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Abstract  
______________________________________________________________________ 

 

Background: The need for structured practice has in recent years appeared in connection 

with the request for a more evidence-based nursing. In psychiatric care with its complex 

disabilities, it is important to have methods to identify these. Research has demonstrated the 

importance of patient participation in nursing that has been shown to affect their mental 

health. It is essential to get to know how patients with mental illness are capable of 

involvement in their life situation. The ICF emerged as a useful theoretical framework for 

development of questionnaires of patient participation.  

Aim: The aim of the present pilotstudy was to develop and test a questionnaire for 

participation, based on ICF.  

Method: This pilotstudy had a quantitative approach and was based on a draft for the purpose 

described. For the development process two expertgroups were used, one consisted of nurses 

with experience of ICF and one by former patients recruited from psychiatric patient 

organizations to discuss participation and item selection. The final questionnaire was 

answered by 29 nurses, who also could comment on the content in three open questions used 

for face validity. Cronbach´s alpha was used to calculate internal consistency. The final goal 

is to develop a concept of two questionnaires for participation. One that will be answered by 

nurses and another part based on patients self-assessment. During this pilotstudy, the nurse`s 

part was focused.  

Result: The result indicated good internal consistency both in the whole Assessment of 

Participation in Psychiatric care (APP) (0.900) and for each item (0.892-0.904). We also 

found indication for good face validity.  The result of this pilot study can be useful for further 

research and development.  
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Inledning 

I hälso- och sjukvårdslagen preciseras att kvaliteten i en verksamhet systematiskt och 

fortlöpande skall utvecklas och säkras (SFS 1982:763). Kvalitetssäkring är ett ord som inom 

vårdsektorn anammats från industrin och betyder att ett system används för att säkra 

kvaliteten på produkter och tjänster (www.NE.se). För att kvaliteten på de bedömningar som 

ligger till grund för psykiatrisk omvårdnad skall hålla en hög och jämn nivå, behövs det 

tydliga och strukturerade tillvägagångssätt. Som det ser ut idag behövs förbättringar kring 

rutiner för att säkerställa att alla patienter får en likvärdig omvårdnadsbedömning. Skillnader 

kan uppstå beroende på personalens olika erfarenheter, kunskap och prioriteringar. Risken för 

godtyckliga och subjektiva bedömningar ökar när det saknas strukturerade och 

standardiserade bedömningsmetoder (Gustavsson, 2007). Ett standardiserat underlag för 

funktionsbedömning där patientens medverkan är tydlig skulle kunna leda till en mer 

kvalitetssäker och likartad grund för omvårdnadsåtgärder inom den psykiatriska vården. 

Betydelsen av delaktighet har uppmärksammats senaste decennierna och det betonas även i 

gällande författningssamlingar att vården så långt som möjligt skall utformas i samråd med 

patienten (SFS 2010:659). Patienten har resurser som bör utnyttjas då det ökar möjligheten att 

uppnå goda resultat med de åtgärder som sätts in (Ekeland & Heggen, 2007). 

 

Det pågår ett projekt mellan Västra Götalandsregionens psykiatriska klinik och Högskolan 

Väst med syfte att utveckla och testa International Classification of Functioning, Disability 

and Health (ICF) som modell för funktionsbedömning och omvårdnadsplanering. ICF är ett 

sätt att beskriva funktionsförmåga och funktionshinder i relation till hälsa (Socialstyrelsen, 

2010c). Inom ramen för nämnda samarbete mellan Västra Götalandsregionens psykiatriska 

klinik och Högskolan Väst skall det bland annat utvecklas frågeformulär avseende delaktighet 

som skall utgå från ICF. Detta är en pilotstudie inför det kommande utvecklingsarbetet.   

 

 

Bakgrund  

Patienter med psykisk ohälsa kan ha många och komplexa funktionshinder. I Slutbetänkande 

av Nationell psykiatrisamordning (SOU, 2006) definieras begreppet psykiskt funktionshinder 

som konsekvenser i livsföringen för individer med psykisk ohälsa. Konsekvenserna kan 

uppstå till följd av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar hos individen. 

Omgivningens utformning och reaktioner kan också påverka. Definitionen tar utgångspunkt i 

WHO:s klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (SOU, 2006). 

 

Definitionen lyder: 

En person har ett psykiskt funktionshinder om hon eller han har väsentliga 

svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden, och att dessa 

begränsningar har funnits, eller kan antas komma att bestå under en längre tid. 

Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykisk störning (SOU, 2006 s.326).  

 

Psykisk ohälsa kan bland annat yttra sig som vanföreställningar, hallucinationer, förvirring 

och sviktande realitetsvärdering. Ett tecken på en störd realitetsvärdering är frånvaro av 

sjukdomsinsikt, vilket innebär att personen inte inser sin problematik trots uppenbara tecken. 

Graden av sjukdomsinsikt är ur vårdsynpunkt viktig att identifiera då detta kan innebära 
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särskilda åtgärder. Funktionsnedsättningar vid psykisk ohälsa kan även visa sig som trötthet, 

energibrist, oförmåga att fatta beslut, oförmåga att planera, bristande initiativförmåga och 

motivation samt ökad känslighet för stress. Social rädsla är också förekommande och kan 

bidra till att den drabbade inte har förmågan att hantera vardagliga problem eller sin 

personliga vård (Ottosson, 2004). 

 

I psykiatriska utredningar är det viktigt att identifiera psykosociala faktorer och upprätta 

individuella planer för vården, något som bör göras på ett strukturerat sätt. Det är viktigt att 

utreda i vilken grad nätverk och familjeförhållanden är funktionella. Det är vanligt att 

exempelvis patienter med schizofrena syndrom har svårt att föra sin egen talan. Dessa 

patienter kan därför behöva hjälp med de kontakter som behövs för att få tillvaron att fungera. 

Det kan handla om hjälp med bostaden eller hjälp med intressen och fritidsaktiviteter. En 

bedömning av livskvaliteten kan göras i ett tidigt skede och bör utvärderas för att se om 

insatserna har effekt. En utförlig omvårdnadsutredning behöver därför göras både i 

slutenvården och i öppenvården för att vården skall bli optimal och individanpassad (Malm, 

Lindström & Wieselgren, 2009).  

 

Många av de sjukdomstecken som karaktäriserar psykisk sjukdom är subjektiva upplevelser 

som även kan vara en normal del av den mänskliga tillvaron. Avgränsningen mellan friskt och 

sjukt diskuteras mer inom psykiatrin än inom andra specialområden. I tillägg till 

diagnosklassifikationen ICD-10 från Världshälsoorganisationen (WHO) använder den 

medicinska delen av psykiatrin sig av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 

(DSM-IV) som är den amerikanska psykiatriska föreningens system för klassifikation av 

psykiska störningar. Systemet använder sig av en så kallad multiaxelstruktur för att organisera 

information för diagnosbestämning. Den består av fem axlar varav två handlar om 

psykosociala problem och problem relaterade till livsomständigheter, samt en bedömning av 

funktionsförmåga (Herlofson, 2009).   

 

Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2010a) pekar på flera områden som är viktiga för att 

förbättra vård och omsorg för patienter med psykisk ohälsa. Bland annat nämns en ökad 

användning av evidensbaserade och utvärderade metoder, ökat inflytande både för patienter 

och anhöriga samt bra metoder för uppföljning och utvärdering. 

 

Psykiatrisk omvårdnad 

Evidensbaserad omvårdnad 

För att utveckla och kvalitetssäkra klinisk psykiatrisk omvårdnad skall den byggas på aktuell 

tillgänglig kunskap. Interventioner som används skall vara evidensbaserade, något som 

innefattar en kombination av bevisning grundad på patientnära forskning, klinisk erfarenhet, 

resurstillgång samt patientens önskemål och förväntningar (Bahtsevani, Stoltz & Willman, 

2006).  

 

För att säkerställa en likvärdig vård och möta individuella behov behövs det standardiserade 

dokument och frågeformulär som bygger på en vetenskaplig grund. Det är också 

eftersträvansvärt att få fram en enhetlig och gemensam terminologi för vårdokumentation, 

något som också bidrar till en mer sammanhållen patientjournal (Bahtsevani, Stoltz & 

Willman, 2006).  
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Omvårdnadsprocessen 

Omvårdnadsinsatserna inom det psykiatriska arbetsfältet beskrivs av Psykiatriska 

riksföreningen & Svensk sjuksköterskeförening (2008) som en process där sjuksköterskan 

tillsammans med patienten bedömer, planerar och åtgärdar de problem och förändringar som 

lett till psykisk ohälsa. Omvårdnadsprocessen skall tillämpas och dokumenteras genom 

observation, bedömning, omvårdnadsdiagnostik, omvårdnadsordination, genomförande och 

utvärdering. Vid omvårdnadsbedömning behövs enligt Gustavsson (2007) ett tydligt och 

systematiskt tillvägagångssätt för att identifiera patientens funktionsnedsättning. Detta för att 

fastställa individers behov inom olika livsområden. Behoven kan variera över tid och i olika 

situationer, något som medför svårigheter med att planera insatser. Med standardiserade 

bedömningar kan insatserna jämföras och uppföljningen anpassas. Gustavsson påpekar att 

standardiserade metoder bör ses som ett komplement, då bedömning av problemområden 

sällan kan grundas på ett enskilt frågeformulär utan är en sammanvägning av tillgänglig 

information från samtal, anamnes och eventuellt anhöriga. 

 

Hummelvoll (2004) påpekar att det är sjuksköterskans uppgift att lyssna till patienten och 

utifrån detta planera åtgärder. Det är patientens behov, önskningar och värderingar som skall 

stå i centrum för omvårdnadsarbetet och fungera som riktlinje. Patientens egen upplevelse av 

hälsa är därför viktig under datainsamlingen och ska ligga till grund för bedömningen. 

Sjuksköterskan och patienten skall vara jämlika i processen och ha som gemensamt mål att 

stärka förmågan till egenomsorg. Det är viktigt att lyfta fram, identifiera och stärka patientens 

resurser. Författaren pekar på betydelsen av att patienten själv får vara delaktig utifrån egna 

förutsättningar, något som innebär att sjuksköterskans uppgift är att fånga in de delar som 

patienten inte klarar av att medverka i. Detta resulterar i att hon ibland måste handla å 

patientens vägnar med hjälp av praktisk situationsförståelse, god kunskap och ett etiskt 

förhållningssätt.  

 

Inom omvårdnadsområdet generellt används den vedertagna modellen omvårdnadsprocessen i 

det kliniska arbetet. Processen har utvecklats i flera steg och den mest tillämpade och allmänt 

kända versionen framtogs av Yura och Walsh (1988). Omvårdnadsprocessen innebär ett 

noggrant och systematiskt sätt att fastställa en patients hälsostatus och specificera problemen. 

Sjuksköterskan skall identifiera patientens funktionsnedsättningar och planera för att åtgärda 

dessa. Vidare ingår att initiera och implementera planen samt att kontinuerligt utvärdera om 

åtgärderna varit effektiva. Omvårdnadsprocessens ursprung bestod av fyra olika steg: 

bedömning, planering, genomförande och utvärdering. Med detta processtänk började 

sjuksköterskor lyfta fram individanpassad och behovsinriktad omvårdnad, vilket var baserat 

på en humanistisk människosyn. Detta innebar att den enskildes behov skulle styra 

sjuksköterskans planering och genomförande av åtgärder (Ehnfors & Thorell-Ekstrand, 2000).   

