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ICF- ett biopsykosocialt perspektiv på hälsa



IBICs elva områden som bygger på ICFs struktur

1. Lärande och att tillämpa kunskap

2. Allmänna uppgifter och krav

3. Kommunikation

4. Förflyttning

5. Personlig vård

6. Hemliv

7. Mellanmänskliga interaktioner och relationer

8. Viktiga livsområden (Utbildning, arbete, sysselsättning och ekonomiskt liv)

9. Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv

10. Känsla av trygghet

11. Personligt stöd från person som vårdar eller stödjer en närstående



ICF:s kodning och bedömningsfaktorer



Bedömningsfaktorer enligt ICF =Att mäta



Användning av ICF i dokumentation bidrar till…

• bättre möjlighet att identifiera individens behov

• transparens, dvs. vård och omsorgsplanering blir tydligare och därmed 
även lättare för individen att förstå –> ökat meningsfullhet

• ökad rättsäkerhet, systematiskt och strukturerad utredning, planering, 
genomförande och uppföljning 

• kontinuerlig uppföljning på individnivå av resultat, mål och upplevelse av 
kvalitet

• användning av nationellt fackspråk



Användning av ICF i dokumentation bidrar till, forts.…

• informationsöverföring som utgår från en enhetlig, entydig terminologi, 
vilket kan bidra till minskad dubbeldokumentation och bättre underlag för 
planering och genomförande av beslutade insatser, oavsett boendeform

• bättre möjlighet för samverkan mellan professionerna och att kunna ge 
samordnad vård och omsorg

• underlag för verksamhetsuppföljning och kvalitetsutveckling

• organisering och resursplanering utifrån behov

• utveckling av statistik

• utveckling av en evidensbaserad praktik
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Hur kan vi göra mätningen mer tillförlitligt?



Jämförelse med VAS



Vad är problemet med ICF bedömningsfaktorer





Lösningar på problemet



Alternativ A



Standardisera bedömningsfaktorer med 
specifika svar – itemutveckling



d230 Att genomföra daglig rutin

inget problem kan självständig hantera och fullfölja vad de dagliga rutinerna 
kräver 

lätt problem kan självständig hantera och fullfölja vad de dagliga rutinerna 
kräver men behöver paus

måttligt problem Behöver referenser för att hantera och fullfölja vad de dagliga 
rutinerna kräver 

svårt problem Behöver kontinuerligt stöd för att hantera och fullfölja vad de 
dagliga rutinerna kräver

totalt problem Kan inte att hantera och fullfölja vad de dagliga rutinerna 
kräver



d430 Att lyfta och bära föremål

inget problem Kan lyfta upp ett tungt föremål eller ta något tungt från en 
plats till en annan (t.ex. en stol)

lätt problem Kan lyfta upp ett tungt föremål 

måttligt problem Kan lyfta upp ett lätt föremål eller ta lätt något från en plats till 
en annan (t.ex. en stol)

svårt problem Kan lyfta upp en kopp eller ett glas

totalt problem Kan inte lyfte upp eller ta något från en plats till en annan



d540 Att klä sig

inget problem Kan klä sig självständig

lätt problem Kan klä sig självständig men behöver mer tid

måttligt problem Behöver lite hjälp  för att klä sig (t.ex. för att ta på sig strumpor 
eller knäppar små knappar)

svårt problem Behöver fysiskt stöd från vårdare

totalt problem Kan inte klä sig självständig



Alternativ B



Click to edit Master title style

PROMIS

Patient-Reported Outcomes 
Measurement Information System



Vad är en itembank?
Svar: en databas med massor av frågor/påståenden

1. Hur skulle du 
säga att din hälsa 
är i allmänhet?

123. Klarar du 
att öppna en 
tung dörr?

73. De senaste 7 
dagarna har jag 
inte känt mig 
behövd.

14. De senaste 7 
dagarna har jag haft 
svårt att möta min 
familjs behov.56. De senaste 7 dagarna: 

Hur ofta hindrade smärta 
dig umgås med andra 
människor?



Med hjälp av itemresponsteori (IRT) rangordnas både 
items och personer på samma skala 



Dirk Marcus Wuttge, & Gunnel Sandqvist. Department of Clinical Sciences, Lund

Section of Rheumatology, Lund University and Skåne University Hospital, Lund



Tillgängliga domäner/banker



PROMIS består av frågor hämtade från 
befintliga (sk. ’legacy’)frågeformulär. 

• Jämförelse med befintliga, 
äldre frågeformulär

• Mappning till ’legacy’ 
frågeformulär (PROsetta)
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PROMIS exempel- Förflyttning



PROMIS exempel- Personlig vård





PROMIS i Sverige

• Utveckling: Samtliga sex registercentrum har i samverkan bedrivit ett 
implementeringsprojekt avseende nationella itembanker i nationella 
kvalitetsregister. 

• Kunskapsförvaltning, informationsförvaltning och ett arbete för att stödja 
implementering av PROMIS i hälso- och sjukvården har bildats inom SKL.

• Teknisk förvaltning: Nyttja nationell infrastruktur för patientmedverkan (Inera)

• Valideringsprojekt: Göteborg, Stockholm, Lund, Umeå och Örebro. 

• Proof of concept/pilot i klinisk användning: Karolinska Universitetssjukhuset har 
deltagit i arbete med översättning, validering, och har genomfört kognitiva 
intervjuer.

• Klart för validering i klinisk kontext: Det finns kortformer, profiler och itembanker. 



Sammanfattning 

• Att gradera storleken av problem med ICF 
bedömningsfaktorer är på ett tillförlitligt sätt (med 
psykometriska egenskaper) inte möjligt.

• Man kan utveckla svarsalternativ för de enstaka 
bedömningsfaktorer (itemutveckling) till varje ICF kategori.

-> ta tid

• Man kan använda befintliga item/itemblocks från PROMIS 
som redan finns. 



Tack!
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