskrivning för
assistansersättning till barn och unga
upp till 18 år, som omfattas av lagen
om stöd och service (LSS).

Frågor om ADL-bedömningen

I hemmet

I habiliteringens lokaler

I skolan

2. Vart gör du vanligtvis bedömningen/bedömningarna som
ADL-intyget grundar sig på?

Annan plats, ange vilken:

Ditt svar
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Observation med barnet

Observation med barnet tillsammans med förälder

Intervju med barnet

Intervju med föräldrarna

Intervju med personal på skolan

3. Hur gör du vanligtvis bedömningen/bedömningarna som ADL-
intyget grundar sig på? (Fler alternativ kan väljas)

Annat, ange vad:

Ditt svar
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Bedömning av kommunikations- och interaktionsfärdigheter (ACIS-S)

Assessment of Motor and Process Skills (AMPS)

Barns mening om aktiviteter (COSA-S)

Screening av delaktighet i olika aktiviteter (MOHOST–S)

Short Child Occupational ProWle (SCOPE)

Min Mening - bedömning av kompetens och värderingar genom

självskattning (OSA-S)

ADL-Taxonomin - en bedömning av aktivitetsförmåga

Gap i vardagens aktiviteter (GAP)

Canadian Occupational Performance Measure (COPM)

4. Om du använder bedömningsinstrument vid din ADL-

bedömning, vilka använder du vanligtvis? (Fler alternativ kan

väljas)

Annat, ange vad:

Ditt svar

Vilka fördelar har valda instrument?

Ditt svar

Finns det nackdelar med valda instrument? I så fall, vad?

Ditt svar
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Enkätstudie om ADL-bedömningar
och tillhörande intygsskrivning för
assistansersättning till barn och unga
upp till 18 år, som omfattas av lagen
om stöd och service (LSS).

Frågor om rutiner

Med formella rutiner menas rutiner som Gnns nedskrivna om hur bedömningen ska utföras, 
och hur intyget ska utformas.

Med informella rutiner menas rutiner som efterföljs utan att Gnnas nedskrivna. Som fungerar 
som normer/praxis på arbetsplatsen.

Ja ( gå vidare till fråga 7)

Nej ( gå vidare till fråga 8)

6. Finns det formella rutiner (rutiner som Gnns nedskrivna om
hur bedömningen ska utföras, och hur intyget ska utformas) för
ADL-bedömning och tillhörande intygsskrivning på din
arbetsplats?
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Ja, mycket

Ja, ganska mycket

Varken/eller

Nej, inte speciellt

Nej inte alls

Eventuell kommentar:

Ditt svar

7. Om ja: Beskriv gärna hur de nedskrivna/formella rutinerna ser

ut:

Ditt svar

Underlättar nedskrivna/formella rutinerna för dig vid ADL-

bedömning och tillhörande intygsskrivning?

I så fall på vilket sätt underlättar de nedskrivna/formella rutiner

för dig?

Ditt svar

Saknar du någonting i de nedskrivna/formella rutinerna?

Ditt svar
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Ja, mycket

Ja, ganska mycket

Varken/eller

Nej, speciellt

Nej, inte alls

Ja ( gå vidare till fråga 10)

Nej ( gå vidare till fråga 11)

8. Om nej: Tror du nedskrivna/formella rutiner skulle underlätta
ditt arbete med ADL-bedömning och tillhörande intygsskrivning?

Beskriv gärna vad du tror nedskrivna/formella rutiner skulle
bidra med vid ADL-bedömning och tillhörande intygsskrivning?

Ditt svar

9. Finns det informella rutiner (rutiner som efterföljs utan att
Gnnas nedskrivna. Som fungerar som normer/praxis på
arbetsplatsen) för ADL-bedömning och tillhörande
intygsskrivning på din arbetsplats?

Eventuell kommentar:

Ditt svar

10. Om ja: Beskriv gärna vad de informella rutinerna innebär:

Ditt svar
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Ja, mycket

Ja, ganska mycket

Varken/eller

Nej, inte speciellt

Nej inte alls

Ja, mycket

Ja, ganska mycket

Varken/eller

Nej, speciellt

Nej, inte alls

Underlättar informella rutinerna för dig vid ADL-bedömning och
tillhörande intygsskrivning?

I så fall på vilket sätt underlättar de informella rutiner för dig?

Ditt svar

Saknar du någonting i de informella rutinerna?

Ditt svar

11. Om nej: Tror du informella rutiner skulle underlätta ditt
arbete med ADL-bedömning och tillhörande intygsskrivning?
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Ja

Nej

Diagnos

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Delaktighet

Personliga faktorer

Aktivitetsförmåga

Miljöfaktorer

Sidan 3 av 5

Skicka aldrig lösenord med Google Formulär

Vad tror du att informella rutinerna skulle bidra med vid arbetet
med ADL-bedömning och tillhörande intygsskrivning?

Ditt svar

12. Använder du dig av speciGka rubriker när du formulerar det
skriftliga intyget?

Om ja: Vilka rubriker? (Fler alternativ kan väljas)

Andra rubriker, ange vilka:

Ditt svar

BAKÅT NÄSTA
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Enkätstudie om ADL-bedömningar
och tillhörande intygsskrivning för
assistansersättning till barn och unga
upp till 18 år, som omfattas av lagen
om stöd och service (LSS).

Frågor om upplevelsen av att utföra ADL-bedömningar och
tillhörande intygsskrivning

Ja, mycket

Ja, ganska

Varken/eller

Nej, inte speciellt

Nej, inte alls

13. Upplever du uppdraget med ADL-bedömningar och
tillhörande intygsskrivning som tydligt?



Bilaga	2	

 

	

 

2018-04-24 15)44Enkätstudie om ADL-bedömningar och tillhörande intygsskrivning för… upp till 18 år, som omfattas av lagen om stöd och service (LSS).

Sida 2 av 3https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGunuNYwURFaT8awftdl0liHm2e82ZdkNI7gsb7vDK2_fVdQ/formResponse

Ja, helt och hållet

Ja, ganska bra

Varken/eller

Nej, inte speciellt

Nej, inte alls

Ja, helt och hållet

Ja, ganska bra

Varken/eller

Nej, inte speciellt

Nej, inte alls

Tid

:

14. Upplever du dig kunna möta de krav som ställs på dig som
intygsutfärdare?

Eventuell kommentar:

Ditt svar

15. Upplever du dig ha tillräckligt med tid till ADL-bedömningar
och tillhörande intygsskrivning för assistansersättning?

16. Hur mycket tid behöver du i genomsnitt, för varje enskilt barn
om du bortser från restiden, för att utföra ADL-bedömningen
som intyget grundar sig på? (Ange i timmar och minuter)
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Enkätstudie om ADL-bedömningar
och tillhörande intygsskrivning för
assistansersättning till barn och unga
upp till 18 år, som omfattas av lagen
om stöd och service (LSS).
*Obligatorisk

Bakgrundsfrågor

0-2 år

3-5 år

6-10 år

11-15 år

16 år eller Mer

19. Hur många år har du arbetat som arbetsterapeut? *
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0-2 år

3-5 år

6-10 år

11-15 år

16 år eller Mer

Sidan 5 av 5

Skicka aldrig lösenord med Google Formulär

Eventuell kommentar:

Ditt svar

20. Hur många år har du arbetat som arbetsterapeut inom barn-
och ungdomshabiliteringen? *

Eventuell kommentar:

Ditt svar

21. Vilket län/region arbetar du inom? *
Välj

22. Har du något du vill tillägga? Skriv det här:

Ditt svar

BAKÅT SKICKA



	

 

	

 