 

Delaktighet 

Delaktighet som begrepp 

Delaktighet har betydelsen aktiv medverkan, medansvar och en känsla av att vara till nytta 

(www.NE.se). Delaktighet inom omvårdnadsområdet innefattar även att vara med i en 

beslutsprocess (Ehnfors, Ekman & Eldh, 2010; Larsson, 2008). Betydelsen av att patienten är 

delaktig har de tre senaste decennierna uppmärksammats och ökat kraven på kunskap. 

Begreppet delaktighet är svårfångat och komplext trots omfattande användning senaste åren 

(Larsson, 2008). ICF definierar delaktighet som engagemang i en livssituation och att följden 
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av funktionshinder är delaktighetsinskränkningar. Bedömningen av delaktighet sker i relation 

till det en person genomför i sin aktuella omgivning (Socialstyrelsen, 2010c).  

 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982: 763) betonar att god vård skall bygga på respekt för 

patientens självbestämmande och integritet, något som ger grundläggande riktlinjer för vårt 

interagerande med patienten. Det preciseras även här att patienten skall vara delaktig i sin 

egen vård och också kunna påverka det som händer. Även lagen om patientsäkerhet som 

nyligen trädde i kraft påpekar att hälso- och sjukvårdspersonal så långt som möjligt skall 

utforma vården och genomföra den i samråd med patienten (SFS 2010:659). Betydelsen av att 

få med patienterna i omvårdnadsarbetet framkommer också i Kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska med specialistexamen i psykiatrisk vård. Där betonas det att hon 

ska ha fördjupade kunskaper och god förmåga att involvera patienten och dennes nätverk 

utifrån en helhetssyn där livsvillkoren beaktas (Psykiatriska riksföreningen & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008).   

 

Delaktighet är komplext och kan ha olika innebörder beroende på sammanhang. Engström 

(2008) beskriver tre olika nyanser av begreppet; delaktighet som rättighet, delaktighet som 

medverkan och delaktighet som mening. Delaktighet som rättighet är en förutsättning för att 

patienten skall kunna utöva inflytande i vårdsituationen. Delaktighet som medverkan 

beskriver hur kommunikation under vården utformas och i vilken mån patienten erbjuds att 

medverka. Denna punkt är nära förbundet med personalens förhållningssätt och förutsätter att 

patienten känner sig sedd och erkänd. Delaktighet som mening avser enligt författaren 

förhållandet mellan patientens förståelse av sitt problem och dess betydelse för den aktuella 

livssituationen.  

 

Socialstyrelsen gav i juli 2010 ut en handbok för vårdgivare med titeln ”Din skyldighet att 

informera och göra patienten delaktig”. Där preciseras att det för att kunna ge god vård 

behövs ett ledningssystem för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete som också omfattar 

möjligheterna till patientinflytande. Detta innefattar bemötande, information, delaktighet och 

kontinuitet. Det påpekas att förståelse och insikt är viktiga förutsättningar för att patienten ska 

kunna tillämpa den kunskap som förmedlas och vara delaktiga i sin egen hälsa, vård och 

behandling. Emellertid är det inte alltid uppenbart hur rutiner skall utformas för att göra den 

enskilde delaktig. I handboken beskrivs ett behov av både teoretisk och praktisk kunskap samt 

tid för reflektion (Socialstyrelsen, 2010b).   

 

Möjlighet till delaktighet 

I litteraturen har betydelsen av att överlämna makt till patienten och med detta möjliggöra 

delaktighet understrukits (Engström, 2008; Hummelvoll, 2004; Larsson, 2008; 

Socialstyrelsen, 2010b). Det påpekas också hur viktigt det är att tillvarata patienternas 

resurser i omvårdnadsarbetet (Ehnfors, m.fl., 2010; Ekeland & Heggen, 2007; Larsson, 2008).  

För att möjliggöra delaktighet i vården behöver patienten stärkas i att ta kontroll över sitt eget 

liv och att tro på sig själv och sina mål (Starrin, 2000). Detta beskrivs även som 

empowerment och är centralt för att kunna känna sig betydelsefull och respekterad. Makt är 

en förutsättning för empowerment och utgår från behovet att kunna ta kontroll över sitt eget 

liv (Starrin, 2000; Vik, 2007). Motsatsen till detta kan uppstå när patienter upplever vanmakt 

under en längre tid. De kan då utveckla ett starkt behov av känslomässigt beroende till andra 

människor. Detta medför svårigheter att fatta egna beslut som gynnar personliga intressen i 

den aktuella livssituationen. Resultatet blir att patientens behov inte blir tillfredställda och 

detta kan orsaka både nedstämdhet, ångest, upprördhet och aggression (Starrin, 2000). Att 
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istället medvetet öka patienters självkänsla har visat sig kunna bidra till både ökat 

självförtroende, självhävdelse, minskade symtom och förbättrade copingstrategier (Borras 

m.fl., 2009). Larsson (2008) påpekar dessutom hur viktig det är att anpassa information för att 

patienten skall känna sig engagerad till att aktivt medverka i sin egen vård. Delaktighet 

möjliggörs när patienten upplever sig som en tillgång. En skriftlig överenskommelse 

stimulerar och klargör sedan patientens medverkan. 

 

Det har i undersökningar identifierats faktorer av stor betydelse för delaktigheten. Enligt 

Sahlsten, Larsson, Sjöström och Plos (2008) existerar patientdelaktighet i klinisk omvårdnad 

när följande faktorer är närvarande; en etablerad relation mellan sjuksköterska och patient, 

viss kontroll eller makt är överlämnad till patienten, viktig information och kunskap är 

meddelad samt att det finns en strävan mot ett gemensamt aktivt engagemang i både 

intellektuella och fysiska aktiviteter. Författarna menar att det behövs mer arbete och fler 

undersökningar för att få fram hur interaktioner och relationer kan stimulera 

patientdelaktighet. Det behövs dessutom tydliga åtgärder som möjliggör patientdelaktighet. 

Även här betonas betydelsen av att överlämna makt och kontroll till patienten som dessutom 

bör erbjudas möjligheten till ett aktivt engagemang och inbjudas till alla delar av 

omvårdnadsprocessen. 

 

Delaktighet är ett begrepp som inom vård och omsorg fokuserats mer och mer senaste åren. 

Ekeland och Heggen (2007) menar att delaktighetsbegreppet numera används som ett av 

många fina ord att stödja sig mot i offentliga dokument. Dokumenten beskriver hur fackfolk 

skall tillrättalägga vården för patienterna. Författarna menar också att det parallellt med detta 

införs riktlinjer i hälso- och sjukvården som hämmar den flexibilitet som främjar delaktighet.  

 

ICF 

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) gavs ut av 

Världshälsoorganisationen (WHO) i november 2001. ICF ger information om 

funktionstillstånd som kan komplettera diagnossystem och ge en bredare och mer meningsfull 

bild av människors hälsa. Den svenska versionen av ICF publicerades av Socialstyrelsen 

2003. ICF har däremot en längre historia, då WHO redan 1980 gav ut en föregångare som 

kallades International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps (ICIDH). 

Den var däremot skarpt kritiserad, bland annat för sina negativa och stigmatiserande begrepp 

och har från 1992 varit föremål för omarbetningar innan den engelska versionen av ICF 

slutligen utkom 2001 (Achterberg, m.fl., 2005).  Den svenska versionen kom ut 2003 och 

översättningen togs fram av en tvärprofessionell arbetsgrupp där även personer med 

sjuksköterskebakgrund var representerade. ICF definierar hälsokomponenter och 

hälsorelaterade komponenter som beskrivs ur kroppsliga, personliga och sociala perspektiv.  

ICF består av: Kroppsfunktioner, Aktivitet och Delaktighet, samt Omgivningsfaktorer 

(Socialstyrelsen, 2010c). 

 

Kroppsfunktioner beskriver kroppssystemens fysiologiska funktioner inklusive psykologiska 

funktioner, exempelvis sinnes- och talfunktioner. Aktivitet står för en persons utförande av en 

uppgift eller handling och Delaktighet innebär en persons engagemang i en livssituation och 

som exempel från komponenten kan nämnas lärande och att tillämpa kunskap. 

Omgivningsfaktorer omfattar den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivning i vilken 

personer lever sina liv och exempel på detta är personligt stöd och service. Det övergripande 
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målet med klassifikationen är att få fram ett samlat och standardiserat språk samt en struktur 

för att beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd (Socialstyrelsen, 2010c).  

 

Forskning har belyst hur ICF används som underlag vid utveckling av frågeformulär för olika 

tillstånd. Klassifikationen är dock inte utformad som ett frågeformulär utan som en 

beskrivning av olika funktioner hos människan. Den kan således utgöra en teoretisk 

referensram vid utveckling av frågeformulär som beroende på sitt syfte kan utgå från en eller 

flera komponenter i ICF (Grimby m.fl., 2005). Det påpekas att klassifikationens 

internationella syfte kan orsaka svårigheter med att skilja mellan komponenter som 

delaktighet och aktiviteter. Då ICF också är tvärprofessionellt kan även olika perspektiv och 

teoretiska system bidra till svårigheter att särskilja begrepp. ICF har valt förteckningen 

aktivitet och delaktighet men betonar att olika användare kan operationalisera aktiviteter och 

delaktighet på önskat sätt (Socialstyrelsen, 2010c).  

ICF i relation till omvårdnadsarbetet 

Efter att ICF tagits i bruk har ett flertal undersökningar gjorts kring klassifikationen. Det har i 

olika studier framkommit stöd för användbarhet inom omvårdnadsområdet (Cieza m.fl., 2006;  

Heinen, Achterberg, Roodbol & Fredericks, 2005;  Kearney & Pryor, 2003;  Pryor, Forbes & 

Hall-Pullin, 2004). Undersökningar visar att ICF bekräftar interaktionen mellan människor 

och deras omgivning ur ett hälsoperspektiv. Det beskrivs dessutom att klassifikationen 

möjliggör ett utvidgat tänkande hos sjuksköterskor (Kearney & Pryor, 2003). Vissa 

svårigheter har dock påvisats med ICF men den anses ha relevans som allmän klassificering. 

De svårigheter som sjuksköterskor möter i arbetet med ICF har förklarats med att den inte var 

framtagen specifikt vare sig för omvårdnad eller för någon annan profession då den är 

tvärprofessionell. Det framhävs däremot att problemen kan lösas och att klassifikationen 

ytterligare förbättras om sjuksköterskor deltar i kontinuerliga revideringsprocesser och 

fortsätter att utveckla användningen av ICF (Heinen m.fl., 2005). ICF beskrevs 2007 som 

ganska okänd bland sjuksköterskor i Sverige, men har på senare år successivt börjat prövas på 

olika håll i landet. Många av de sökord som används i nuvarande omvårdnadsdokumentation 

innehåller uttryck som lätt kan hittas i ICF. Även den grundläggande komponentstrukturen i 

klassifikationen stämmer väl överens med omvårdnadsperspektivet i gällande 

dokumentationsmodeller (Socialstyrelsen, 2007).  

ICF i relation till forskning 

Det har framkommit i flera undersökningar att ICF är lämplig som grund för undersökningar, 

utvärderingar och forskning. Olika användningsområden har studerats med positivt utfall 

(Cieza m.fl., 2006; Ehnfors m.fl., 2010;  Heinen m.fl., 2005;  Kearney &  Pryor, 2003; Pryor 

m.fl., 2004 ). Cieza m.fl. (2006) påpekar bland annat betydelsen av att komma fram till hur 

urval från ICFs kategorier kan göras i praktiken, då klassifikationen är omfattande. Pryor 

m.fl., (2004) menar att forskning kring komponenterna i ICF visar på dess relevans som ram 

för patientbedömningar, men att ytterligare undersökningar kring detta är nödvändigt. 

Författarna menar att det finns en utmaning i att undersöka nyttan med ICF så den inte 

försummas, så som de menar var fallet med ICIDH, den tidigare versionen av 

klassifikationen. De preciserar att sjuksköterskor i hög grad kan bidra till att utveckla globala 

och tvärvetenskapliga överenskommelser kring klassifikationssystemet. Detta kan i sin tur 

leda till bättre bedömningar och planeringar för patienter med funktionshinder. 
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Frågeformulär för delaktighet 

Det har på senare tid utarbetats ett flertal frågeformulär för delaktighet både nationellt och 

internationellt. Flera har utgått från ICF och har i varierande omfattning använt sig av 

klassifikationens struktur. Forskning har betonat delaktighetsbegreppets betydelse för 

möjligheten att få till stånd en bra patientbedömning.  

 

I en nederländsk studie av Dalman, de Witte, Lemmens, van den Heuvel och Wade (2008) var 

syftet att göra en översikt över möjliga frågeformulär som i en rehabiliteringsprocess skulle 

kunna mäta delaktighet i samhället för patienter med afasi. Författarna menade att det var 

svårt att hitta lämpliga frågeformulär för detta och att begreppet delaktighet i sig är komplext. 

De resonerade kring delaktighet och ICF men valde att definiera begreppet utifrån en annan 

källa. De förklarade detta med att ICFs definition är för vag samt att klassifikationen är svår 

när det handlar om personer med kommunikationsproblematik. Ett frågeformulär framkom 

som det mest lämpliga för ändamålet och det var Community Integration Questionnaire 

(CIQ). Författarna menade att frågeformuläret ligger nära begreppet delaktighet men att det 

finns behov av att optimera det i förhållande till den aktuella patientgruppen. Bland annat 

behövs visuella metoder att använda sig av under bedömningen. Frågeformulärets validitet 

har tidigare undersökts i en japansk studie. Stöd framkom då för att använda CIQ på patienter 

efter traumatisk hjärnskada (Saeki, Okazaki, & Hachisuka, 2006).  
 

Canadian Occupational Performance Measure (COPM) är ett verktyg som används inom 

arbetsterapeuters arbetsområde. Det huvudsakliga syftet med frågeformuläret beskrevs i en 

kanadensisk studie som att identifiera mål samt bedöma förändringar kring delaktighet i 

dagliga aktiviteter (Cockburn & Kirsh, 2009). Frågeformuläret var föremål för en 

undersökning kring tillämpbarhet inom psykiatrisk rehabilitering. En av de styrkor som 

framkom med COPM var att patienterna själva var med i processen att identifiera, prioritera 

och bedöma önskade åtgärder. Patienterna bedömde vad som för dem var viktiga faktorer för 

ett tillfredställande och hoppfullt liv. Frågeformuläret antas främja delaktighet och 

återupptagandet av livsroller. Däremot menar författarna att det kan vara svårt att använda för 

patienter med nedsatt kognitiv förmåga. De menar att frågeformuläret inte är helt enkelt att 

använda men att det utmärker sig genom att kunna identifiera fundamentala faktorer för 

återhämtning (Cockburn & Kirsh, 2009). I en svensk studie som undersöker COPM fokuseras 

det på att dess primära syfte är att få fram väldefinierade mål, något som är centralt för 

rehabiliteringsprocessen och arbetsterapeuternas arbetsområde. Det betonas även att 

frågeformuläret förbättrar patientens delaktighet i den aktuella rehabiliteringprocessen 

(Wressle, Eeg-Olofsson, Marcusson & Henriksson, 2002). 

 

I en studie av Larsson Lund, Fisher, Lexell och Bernspång (2007) undersöks en svensk 

version av frågeformuläret Impact on Participation and Autonomy questionnaire (IPA). I IPA 

täcks individuell upplevd delaktighet av 31 item och problem med delaktighet av 8 item.  Det 

utvecklades ursprungligen i Nederländerna men är översatt till engelska, svenska och tyska. 

Frågeformuläret utvecklades för vuxna med kroniska tillstånd. IPA utgår från ICF och 

använder sig av sex av totalt nio domäner inom komponenten för delaktighet (Noonan, 

Kopec, Noreau, Singer & Dvorak, 2009). Utvärdering av den svenska versionen som benämns 

IPA-S, handlade specifikt om att pröva frågeformuläret i förhållande till patienter med 

ryggmärgsskada. Författarna påpekar behovet av ett frågeformulär som tar hänsyn till en 

patients egna perspektiv på engagemang i livssituationer. De konkluderar med att 

frågeformuläret är lovande men att det behöver utvecklas vidare. För att styrka 
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frågeformulärets psykometriska egenskaper bör det dessutom prövas i förhållande till olika 

funktionsnedsättningar. 

 

I en översikt av Noonan m.fl. (2009) undersöktes 11 frågeformulär som bedömer patienters 

delaktighet. Samtliga var baserade på ICF och inkluderade varierande antal domäner. Domän 

1-9 berördes av två frågeformulär och domän 4-9 berördes av sju frågeformulär. 

Ursprungsspråken var engelska, tyska och svenska. I två av frågeformulären gjordes 

delaktighetsbedömningen av personal och i de resterande baserades svaren på egenbedömning 

eller en kombination av personal/egenbedömning. Ett frågeformulär framkom i studien som 

det med bäst struktur och hade enligt författarna varit föremål för grundlig forskning som gav 

stöd för dess användning. Detta benämndes World Health Organisation Disability Assessment 

Schedule II (WHODAS II). Frågeformuläret hade prövats på ett flertal hälsotillstånd inklusive 

personer med psykisk ohälsa. Endast sex av ICFs totalt nio domäner inom komponenten 

delaktighet låg till grund för frågeformuläret. WHODAS II har enligt Noonan m.fl använts i 

mindre utsträckning än IPA. Även IPA baseras på sex domäner i ICFs komponent för 

delaktighet. Ett av instrumenten som presenterades i studien var framtaget i Sverige. Detta 

benämndes Rating of Perceived Participation (ROPP). Frågeformuläret innehöll samtliga nio 

domäner inom komponenten delaktighet och riktade sig till patienter med behov av 

neurologisk rehabilitering. Avsikten var att patienten skulle skatta sin upplevda delaktighet i 

livssituationen (Sandström & Lundin-Olsson, 2007). Inget av de frågeformulär som ingick i 

studien var enligt författarna optimalt för sitt syfte utan behövde prövas vidare (Noonan m.fl., 

2009).  

 

Två utvecklingsarbeten, det ena från hjälpmedelsinstitutet (Lexell, Lindén, Lövgren Engström 

& Larsson, 2008) det andra från Centrum för klinisk forskning (Sehlstedt, 2009), använder sig 

av ett frågeformulär som benämns Delaktighet i Din livssituation (DiL). Frågeformuläret har 

utvecklats från definitioner i ICFs domän för aktivitet och delaktighet och skattas på en 5-

gradig skala. Det består av 32 item om delaktighet i livssituationen och enligt Sehlstedt 

(2009) är inte frågeformuläret publicerat och validerat än. De inledande 26 frågorna har 

utvecklats baserat på kategorier i ICF i relation till personer med förvärvade hjärnskador. Det 

beskrivs i presentationen av frågeformuläret att de sex avslutande frågorna har utvecklats 

baserat på en kvalitativ studie av Häggström och Larsson Lund (2008). Studiens syfte var att 

undersöka och förbättra förståelsen för hur vuxna med förvärvad hjärnskada upplever 

delaktigheten i dagligt liv. Författarna visar på olika aspekter av delaktighet och påpekar att 

dessa endast är subjektiva och måste erfaras. De hävdar att den subjektiva aspekten inte kan 

identifieras med hjälp av att observera engagemang i utförande av aktiviteter. Detta ger enligt 

författarna stöd för tidigare framkommen kritik av ICF där det hävdas att klassifikationen 

förbiser subjektiva aspekter av delaktighet. Det poängteras att utmaningen är att utveckla 

frågeformulär som kan bedöma alla aspekter av delaktighet och att det är viktigt att tillvarata 

den enskilda patientens unika erfarenhet av delaktighet.  

 

Socialstyrelsens fältprövningsgrupp för tillämpning av ICF i arbetet för patienter med 

psykiska funktionshinder eller utvecklingsstörning, har givit ut en skrift som kallas 

Egenbedömning av delaktighet (Granlund, Haglund, Lewin & Sandlund, 2005). Skriften ger 

exempel på hur ICFs delaktighetsdimension kan användas praktiskt i kliniskt arbete. Det 

hävdas att delaktighet med fördel utförs med hjälp av egenbedömning, så patienten förmedlar 

sin bild och erfarenhet av hur han eller hon uppfattar sin egen delaktighet. Författarna menar 

att när en patient tillåts vara med och bedöma sin delaktighet så startas en process som 

påverkar engagemanget. Det är då viktigt att finnas till hands om han eller hon i efterförloppet 

behöver ytterligare stöd att reflektera. Studien visar att det inte kan dras några generella 
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slutsatser kring samband mellan olika funktionshinder och respektive patienters delaktighet. 

Författarna rekommenderar därför försiktighet med att utesluta frågeområden i ICFs 

komponent. Socialstyrelsen presenterar på sin hemsida ett frågeformulär bestående av utvalda 

kategorier ur ICF med syfte att få fram och samla information om en persons 

funktionstillstånd och funktionshinder (Socialstyrelsen, 2003). Detta är tänkt för en bred 

kategori patienter. I en undersökning av Cieza m.fl. (2006) visar det sig att frågeformuläret 

har ett antal begränsningar. Författarna understryker dock behovet av att kunna jämföra 

funktionshinder och hälsovillkor på ett enhetligt sätt och att begränsningarna som 

framkommit behöver undersökas närmare. De nämner även att det krävs flera olika 

tillvägagångssätt för att få fram bättre frågeformulär. Utvecklingen behöver ske i flera etapper 

med olika kriterier och tydliga och metodologiska tillvägagångssätt.  

 

 

Problemformulering 

Bakgrunden visar på betydelsen av att använda sig av strukturerade arbetsmetoder i 

omvårdnadsarbetet. Detta för att uppnå en kvalitetssäker och likvärdig bedömning för alla 

patienter. När det inte finns fastställda tillvägagångssätt finns risk för godtyckligheter i 

bedömningen vilket kan utgöra en fara. Som grund för ett standardiserat arbetssätt inom 

psykiatrisk omvårdnad har ICF i studier visat sig vara en lämplig utgångspunkt. Det är viktigt 

att patienten görs delaktig i vården och att hitta rutiner för detta. Delaktighet behövs för att 

uppnå ett gott resultat och kan dessutom bidra till effektivare vård. Det finns ett flertal 

frågeformulär för delaktighet som använder sig av ICF som teoretisk referensram. Många 

frågeformulär är diagnosspecifika eller riktade mot en speciell patientgrupp men även 

generella frågeformulär finns att tillgå. Patienter med psykisk ohälsa har komplexa 

funktionsnedsättningar och delaktighetsinskränkningar därför krävs ett brett 

bedömningsunderlag där alla ICFs domäner av delaktighet är önskvärda. För närvarande har 

det inte gått att hitta frågeformulär som inkluderar samtliga domäner av delaktighet och som 

har validerats för bruk inom psykiatrisk omvårdnad. 

 

Sammantaget framkommer behovet av att utveckla ett frågeformulär som är anpassat och 

prövat för användning inom psykiatrisk omvårdnad och som kan ligga till grund för 

funktionsbedömningar, behandlingsplaner och omvårdnadsåtgärder. 

 

 

Syfte 

Att i en pilotstudie utveckla och testa ett frågeformulär för delaktighet, baserat på ICF. 
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Metod 

 
 

Figur 1. Översikt över utveckling och testning av frågeformuläret Assessment of Participation in Psychiatric care (APP).  

 

Material  

Som utgångspunkt för studien användes ett ovaliderat frågeformulär; Formulär för 

funktionsbedömning delaktighet ICF (FFD-ICF) (figur 2) som framtagits för bruk inom 

klinisk psykiatrisk omvårdnad. Frågeformuläret utvecklades från erfarenheter av att använda 

ICF i specialistutbildning inom psykiatrisk omvårdnad samt att använda klassifikationen i 

klinisk psykiatrisk verksamhet. Frågeformuläret byggde på strukturen i ICFs komponent 

Aktivitet och delaktighet. FFD-ICF bestod av två delar och var tänkt som bedömningsunderlag 

där patient och sjuksköterska i samråd kunde identifiera vilka funktioner patienten hade 

problem med. De två delarna hade samma innehåll men var utformade olika med tanke på att 

det ena var för sjuksköterskans bedömning och det andra som självskattning för patienten.  

 

Både sjuksköterskedelen och patientdelen bestod av 24 item vardera från samtliga nio 

domäner under ICFs komponent Aktivitet och delaktighet. Svarsalternativen som användes 

var; inget problem, måttligt problem och stort problem vilket innebär kvalitativa variabler på 

ordinalskalanivå (Ejlertsson, 2005). 

 

 



11 

 

 
 

 

 

Enligt Polit och Tatano Beck (2008) är det fullt möjligt att utgå från ett tidigare framtaget 

material istället för att starta om från början. Utvecklingsarbetet kan då handla om kulturell 

anpassning eller att språkligt förtydliga eller förenkla. Ansvariga för FFD-ICF gav sin 

tillåtelse till att använda frågeformuläret som utgångspunkt för en pilotstudie. 

Utvecklingsarbetet i föreliggande pilotstudie fokuserade endast sjuksköterskans del. 

Patientdelen av FFD-ICF och anpassning av de två delarna i förhållande till varandra låg 

utanför pilotstudiens ramar.  

Figur 2. Frågeformuläret (FFD-ICF) som låg till grund för pilotstudien.  
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Urval 

I undersökningen ingick två expertgrupper. Expertgrupp I bestod av fem sjuksköterskor med 

arbete inom psykiatrisk slutenvård och expertgrupp II bestod av fem tidigare patienter med 

egen erfarenhet av psykiatrisk slutenvård. Dessutom diskuterades arbetet i forskargruppen 

som bestod av författarna och handledarna. Slutligen användes 29 testsjuksköterskor för att 

testa och tillämpa det slutgiltiga frågeformuläret, samt för att svara på tre öppna frågor.  

 

Expertgrupp I valdes utifrån kriteriet att de var bekanta med ICF och att de redan provat FFD-

ICF som var utgångspunkt för pilotstudien. Enligt Wibeck (2010) kan det ibland vara lämpligt 

att välja ut deltagare i enlighet med projektets mål. Medverkan var även baserad på ett eget 

intresse av att vara med. Respektive chefer tillfrågades muntligt och gav tillåtelse att dela ut 

informationsbrev (bilaga I) till möjliga deltagare. Syftet var att i grupp diskutera delaktighet 

som begrepp samt förbättringar och innehåll i FFD-ICF. 

 

Expertgrupp II söktes genom en patientförening. Den första kontakten togs via telefon till 

projektledaren för stiftelsen där patientföreningen håller till. Sedan skickades 

informationsbrev (bilaga I) ut via mail. Ansvarig för föreningen distribuerade dessa till de hon 

ansåg vara möjliga deltagare, som sedan själva kunde ta kontakt om de önskade att medverka. 

Informationsbreven delades ut till personer som antogs ha ett eget intresse av att delta samt 

hade en god verbal förmåga. Valet att söka personer genom en patientförening gjordes utifrån 

antagandet att dessa människor inte var i beroendeställning och att de var i en stabil fas av sin 

sjukdom. Det strävades efter att få till stånd en grupp om cirka fem personer. Detta stöds av 

Wibeck (2010) som menar att det optimala är grupper mellan fyra och sex personer. Hon 

menar bland annat att mer än sex personer ökar risken för bildning av subgrupper. Syftet med 

diskussionen i expertgrupp II var samma som i expertgrupp I.   

 

Forskargruppen bestod av författarna och handledarna. Syftet med denna grupp var att föra 

en diskussion kring de förändringar som låg till grund för det slutgiltiga frågeformuläret.   

 

Testsjuksköterskor användes för att fylla i det slutgiltiga frågeformuläret och även här 

strävades det efter att hitta personer med viss erfarenhet av FFD-ICF. Dessa hittades inom den 

egna kliniken samt bland studenter som nyligen arbetat med materialet. Chefer på respektive 

enheter informerades om pilotstudien och tillfrågades muntligt om tillåtelse att lämna ut 

informationsbrev till aktuella sjuksköterskor (bilaga III). Då valda urvalskriterier minimerade 

antalet möjliga sjuksköterskor fanns det en osäkerhet kring huruvida tillräckligt underlag 

skulle kunde hittas för en meningsfull utvärdering. Eftersom det föreliggande arbetet är en 

pilotstudie beslutades det ändå att gå vidare med processen. Polit och Tatano Beck (2008) 

benämner tillvägagångssättet bekvämlighetsurval när respondenter hittas i den omedelbara 

närmiljön. 

 

Design 

Pilotstudien avsåg att utveckla och småskaligt testa ett frågeformulär för funktionsbedömning 

som bygger på ICFs komponent delaktighet. En förhoppning var att med detta ta ett steg mot 

en beprövad modell för funktionsbedömning inom psykiatrisk omvårdnad och att arbetet kan 

ligga till grund för vidare forskning. En pilotstudie är en småskalig version av en huvudstudie 

och ett sätt att minimera felaktiga och kostsamma vägar i omvårdnadsforskning. Pilotstudier 
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rekommenderas för att styrka resultat och att ge stöd för vald teoretisk referensram och 

tillvägagångssätt (Polit & Tatano Beck, 2008) 

 

Studien hade en kvantitativ ansats och enligt Polit och Tatano Beck (2008) är den 

metodologiska utmaningen att hitta en design i studien som svarar mot det man vill 

undersöka. Gunnarsson (2002) påpekar betydelsen av att tidigt i processen, alltså innan 

datainsamling, bestämma vilken information som önskas och låta detta styra designen och vad 

som samlas in.  

 

De olika stegen i metoden utarbetades med inspiration från de rekommendationer De Vellis 

(2003) och Polit och Tatano Beck (2008) ger kring utveckling av frågeformulär. Polit och 

Tatano Beck (2008) menar att de steg som är framtagna för utveckling av frågeformulär för 

egenbedömning delvis är desamma som de som används när frågeformulär för observation 

arbetas fram. De påpekar vidare att det är en lång och krävande process att uppnå hög kvalitet 

på slutprodukten som arbetas fram.  

 

Utveckling 

Datainsamlingen började med diskussion i de två expertgrupperna. Vid utvecklingsarbete 

kring frågeformulär är det en fördel att starta med att konsultera människor som anses ha 

expertkunskap inom området (Polit & Tatano Beck, 2008). De kan ge värdefulla bidrag vid 

revidering av frågeområden och även i diskussion bidra med viktiga åsikter kring definition 

av det behandlade fenomenet (De Vellis, 2003). Författaren menar dessutom att detta kan vara 

ett relevant sätt att öka innehållsvaliditet för frågeformulär. Polit och Tatano Beck (2008) 

använder benämningen fokusgrupper när de rekommenderar metoden som lämplig för 

utvecklingsarbete kring item till frågeformulär. Fokusgrupper beskrivs som ett effektivt medel 

för att få fram människors tankar i förhållande till möjliga utvecklingsområden och även 

specifikt som ett viktigt element i en pilotstudie när frågeformulär skall utvecklas. 

Diskussionsgrupperna i föreliggande studie benämndes expertgrupper för att inte förväxlas 

med de gruppintervjuer som används vid kvalitativa metoder. Diskussionen i de båda 

expertgrupperna inleddes med åsikter kring delaktighet för att få deltagarna bekanta med 

begreppet. Senare diskuterades FFD-ICF som låg till grund för pilotstudien och 

expertgrupperna uppmanades att komma med åsikter och förslag till ändringar. Deltagarna 

tillfrågades om vad de tyckte saknades, vad som eventuellt inte borde vara med och 

innebördsrelaterade otydligheter.  
 

Diskussionen i expertgrupperna förbereddes med inspiration från traditionella 

fokusgruppintervjuer. Wibeck (2010) beskriver fokusgrupper som en form av fokuserade 

gruppintervjuer där en mindre grupp människor möts för att diskutera ett givet ämne. 

Intervjun leds av en moderator som initierar diskussionen och introducerar nya ämnen i den 

mån det behövs. Målet med fokusgruppintervjuer är att generera material med hjälp av 

interaktioner i gruppen. I föreliggande studie var syfte med expertgrupperna att få fram åsikter 

och erfarenheter kring delaktighet som begrepp samt att diskutera förbättringar och innehåll i 

FFD-ICF. Polit och Tatano Beck (2008) påpekar att metoden är effektiv då forskaren får fram 

synpunkter från många individer på kort tid. Metoden drar även fördelar av att deltagarna 

reagerar på det som sägs av andra och leder till fylligare och djupare uttryck för åsikter. 

Wibeck (2010) preciserar betydelsen av att bestämma sig för grad av struktur på 

diskussionerna då valet kan ge effekter på resultatet. Strukturerad intervju kan exempelvis 

vara en fördel i en utvärdering, medan den mer ostrukturerade diskussionen innebär att 
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deltagarna i stor utsträckning pratar med varandra och inte med moderator. Frågeguide (bilaga 

II) utformades med tanke på att det under diskussionens gång skulle växlas något mellan 

strukturerad och ostrukturerad form, då det både handlade om individuella åsikter kring ett 

begrepp och en utvärdering av FFD-ICF. Intervjuguiden började med en öppningsfråga, något 

Wibeck (2010) menar även kan bidra till att få deltagarna bekanta med varandra. Sedan 

konstruerades ett par frågor som bestod av expertgruppernas egna exempel kring delaktighet, 

för att ge dem möjlighet till det som Wibeck (2010) beskriver som reflektion över egna 

erfarenheter av ämnet.  

 

Datamaterialet från diskussionen i expertgrupperna dokumenterades med hjälp av 

ljudinspelning. Intervjumaterialet transkriberades och lästes noggrant av författarna. Det som 

framkom kring FFD-ICF åskådliggjordes i en matris för varje expertgrupp för att få en tydlig 

översikt över materialet (bilaga IV). Detta låg till grund för en första omarbetning av 

frågeformuläret (figur 3).  

 

En genomgång av det omarbetade formuläret samt en litteraturgenomgång av ICF gjordes i 

forskargruppen. Polit och Tatano Beck (2008) påpekar fördelarna med att flera personer kan 

ingå i utvecklingsteamet och på olika sätt kunna uttrycka aspekter av samma idé. Vid 

genomgången diskuterades det fram några tillägg samt slutlig formulering av item. 

Frågeformuläret fick benämningen Assessment of Participation in Psychiatric care (APP). 

Tilläggen som framkom var item som berörde områden som av forskargruppen bedömdes 

centrala för frågeformulärets målgrupp. Dessa områden var; klädsel, tandvård och tobak. 

Även en utökning av svarsalternativen gjordes i enlighet med ICFs förslag vilket ökar 

möjligheten till spridning. Det stöds av Polit och Tatano Beck (2008) som poängterar 

betydelsen av att ha spridningsmöjlighet i svarsalternativ för att ytterligare öka 

frågeformulärets reliabilitet. De Vellis (2003) beskriver spridningsmöjlighet i 

svarsalternativen som en önskvärd kvalitet i ett frågeformulär. Svarsalternativen tillsammans 

med välformulerade item är ett sätt att få fram individuella skillnader vid bedömning och 

bidrar till reliabilitet.  

Testning 

Frågeformuläret (APP) delades ut till 37 sjuksköterskor inom psykiatrisk vård. 

Sjuksköterskorna informerades om att de endast skulle ha en patient i åtanke när de 

tillämpade frågeformuläret i en bedömning, och att det inte skulle grundas på samtal. Detta 

bland annat av praktiska skäl, då helt andra förberedelser och etiska övervägande då skulle 

krävas i genomförandet. Även tre öppna frågor bifogades frågeformuläret för att inte gå miste 

om värdefulla åsikter från de som testat frågeformuläret i verkligheten. De öppna frågorna var 

följande; Vilka möjligheter ser du med att använda frågeformuläret i kliniskt 

omvårdnadsarbete? Vilka hinder ser du med att använda frågeformuläret i kliniskt 

omvårdnadsarbete? Vilka förslag till förbättring kan du se efter att ha tillämpat 

frågeformuläret? Frågematerialet användes som grund för face validity. Face validity innebär 

att frågeformuläret genom en första anblick uppfattas lämpligt för sitt syfte men ger endast en 

svag evidens för validitet (Polit & Tatano Beck, 2008).  

 
De ifyllda frågeformulären bearbetades sedan kvantitativt som statistiskt material. Författarna 

valde att testa en aspekt av reliabilitet med Cronbach´s alpha och resultatet av en beräkning 

kan anta värden mellan 0.00 och +1.00. Detta är ett reliabilitetstest som enligt Polit och 

Tatano Beck (2008) är det mest använda inom omvårdnadsforskning. Populariteten förklaras 

med att det ger en bra grund för bedömning av faktorer som kan orsaka fel i frågeformulär. 
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Beräkningen visar i vilken omfattning varje item bidrar till helheten i frågeformuläret och hur 

närbesläktade en uppsättning item är som grupp, det vill säga internal consistency. Som hjälp 

vid statistisk bearbetning tillämpades datorprogrammet Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) version 18 för Windows, som enligt Polit och Tatano Beck (2008) ofta 

används i liknande arbeten.  

 

Etiskt ställningstagande 

Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) syftar till att 
skydda den enskilda människan, samt att respektera människovärdet. Lagen säger att arbete 

som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå, inte avses i 

denna lag. Därför prövades inte pilotstudien i det etiska rådet. Deltagarna i expertgrupp II 

ansågs inte befinna sig i beroendeställning gentemot forskarna då kontakten togs genom en 

patientförening, vilket gör att det inte blev en patient- vårdarrelation. Ämnet som diskuterades 

var delaktighet och endast deltagarnas åsikter och resonemang efterfrågades. Detta antogs inte 

påverka forskningspersonen fysisk eller psykiskt. Deltagarna informerades om den 

övergripande planen för arbetet såsom syfte och metod, samt följder och risker som forskning 

kan medföra. Både vid intervju och vid enkätundersökningar har vi samma etiska skyldighet 

att följa de fyra krav som preciserats i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det 

handlar om informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2010). I Sverige finns dessutom en personuppgiftslag (SFS 1998:204) som 

reglerar den enskildes integritet. Detta innebär bland annat att när datainsamling sker skall 

personen ifråga få information om hur uppgifterna kommer hanteras. Detta gjordes i samband 

med att deltagarna fick information om undersökningen. 
 

Resultat 

I pilotstudien har APP utvecklats i flera steg innan det slutgiltiga frågeformuläret testades 

med hjälp av Cronbach´s alpha för att få fram internal consistency. Även face validity 

uppskattades för att få fram en aspekt av validitet. Gemensamt för båda expertgrupperna var 

att de tyckte några item var otydliga och kunde uppfattas som känsliga av patienterna. Dessa 

var intima relationer och religion. Religion ändrades till andliga behov, en ändring som även 

kan förankras i ICF. Intima relationer visade sig vara något otydlig i innebörden men fick stå 

kvar på grund av att inget riktigt täckande alternativ återfanns. Expertgrupperna pekade även 

på att vissa item var komplexa och innehöll flera frågor i en som skulle kunna resultera i ett 

och samma svarsalternativ. Dessa item delades upp i frågeformuläret. Förslag till nya item 

framkom i båda expertgrupperna, dock låg samtliga inom andra komponenter av ICF än 

delaktighet. Diskussionen i expertgrupperna resulterade därför inte i några fler item i den 

första omarbetningen av frågeformuläret (figur 3). 

 

Efter den första omarbetningen gick forskargruppen igenom frågeformuläret och gjorde en 

genomgång av gjorda ändringar i förhållande till ICF. Diskussionen ledde fram till ytterligare 

förändringar innan frågeformuläret testades. Förändringarna gällde formulering och slutlig 

utformning av item, samt utökning av svarsalternativ. Svarsalternativen utökades från tre till 

fem och numrerades från 0 – 4, vilka står för: 0= inget problem, 1= litet problem, 2= måttligt 

problem, 3= stort problem och 4= mycket stort problem. Slutligen inkluderades tre nya item 

under domän fem; Personlig vård. De item (n=3) som lades till handlade om klädsel, tandvård 

och tobak (figur 4).  

http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/20030460.HTM
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Figur 3. Första omarbetningen av FFD-ICF. 
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Figur 4.  Frågeformuläret (APP) avseende delaktighet som slutligen testades. 

 

 



18 

 

Bortfallsanalys  

Av 37 utskickade frågeformulär återlämnades 30. Inga påminnelser skickades ut då 

frågeformulären distribuerades av kontaktpersoner på de enheter som deltog. Av de 30 

frågeformulär som returnerades från testsjuksköterskorna var några (n=8) ofullständigt 

ifyllda. I tre frågeformulär saknades svar på två frågor, i två saknades svar på tre frågor, i två 

saknades svar på fem frågor och i ett saknade svar på 13 frågor. De frågeformulär (n=7) som 

saknade svar på 5 frågor eller mindre valdes att inkluderas i den statistiska analysen. Detta 

gjordes genom att medelvärdet från de andra testsjuksköterskornas svar beräknades och 

fylldes i där svar saknades. De item där fler än en respondent inte svarat var följande; att 

planera och bereda måltider (n=3), att sköta sin bostad (n=2), intima relationer (n=3), 

förmåga att genomföra studier (n=3), förmåga att arbeta (n=3) samt andliga behov (n=3). 

Slutligen låg 29 frågeformulär till grund för den statistiska analysen.  

 

Reliabilitet 

Internal consistency för hela frågeformuläret (APP) visade sig vara högt (Cronbach´s alpha 

0.900). För att se hur mycket varje item bidrog till helheten beräknades Cronbach´s alpha för 

varje item och resultatet visade 0.892-0.904.   

 

 

 
 

Tabell 1. Tabellen visar resultatet av Cronbach´s alpha för varje item.  
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Face-validity 

Face validity uppskattades som högt, det vill säga att frågeformuläret vid första anblicken 

uppfattades som lämpligt för sitt syfte. Av de 29 testsjuksköterskor som besvarade öppna 

frågor (n=3) kring frågeformuläret, hade 28 inga förslag till förändringar angående valet av 

item. Det förslag till förändring som framkom från en testsjuksköterska beskrevs som ett 

önskemål om mer fokus på mellanmänskliga relationer. 

 

 

Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultatet  

Föreliggande pilotstudie syftar till att utveckla och testa ett frågeformulär (APP) för 

delaktighetsbedömning med ICF som teoretisk referensram. Reliabilitetstest med Cronbach´s 

alpha visar värden som indikerar en god internal consistency. Internal consistency speglar hur 

närbesläktade en uppsättning item är (Polit & Tatano Beck, 2008). Även face validity bedöms 

som hög, något som antyder att frågeformuläret är lämpligt för sitt syfte.  

 

Metoddiskussion 

Pilotstudien tog sin utgångspunkt i ett ovaliderat frågeformulär (FFD-ICF) som framtagits för 

att användas inom klinisk psykiatrisk omvårdnad. Frågeformuläret var inte tidigare 

psykometriskt studerat vilket föranledde pilotstudien. Det innehöll två delar varav 

sjuksköterskans del valdes och låg till grund för testning av en aspekt av reliabilitet och 

validitet. Det har under arbetets gång tydligt framkommit att delaktighet är viktigt. Både så 

som det definieras i ICF, som engagemang i en livssituation, men även som patientens 

delaktighet i vården. Det hade därför varit önskvärt från författarnas sida att även arbeta med 

utveckling av patientdelen av frågeformuläret men det var inte möjligt inom ramen för 

föreliggande pilotstudie. Sjuksköterskans bedömning och en egenbedömning från patienten 

har visat sig komplettera varandra som underlag för omvårdnadsåtgärder. Häggström och 

Larsson Lund (2008) betonar vikten av att få fram patientens egna och unika erfarenheter av 

delaktighet. Dessutom har det framkommit att egenbedömning är en lämplig form för 

uppskattning av delaktighet. Det hävdas även att det medverkar till att starta processer som 

positivt påverkar patientens vidare engagemang (Granlund, Haglund, Lewin & Sandlund, 

2005). 

 

Diskussion i expertgrupper visade sig vara ett effektivt sätt att få fram underlag för utveckling 

av frågeformulär och då särskilt med tanke på att både tidigare patienter och sjuksköterskor 

ingick i processen. Polit och Tatano Beck (2008) påpekar fördelarna med att ha olika grupper 

människor med i utvecklingen av item till frågeformulär och att detta kan bidra till att 

säkerställa ett lämpligt urval. De påpekar även att denna del av processen senare kan vara med 

vid uppskattning av innehållsvaliditet för ett frågeformulär. Sådana bedömningar grundar sig 

bland annat på hur arbetet med att ta fram item gjordes, och uppskattas inte enbart med 

objektiva mätmetoder. För att få tydligare stöd för en sådan bedömning kunde dock med 

fördel expertgrupperna varit fler, men en pilotstudie ger ändå ett visst stöd för vidare 

utvecklingsarbete.   
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Deltagarna i expertgrupp I var sjuksköterskor med viss erfarenhet av ICF och det 

frågeformulär (FFD-ICF) som låg till grund för pilotstudien. Det visade sig vara en fördel att 

deltagarna var bekanta med materialet och redan provat detta tillsammans med patienter. 

Sjuksköterskorna i expertgrupp I hade dessutom kliniska situationer att berika diskussionen 

med. Detsamma gällde sjuksköterskorna som skulle testa det slutgiltiga frågeformuläret 

(APP) i pilotstudien. De hade också provat FFD-ICF och redan gjort sig tankar om ICF och 

om dess användningsmöjligheter. Kriterierna att även testsjuksköterskorna skulle ha viss 

erfarenhet av FFD-ICF resulterade i att antalet möjliga respondenter var begränsat. Om 

kriterierna enbart hade omfattat viss erfarenhet av ICF hade frågeformuläret kunnat testas av 

en större grupp sjuksköterskor, något som hade varit en fördel för de testmetoder som valts.  

 

Valet att använda tidigare patienter till expertgrupp II bedöms som framgångsrikt i 

förhållande till syftet. Patienter är en viktig resurs eftersom de har egen upplevd erfarenhet 

och därför kan bidra med den expertkunskap som litteraturen rekommenderar som grund för 

utveckling av frågeformulär (De Vellis, 2003; Polit & Tatano Beck, 2008). Deltagarna i 

expertgrupp II kontaktades via en patientförening för att inte vara i beroendeställning 

gentemot forskarna. De var dessutom i en stabil fas av sin sjukdom något som ansågs viktigt 

för att få fram bra resonemang. Herlofsson (2009) beskriver hur patienter med psykisk ohälsa 

under sina perioder av ökat vårdbehov kan ha hämmande och tankemässiga 

funktionsnedsättningar som på olika sätt kan förhindra en bra diskussion. Kontaktpersonen i 

patientföreningen gjorde även ett urval riktat mot personer som antogs ha god verbal förmåga 

något som även det bidrog till en fruktbar diskussion.  

 

Under arbetet med expertgrupp II gjordes noggranna etiska överväganden för att säkerställa 

att deltagarna inte fysiskt eller psykiskt skulle påverkas. En reflektion hos författarna efter den 

respons och det engagemang som framkom under gruppdiskussionen är huruvida det är etiskt 

rätt att inte använda sig mer av patienter eller tidigare patienter i utvecklingsarbeten. Däremot 

kan formen för intervju diskuteras. Det är inte alltid lämpligt att använda sig av 

gruppdiskussion i en patientgrupp och detta får övervägas noga. En intervjusituation kan vara 

ansträngande för respondenterna och bidra till att sätta i gång processer och känslor som kan 

vara svåra att förutse (Polit & Tatano Beck, 2008).  Det kan också uppstå svårigheter för vissa 

patienter att i grupp dela med sig av tankar och erfarenheter (Wibeck, 2010). I föreliggande 

fall diskuterades alternativen med en kontaktperson på patientföreningen som menade att det i 

den aktuella konstellationen skulle fungera bra.  
 
Studien hade en kvantitativ ansats då syftet var att utveckla och testa ett frågeformulär för 

delaktighet. Materialet från diskussionerna i expertgrupperna sammanställdes utifrån det 

beskrivna syftet, utan att det gjordes någon djupgående analys av det kvalitativa materialet. 

För att få fram item till frågeformulär är kvalitativa data en viktig källa. Även de tre öppna 

följdfrågorna som bifogades frågeformuläret hade kunnat ligga till grund för en 

innehållsanalys och bidra till en djupare tolkning av testsjuksköterskornas åsikter kring APP.  

Polit och Tatano Beck (2008) menar att det ses en trend att i högre grad blanda kvalitativa och 

kvantitativa metoder, såkallad mixed methods. Bland annat vid utveckling av frågeformulär 

har detta använts på kvalitativa data som samlats och legat till grund för item. Detta skulle ha 

kunnat vara ett alternativ till förfarandet i föreliggande pilotstudie.   
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Författarna valde att använda litteratur kring fokusgruppintervju som inspiration i 

förberedelseprocessen till diskussionerna i expertgrupperna. Däremot valdes att inte benämna 

grupperna fokusgrupper då det är ett begrepp som ofta används i kvalitativa metoder.  

Wibeck (2010) poängterar att fokusgrupper inte är någon kvantitativ metod men att den ändå 

fungerar väl under förutsättning att materialet inte direkt skall ligga till grund för kvantitativ 

bearbetning.  

 

ICF framstod som en relevant teoretisk ram för omvårdnad och för utveckling av 

frågeformulär i synnerhet. Detta styrks även i en studie av Daremo och Haglund (2008) där 

det framkom att ICF med fördel kan ligga till grund för frågeformulär och bidra till att få fram 

en klarare bild av en situation. Även i en studie av Algurén (2010) används ICF som grund för 

funktionsbedömning efter genomgången stroke. Författaren betonar särskilt den möjlighet 

klassifikationen ger till att få fram ett gemensamt språk vid tvärprofessionella samarbeten och 

även för att få fram internationellt jämförbara verktyg. Hon påpekar dessutom att ICF är 

omfattande och fortfarande förhållandevis nytt och därför bör vara föremål för vidare 

forskning och anpassning till olika behov. Även Pless och Adolfsson (2008) påpekar i en 

studie att ICF kan bidra med struktur och språk samt att användning av ICFs formuleringar i 

olika typer av frågeformulär resulterar i den enhetliga utformning som efterfrågas allt mer 

inom vård och omsorg. De poängterar även här fördelen med att få fram nationellt jämförbara 

frågeformulär. Författarna menar att användandet av ICF på individuell nivå kan vara ett 

samarbetsunderlag för personal och patient för att mer effektivt nå gemensamma mål. Detta är 

i linje med grundantagandet i denna pilotstudien, att det pågående förändringsarbetet kan leda 

till en standardiserad struktur som främjar delaktighet i klinisk psykiatrisk omvårdnad. Pless 

och Adolfsson (2008) hävdar även att ICF behöver integreras med andra 

problemlösningsmodeller för att vara meningsfull. Detta stöder även en integration med 

omvårdnadsprocessen där frågeformulär för delaktighet kan vara ett värdefullt hjälpmedel 

genom de olika stegen i processen. Yura och Walsh (1988) ägnar i slutet av sin bok om 

omvårdnadsprocessen ett helt kapitel åt att fundera kring modellens fortsatta utveckling. De 

nämner i boken, som är över 20 år, exakt det som är en av grundtankarna i denna pilotstudie; 

att framtidens patient kommer att vara mer aktivt deltagande i både identifiering och lösning 

av sina problem.  

 
Efter att testsjuksköterskorna fyllt i det slutgiltiga frågeformuläret; Assessment of 

Participation in Psyciatric care (APP) testades en aspekt av reliabilitet med Cronbach´s alpha.  

Cronbach`s alpha är enligt Polit och Tatano Beck (2008) en mycket använd reliabilitetstest 

som skattar internal consistency i en samling item. Ett syfte med beräkningen av Cronbach´s 

alpha är att få fram i vilken utsträckning respondenternas svar på ett frågeformulär grundar sig 

på äkta variation hos de som svarar. De Vellis (2003) beskriver dessutom Cronbach´s Alpha 

som en av de viktigaste kvalitetsindikatorerna på ett frågeformulär. De Vellis menar att både 

individuella problem med varje item, samt negativt samband tenderar att sänka ett alphavärde 

och därmed står detta sig som kvalitetsmått. Schmitt (1996) menar att det ibland dras för stora 

slutsatser baserat enbart på Cronbachs alpha. Han ifrågasätter även användandet av den 

definitiva tolkning som görs av de riktvärden som blivit vedertagna för bedömning av 

Cronbach´s alpha. I föreliggande pilotstudie hade det varit önskvärt med större underlag för 

beräkningen men detta var inte möjligt på grund av snäva urvalskriterier. Studiens syfte var 

att som pilotstudie ligga till grund för en småskalig utvärdering och därför gjordes 

bedömningen att det ändå var relevant att uppskatta en aspekt av reliabilitet med Cronbach´s 

alpha.  
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Författarna har under arbetets gång insett hur viktigt det är att utveckling och testning av 

frågeformulär sker i den miljö och under de förhållanden där det kliniskt skall användas. Polit 

och Tatano Beck (2008) preciserar att reliabiliteten inte tillhör ett frågeformulär i sig men ger 

tillförlitlighet enbart när det används i den kontext det testats och mot den patientgrupp som 

definierats under prövning.  

  

Resultatdiskussion 

I inledningen av pilotstudien diskuterades det huruvida frågeformuläret skulle begränsas till 

ICFs komponent delaktighet. Det preciseras i ICF att det står olika användare fritt att 

operationalisera komponenten aktivitet och delaktighet på önskat sätt (Socialstyrelsen, 

2010c). Det visade sig vid diskussion i expertgrupperna att de förslag till nya item (n=5) som 

framkom, låg inom andra komponenter i ICF. Förslagen var; kultur, 

självförtroende/självkännedom, myndighetskontakt, anhörigstöd och fysisk hälsa. 

Forskargruppen diskuterade återigen kring den valda strukturen. På grund av risken att 

frågeformuläret skulle bli för omfattande och ohanterligt togs beslutet att stå fast vid att utgå 

från komponenten delaktighet. Detta innebar att de item som föreslogs av expertgrupperna 

inte inkluderades i frågeformuläret.  

 

Båda expertgrupperna påpekade att vissa item i FFD-ICF var komplexa, det vill säga att ett 

item innehöll flera frågor. De önskade en uppdelning av dessa item. Omformuleringar gjordes 

och de komplexa frågorna delades upp, något som får tydligt stöd i litteraturen. När olika 

frågor ligger till grund för ett svar är det oklart vilken fråga svaret speglar vilket leder till att 

frågeformulärets tillförlitlighet försvagas (De Vellis, 2003; Ejlertsson, 2005;  Polit & Tatano 

Beck, 2008).  

 

Det framkom i expertgrupp II ett önskemål om svarsalternativ som också fokuserade resurser 

och inte bara problem. Deltagarna önskade att funktioner som utgjorde resurser skulle 

synliggöras i den psykiatriska vården vilket forskargruppen stödjer. Inom tidsramen för 

pilotstudien bedömdes det inte genomförbart att ta fram svarsalternativ som speglar både 

resurser och problem. Det är viktigt för det slutgiltiga frågeformulärets tillförlitlighet att få 

fram bra svarsalternativ och detta bör inte forceras fram. I utvecklingsarbetet krävs 

överväganden och utprövningar vilket är en tidskrävande process (Ejlertsson, 2005; De Vellis, 

2003). Svarsalternativen utökades dock till fem i enlighet med ICFs förslag. 

 

Det framkom i expertgrupp II även önskemål om att skriva egna kommentarer i tillägg till de 

färdiga svarsalternativen. Deltagarna menade att det kunde förtydliga deras problematik och 

underbygga svaren i frågeformuläret. Detta föranledde ingen åtgärd då forskargruppen ansåg 

att en sådan kombination resulterar i ett alltför omfattande frågeformulär. Intentionen var 

dessutom att APP skulle vara underlag för en dialog så kompletterande information från 

patienten skulle ändå framkomma.  

 

Forskargruppen har under arbetets gång diskuterat huruvida de valda item skall följa samma 

ordningsföljd som ges i ICF och om rubriker för de olika domänerna skall vara med på 

frågeformuläret. Enligt expertgrupp II bidrog rubrikerna till att tydliggöra innebörden i olika 

item. Expertgruppen jämförde då med FFD-ICFs patientdel, där item förekom helt utan 

rubriker. Då tydlighet är viktigt för ett frågeformulärs reliabilitet behölls rubrikerna. Vid 

diskussion kring lämplig ordningsföljd av valda item övervägde forskargruppen flera 

möjligheter. Ett alternativ är att frångå ICFs ordningsföljd så som Socialpsykiatriska 



23 

 

Kunskapscentrum i Västerbotten gjorde vid utarbetande av ett ICF baserat frågeformulär. De 

motiverade detta med en strävan att skapa flyt i samtalet (Granlund m.fl., 2005). Då APP 

främst är tänkt att användas som bedömning och inte enbart som underlag för samtal kom 

forskargruppen fram till att den ursprungliga strukturen från ICF fungerar väl för syftet och 

ordningsföljden behölls.  

 

Vid genomgång av frågeformuläret diskuterade forskargruppen om det item som handlade om 

behov av vila, ingick i den valda komponenten. Detta ansågs vara en tolkningsfråga. 

Funktionen bedömdes dock central för den tilltänkta målgruppen och inkluderades slutligen i 

frågeformuläret. Sådana tolkningar i ICFs språkval kan tyckas störa intentionen att få fram ett 

enhetligt språk inom vård och omsorg. Dock gör omfattningen av ICF det nödvändigt med en 

viss frihet vid tillämpningen. Socialstyrelsen (2010d) menar att både strukturen och innehållet 

i ICF är viktigt och en värdefull aspekt i utveckling och samordning av ett gemensamt 

språkbruk. De påpekar däremot att ICFs uttryck ofta är långa och svåranvända. Idag används 

därför på många håll lokalt framtagna synonymer till ICFs uttryck och 

verksamhetsföreträdare efterfrågar nationellt överenskomna synonymer. 

 

Det beslutades under överläggning i forskargruppen att i frågeformuläret inkludera item (n=3) 

som inte nämnts i expertgrupperna. Dessa item är; klädsel, tandvård och tobak som anses 

väsentliga för den kontext där frågeformuläret skall användas. De Vellis (2003) beskriver att 

det är en fördel att generöst inkludera frågeområden i utvecklingsfasen och inte vara rädda för 

överlappning då det kan vara meningsfullt i denna del av processen. Även Polit och Tatano 

Beck (2008) beskriver att item kan komma att försvinna under senare del av 

utvecklingsarbetet och att det inte är nödvändig att i inledningsfasen begränsa antalet. De 

påpekar även att långa frågeformulär tenderar att ha en högre reliabilitet och internal 

consistency. Däremot är nackdelen med långa frågeformulär att de tenderar att bli omfattande 

och tidkrävande för patienten (De Vellis, 2003; Polit & Tatano Beck, 2008).   

 

Det kom önskemål från expertgrupp II att det i frågeformuläret skulle framkomma vilken 

tidsperiod bedömningen skulle omfatta. Aspekter på detta diskuterades i forskargruppen och 

det beslutades om att lägga begränsningen till senaste veckan, något som preciserades i APP. 

En vecka kan tyckas länge och diskussion fördes också i forskargruppen om att låta tidsramen 

för bedömningen innefatta endast en dag. En patient med psykisk ohälsa kan snabbt svänga i 

sitt tillstånd. Det skulle kunna vägas in huruvida det handlar om öppenvård respektive 

slutenvård då problematiken kan se väldigt olika ut.   

 

Av de 37 utlämnade frågeformulären återlämnades 30 stycken varav 29 låg till grund för 

testning. En påminnelse kunde ha gjorts för att få tillbaka fler frågeformulär. Författarna 

bedömde dock att det inte skulle göra någon skillnad för möjliga slutsatser kring materialet då 

det fortfarande skulle uppskattas som litet i sammanhanget. Vissa frågeformulär återlämnades 

bristfälligt ifyllda. De item där flera respondenter inte svarat överensstämmer med item som 

under diskussionerna i expertgrupperna framkom som problematiska. Detta gäller item som 

handlar om intima relationer och andliga behov. Båda har lämnats obesvarade av tre 

respondenter. Intima relationer visade sig vara något otydlig i innebörden och uppfattades 

dessutom som ett känsligt område av båda expertgrupperna. Förslag till ändringar framkom 

(bilaga IV) men forskargruppen kom inte fram till något riktigt täckande alternativ och valde 

att ha kvar den ursprungliga formuleringen. Vissa områden, som av både sjuksköterskor och 

patienter kan upplevas obekväma, har en tendens att undvikas men är av den orsaken inte 

mindre viktiga (Sandström & Lundin-Olsson, 2007; Herlofsson, 2009). Andliga behov var 

resultatet av en omformulering efter diskussionen i expertgrupperna och benämndes tidigare 
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religion. Det framkom även önskemål om att eliminera detta item, då området ansågs skapa 

funderingar som kunde försämra vissa patienters funktionsförmåga. Efter överläggningar i 

forskargruppen beslutades att ha det kvar, då det antogs att fler hade behov av att beröra 

området än de som löper risk att öka sin problematik. En klargörande begreppsanalys hade 

kunnat belysa uttrycken och möjligtvis underlättat diskussionen i forskargruppen. Enligt 

Meleis (2007) görs begreppsanalys för att vidareutveckla eller föra ett begrepp närmare 

forskningsfältet och klinisk bruk. Segesten (2006) betonar dessutom begreppsanalysens 

betydelse för utvecklingen av frågeformulär. Hon beskriver att begreppsanalysen vidgar 

kunskapen om centrala företeelser i vårdandet och skapar grund för gemensamma innebörder. 

     

Resultatet indikerar hög internal consistency (Cronbach´s alpha 0.900) för APP. Olika 

rekommendationer finns för tolkning av resultatet. Enligt De Vellis (2003) är värden under 

0.60 oacceptabelt, mellan 0.60 och 0.65 inte önskvärt, mellan 0.65 och 0.70 minsta 

acceptabla, mellan 0.70 och 0.80 acceptabelt, mellan 0.80 och 0.90 är bra och om det hamnar 

mycket över 0.90 skall övervägningar göras om att korta ner frågeformuläret därför att 

frågorna överlappar varandra. Under utvecklingsfasen av ett frågeformulär menar De Vellis 

att ett högre värde kan accepteras då vidare utveckling kan resultera i att item av olika orsaker 

elimineras. Samtliga item visade sig i hög grad bidra till totalvärdet där alphavärden visade 

mellan 0.892 och 0.904. Pilotstudiens resultat ger därför en indikation om att det finns 

relevans för att psykometriskt vidare utveckla och testa APP.  

 

Face validity uppskattades utifrån svaren på tre öppna frågor som bifogades frågeformuläret 

vid testning. I efterhand har författarna kommit fram till att frågorna tydligare kunde fokuserat 

de olika item. Face validity kunde ändå bedömas med tanke på att det i 28 av 29 

frågeformulär inte framkom förslag till ändringar av valda item. De Vellis (2003) påpekar en 

komplicerande faktor med att uppskatta face validity. En ytlig bedömning är möjligtvis inte 

alltid relevant om det handlar om frågeformulär där item framtagits för att få fram olika 

aspekter av en komplex problematik. Det kan då vara svårt att med en första anblick se vilka 

tankar den som skapat frågeformuläret har. I föreliggande pilotstudie har testsjuksköterskorna 

som uttalade sig om face validity dock en tidigare kunskap om både den teoretiska 

referensram som användes; ICF och även det frågeformulär (FFD-ICF) som låg till grund för 

utvecklingen. De ansågs därför väl lämpade för att uttala sig om frågeformulärets slutliga 

utformning.  
 

Ny forskning  

Diskussion i expertgrupperna har visat att ord och begrepp inte alltid uppfattas lika. Två item 

som framstår som otydliga är de som handlar om intima relationer och andliga behov. Dessa 

skulle med fördel kunna ligga till grund för en begreppsanalys för att vidga kunskapen kring 

begreppen och skapa en optimal grund för gemensamma innebörder.  

 

Önskemål om att tydliggöra patientens resurser framkom i expertgrupp II. De ansåg att 

personal inom vård och omsorg i hög grad är problemfokuserade. Det uttrycktes en önskan att 

svarsalternativen skulle utvecklas så att både problem och resurser synliggörs. 
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Konklusion 

Resultatet för pilotstudien indikerar hög internal consistency. Även face validity bedömdes 

vara hög. Pilotstudiens resultat indikerar att det finns skäl för att gå vidare med utvecklingen 

av APP. Både validitet och reliabilitet behöver testas ytterligare för att frågeformuläret skall 

kunna ta en önskad central plats som bedömningsunderlag inom psykiatrisk omvårdnad.  

Test-retest är ett förslag på vidare reliabilitetstest då det visar tillförlitlighet över tid. Även en 

inter-rater reliabilitetstest kan ge en intressant aspekt av reliabilitet för att se variationen i svar 

från olika användare. Det finns även begrepp i frågeformuläret som kan behöva tydliggöras. 

Även olika aspekter av validitet behöver testas.  

 

Under arbetets gång har det skett en utveckling av det frågeformulär (FFD-ICF) som studien 

startade med. Förändringarna har diskuterats fram i expertgrupperna och forskargruppen. 

Sammantaget har 45 individer bidragit med åsikter och möjliggjort utvecklingen av APP. 

Förhoppning finns att frågeformuläret skall bli än mer specifikt och optimerat för patienter 

med psykiska funktionshinder och bidra till att främja delaktighet i livssituationen. 

Förhoppningen är också att APP skall bidra till att säkerställa delaktighet i vården och 

framkomma i en utformning som även kan ringa in patientens resurser.  
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Bilaga I 

 

 

 

 

Inbjudan till samtal om delaktighet  

 
Det pågår ett samarbete mellan Västra Götalandsregionens Psykiatriska klinik och Högskolan 

Väst med syfte att utveckla och testa ICF som modell för funktionsbedömning och 

omvårdnadsplanering. I dagsläget finns ett frågeformulär som prövats av sjuksköterskor under 

specialistutbildning samt personal inom klinisk verksamhet. Frågeformuläret är baserat på 

ICF, en klassifikation utgiven av Socialstyrelsen, vilket skall beskriva funktionsförmåga och 

funktionshinder i relation till hälsa. Frågeformuläret skall ligga till grund för en 

funktionsbedömning. Ett antagande är att patientens delaktighet skulle kunna ökas med hjälp 

av frågeformuläret. I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) betonas att god vård skall 

bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, något som ger 

grundläggande riktlinjer för vården. Patienten skall vara delaktig i sin egen vård och då också 

kunna påverka det som händer.  

 

 

Vårt arbete skall handla om utveckling och utvärdering av ett frågeformulär för patienters 

delaktighet. Arbetet är en del i ett större forskningsprojekt som pågår inom området.  

 
 

Syfte: Att vidareutveckla och utvärdera ett frågeformulär för delaktighet, baserat på ICF. 

 

 

Förfrågan om deltagande 

Vår önskan är att få ta del av era åsikter kring delaktighet. Vi vänder oss till sjuksköterskor 

inom sluten psykiatrisk vård och personer som har erfarenhet av psykiatrisk vård. Era 

erfarenheter och upplevelser är av stort värde i arbetet med att utveckla ett så heltäckande 

frågeformulär som möjligt. Detta kommer att ske i en diskussionsgrupp där flera personer 

med liknande erfarenhet deltar. Samtalen kommer att spelas in för att säkerställa en god 

utvärdering.  

 

 

Frivillighet 

Att delta i studien är helt frivilligt och du har rätt att när som helst och utan särskild förklaring 

avbryta ditt deltagande.   

 

 

Hantering av data och sekretess 

Det som vi pratar om under intervjun kommer att behandlas konfidentiellt. Dina svar och det 

du säger kommer att förvaras så att inga obehöriga kan ta del av det.  
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Information om studiens resultat 
Resultaten kommer att presenteras i form av en magisteruppsats vid Högskolan Väst. När vårt 

arbete är klart kommer vi gärna ut till er organisation och berättar om studien om så önskas.   

 

 

För ytterligare information kontakta: 

Mona Haugen Ohlsson                    Lotta Siwerstam 

mona.haugen-ohlsson@student.hv.se           lise-lotte.siwerstam@student.hv.se 

 

 

Handledare  

 

Stina Lundgren  

Lektor, 

Högskolan Väst 

e-mail: stina.lundgren@hv.se 

tele: 0520/ 22 3839 

 Anders Kauffeldt 

 Adjunkt, 

 Högskolan Väst 

 e-mail: anders.kauffeldt@hv.se 

 tele: 0520/ 223978 
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                                                                                           Bilaga II 

 

Frågeguide till samtal om delaktighet 
Använd vid diskussion i expertgrupperna   

30 november 2010 och 18 januari 2011 

_________________________________________________________________________ 

 

 

1. Inledning: Vad innebär delaktighet för dig? 

 

 

2. Ge ett konkret exempel på när du upplevt delaktighet i vården. 

 

 

3. Ge ett konkret exempel på när du inte upplevt delaktighet i vården. 

 

 

4. Vad är viktigt för en människa för att kunna delta aktivt i samhället? 

 

 

5. Vilka funktioner hos en människa utgör en förutsättning för psykisk hälsa? 

 

 

6. Vilka funktionshinder hos en människa utgör ett hinder för psykisk hälsa? 

 

 

7. Frågeformuläret för delaktighet: Vilka möjligheter – hinder ser du i att använda detta?   

 

 

9. Avslutande fråga: Hur kan man utveckla möjligheterna för patienter att vara delaktiga i   

    vården? 
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Bilaga III 
 

 

 

 

Informationsbrev angående test av frågeformulär för funktionsbedömning 

 
Det pågår ett samarbete mellan Västra Götalandsregionens Psykiatriska klinik och Högskolan 

Väst med syfte att utveckla och testa ICF som modell för funktionsbedömning och 

omvårdnadsplanering. I dagsläget finns ett frågeformulär som prövats av sjuksköterskor under 

specialistutbildning samt personal inom klinisk verksamhet. Frågeformuläret är baserat på 

ICF, en klassifikation utgiven av Socialstyrelsen som skall beskriva funktionstillstånd och 

funktionshinder i relation till hälsa. Frågeformuläret skall efter utprövning ligga till grund för 

funktionsbedömning och ett antagande i detta arbete är att patientens delaktighet skall kunna 

ökas med hjälp av frågeformuläret. I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) betonas att 

god vård skall bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, något som ger 

grundläggande riktlinjer för vården. Patienten skall vara delaktig i sin egen vård och då också 

kunna påverka det som händer.  
 

Som magisterarbete i specialistutbildningen i psykiatri görs nu en vidareutveckling och 

småskalig utvärdering av det befintliga frågeformuläret. En omarbetning har gjorts efter 

gruppdiskussioner med sjuksköterskor som har viss erfarenhet av frågeformuläret samt 

patienter med tidigare erfarenhet av sluten psykiatrisk vård.   
 

Förfrågan om deltagande 

Vår önskan är att få hjälp att utvärdera det omarbetade frågeformuläret. Vi behöver ca 30 

sjuksköterskor som kan svara på några frågor efter att ha tillämpat frågeformuläret i sin 

bedömning av en patient. Frågeformulären kommer att användas som grund för en kvantitativ 

bearbetning.  
 

Frivillighet 

Att delta är helt frivilligt och du har rätt att när som helst och utan särskild förklaring avbryta 

ditt deltagande. Dina svar är helt anonyma och frågeformuläret kan inte kopplas till dig 

personligen.  
 

Information om studiens resultat 
Resultaten kommer att presenteras i form av en magisteruppsats vid Högskolan Väst.  
 

För ytterligare information kontakta: 
 

Mona Haugen Ohlsson                        Lotta Siwerstam 

mona.haugen-ohlsson@student.hv.se        lise-lotte.siwerstam@student.hv.se 

 

Handledare  

Stina Lundgren  

Lektor, 

Högskolan Väst 

e-mail: stina.lundgren@hv.se 

tele: 0520/ 22 3839 

 Anders Kauffeldt 

 Adjunkt, 

 Högskolan Väst 

 e-mail: anders.kauffeldt@hv.se 

 tele: 0520/ 223978 
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Bilaga IV 
Resultat från gruppdiskussion med Expertgrupp I: 
Åsikter  Åtgärd  

Kultur: Framkom som förslag 

till ny domän. 

Nämndes i arbetet men 

ledde inte till någon åtgärd i 

frågeformuläret då det låg 

under annan komponent i 

ICF. 

  

Berördes av Expertgrupp I 

och II 

Intima relationer: Upplevdes 

som problematiskt och känsligt 

item. Förslag från 

sjuksköterskor: nära relationer, 

närhet/ömhet eller 

känslomässiga relationer.  

 

Nämndes i arbetet men 

ledde inte till någon åtgärd i 

frågeformuläret då 

tillfredsställande alternativ 

inte hittades.  

Berördes av Expertgrupp I 

och II 

Religion: Förslag från 

sjuksköterskor var att byta till 

existentiella frågeställningar. 

 

Ändrades till andliga behov 

i enlighet med ICFs 

formuleringar.   

Berördes av Expertgrupp I 

och II 

Självförtroende/självkännedom: 

Framkom som förslag till ny 

domän. 

 

 Nämndes i arbetet men 

ledde inte till någon åtgärd i 

frågeformuläret då det låg 

under annan komponent i 

ICF. 

 

Berördes av Expertgrupp I 

Se, höra, tala: Framkom 

önskemål om att dela upp.  

 

Delades upp i 

frågeformuläret. 

 

Berördes av Expertgrupp I 

och II 

 Läsa, skriva, räkna: Framkom 

önskemål om att dela upp.  

  

Delades upp i 

frågeformuläret. 

 

Berördes av Expertgrupp I 

och II 

Motion och vila: Framkom 

önskemål om att dela upp. 

 

Delades upp i 

frågeformuläret. 

 

Berördes av Expertgrupp I 

och II 

Utbildning: Innebörden 

upplevdes otydlig. Önskemål 

om ett förtydligande.     

 

Ändrades i frågeformuläret 

till förmåga att genomföra 

studier.  

Berördes av Expertgrupp I 

och II 
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Resultat från gruppdiskussion med Expertgrupp II: 

Åsikter Åtgärd  

Transport, kommunicera och 

bostad: Upplevdes ha otydlig 

innebörd. Önskemål 

framkom om förtydligande 

åtgärder 

 

Orden sattes in i ett 

förtydligande sammanhang.  

 

Berördes av Expertgrupp II   

Problemlösning: 

Expertgruppen tyckte det 

hade otydlig innebörd och 

kom med förslaget att ändra 

till problemlösning i 

vardagen. 

 

Omformulerades till 

problemlösning i vardagen. 

Berördes av Expertgrupp II 

Religion: Önskemål om att 

antingen ta bort helt och 

hållet eller byta till annat ord. 

Förslag: andlig dimension, 

existentiella grubblerier. 

 

Religion ändrades till andliga 

behov i frågeformuläret.  

Berördes av Expertgrupp I 

och II 

Intima relationer önskades 

att byta ut till nära relationer. 

 

Nämndes i arbetet med ledde 

inte till någon åtgärd i det 

slutgiltiga frågeformuläret då 

tillfredsställande alternativ 

inte hittades.  

 

Berördes av Expertgrupp I 

och II 

Ang. svarsalternativ: 

Önskemål framkom om att i 

svarsalternativ även fokusera 

på resurser och inte bara 

problem. Förslag från 

patienter: fungerar mycket 

bra, fungerar bra, måttligt 

problem, stort problem…  

 

 

Nämndes i arbetet men ledde 

inte till någon åtgärd i 

frågeformuläret då 

utveckling av egna 

svarsalternativ inte var 

möjligt inom ramen för 

pilotstudien. Flera 

svarsalternativ tillades dock i 

enlighet med ICFs 

rekommendationer.  

 

Berördes av Expertgrupp II 

Ang. svarsalternativ: Önskar 

i tillägg till färdiga 

svarsalternativ att kunna göra 

egna kommentarer då de inte 

tycker hela bilden kommer 

fram med färdiga 

svarsalternativ.  

 

 

 

 

 

 

Nämndes i arbetet men ledde 

inte till någon åtgärd i 

frågeformuläret.  

Berördes av Expertgrupp II  
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Önskemål gällande 

frågeformulärets patientdel: 

Det ansågs att rubrikerna i 

sjuksköterskornas del 

förtydligade innebörden i de 

olika item och det önskades 

motsvarande rubriker i den 

kommande patientdelen. 

  

Nämndes i arbetet då det 

anses som värdefull 

information men leder inte 

till någon åtgärd då 

utvecklingen av patientens 

del av frågeformuläret inte 

kommer ske inom 

pilotstudiens ramar.  

Berördes av Expertgrupp I 

och II 

Myndighetskontakt: 

Framkom som förslag till ny 

domän under viktiga 

livsområden.  

 

Nämndes i arbetet men ledde 

inte till någon åtgärd i 

frågeformuläret då det låg 

under annan komponent i 

ICF. 

 

Berördes av Expertgrupp II 

Önskade att det tydligt 

framkom om de skulle skatta 

sig ”just nu”, ”senaste 

dagarna” eller ”senaste 

veckan”. 

 

Preciseras i frågeformuläret.  Berördes av Expertgrupp II 

Anhörigstöd: Framkom som 

förslag till ny domän. 

Nämndes i arbetet men ledde 

inte till någon åtgärd i 

frågeformuläret då det låg 

under annan komponent i 

ICF. 

 

Berördes av Expertgrupp II 

Fysisk hälsa: Framkom som 

förslag till ny domän. 

Nämndes i arbetet men ledde 

inte till någon åtgärd i 

frågeformuläret då det låg 

under annan komponent i 

ICF. 

 

Berördes av Expertgrupp II  
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