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SAMMANFATTNING/ABSTRACT 

Perifer facialispares beror på en skada på ansiktets rörelsenerv, facialisnerven. Tillståndet för 

med sig ett flertal funktionella begränsningar som omfattar fysisk, psykisk och social 

funktion. För patienter som lider av perifer facialispares, kan förlust av dessa funktioner 

inverka på livskvaliteten. Tillståndet går inte att bota, behandlingens syfte är att minska 

symtom genom att återskapa symmetri och funktion. Det finns en rad olika 

behandlingsmetoder. För att kunna mäta om behandling av facialispares kan minska symtom 

och ge en högre skattad livskvalitet, behöver patienternas livskvalitet initialt utvärderas före 

behandling. Detta var studiens syfte. Som metod användes kvantitativ ansats, datainsamling 

bestod av två patientbaserade mätinstrument, Facial disability index (FDI) och Facial 

Clinimetric Evaluation (FaCE) scale. Instrumenten är validerade och anpassade för att mäta 

livskvalitet vid perifer facialispares. Poängen transformerades till en 100-gradig intervallskala 

där lägsta värdet indikerar allvarlig funktionsnedsättning och det högsta värdet frånvaro av 

funktionshinder. För fysisk funktion redovisas ett medelvärde på 53,7. Social 

funktion/välbefinnande redovisar ett medelvärde på 64. Funktionerna ansiktsrörlighet, 

ansiktskomfort, oral funktion, ögonkomfort, kontroll av tårproduktion samt social funktion 

redovisar medelvärden på 50 eller lägre. Ansiktsrörlighet var den funktion som skattades lägst 

(medel = 20,6). Totalt för frågeformuläret FaCE scale redovisas ett medelvärde på 36,8. Ett 

signifikant positivt samband påvisades mellan fysisk funktion och social 

funktion/välbefinnande (r = 0,55, p = 0,05). Resultatet påvisar också samband mellan flera av 

delskalorna i FDI och FaCE scale. Starkast samband hade fysisk funktion (FDI) och 

ansiktskomfort (FaCE scale) (r = 0,73, p = 0,05).  

Slutsats: Resultatet redovisar en genomgående låg livskvalitet hos patienter med 

nydiagnostiserad bestående perifer facialispares.    

 

Peripheral facial palsy is caused by a damage on the facial nerve. The condition brings a lot of 

functional limitations and include physical, psychological and social function. For patients 

suffering from peripheral facial palsy, the loss of these functions affects the quality of life. 



The condition can not be cured, the treatment goal is therefore to reduce symptoms by 

recreating symmetry and function. There is a lot of different treatment options. To evaluate if 

facial palsy treatment can reduce symptoms and give a higher valued quality of life, the 

patients quality of life initially needs to be valued before treatment. This was the aim of the 

study. As a method, a quantitative approach was used, data collections consisted of two 

patient-reported outcome measures, Facial disability index (FDI) and Facial Clinimetric 

Evaluation (FaCE) scale. The instruments are validated and developed to measure quality of 

life in peripheral facial paralysis patients. The scores were transformed into a 100-point 

interval scale where the lowest value indicates severe paralysis, and the highest value 

indicates normal facial function. For physical function the mean value is 53,7. The 

social/well-being function shows a mean value of 64. The functions of facial movement, 

facial comfort, oral function, eye comfort, lacrimal control and social function show mean 

values of 50 or lower. Facial movement was the lowest scored function (mean= 20,6). The 

total of FaCE scale questionnaire declares a mean value of 36,8. A significant positive 

correlation was seen between physical function and social/well-being function (r = 0,55, p < 

0,05). The result shows a positive correlation between several subscales in FDI and FaCE 

scale. The strongest correlation was seen between physical function (FDI) and facial comfort 

(FaCE scale) (r = 0,73, p < 0,05).  

Conclusion: The result highlights a general low quality of life in newly diagnosed facial 

palsy patients.  
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BAKGRUND 

Ansiktets rörelsenerv, facialisnerven, är en komplex perifer nerv som kontrollerar en stor del 

av ansiktsmotoriken samt en mindre del av ansiktskänseln (Emamhadi, 2015). Facialisnerven 

är den mest drabbade av alla kraniala nerver. Skada på nerven resulterar i ett flertal 

funktionella och sociala begränsningar. För patienter som lider av perifer ansiktsförlamning, 

facialispares, kan förlust av dessa funktioner inverka på livskvaliteten (de Swart, 2003; 

Coulson, O'Dwyer, Adams, & Croxon, 2004).  

 

Perifer facialispares 

Etiologi 

Perifer facialispares beror på en skada i facialisnerven. Skadan kan vara medfödd eller 

förvärvad. Medfödda skador kan uppstå i samband med en traumatisk förlossning eller vara 

del i ett syndrom t ex Möbius syndrom (Gregory, Ramicone, Chan, Platt, & Henry, 1998; 

Park, Kim, & Hwang, 2012). Förvärvade skador kan uppstå på grund av tumör, trauma, 

neurologisk sjukdom, Herpes Zoster, Borrelia samt efter tumöroperation i huvud-halsområdet 

(Roob, 1999; Kedar, 1994). Vanligast uppstår perifer facialispares av okänd anledning, så 

kallad idiopatisk facialispares. Många av dessa patienter återhämtar sig helt och symtomen 

försvinner succesivt utan behandling, ca 30 % utvecklar dock kroniska besvär av varierande 

grad (Peitersen, 2002).  

 

Fysisk funktion 

Perifer facialispares orsakar ett asymmetriskt ansikte. Med detta följer ett flertal funktionella 

begränsningar som försätter patienterna i en svår situation (Sadiq, Khwaja, & Saeed, 2012). 

En försämrad kontroll av munrörelserna medför svårigheter att tala eller att helt stänga 

munnen. Detta i sin tur orsakar muntorrhet, talet blir sluddrigt och patienterna får svårigheter 

att äta och dricka, både i det akuta skedet samt efter påbörjad behandling. Patienterna 

kompenserar för svårigheterna på flera sätt, vid intag av föda används exempelvis händerna i 
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högre utsträckning. För att hindra att vätska ska rinna nerför mungipan används sugrör eller 

specialanpassad kopp. Även dryckens konsistens anpassas samt vätskeintagets volym i 

munnen (de Swart, 2003). Perifer facialispares kan även orsaka ögonbesvär. Svårigheter att 

sluta ögonlocket resulterar i att ögat blir torrt. Detta kompenseras genom en ökad 

tårproduktion, patienterna får ofta besvär med rinnande ögon (Pavese et al., 2014). Hängande 

ögonlock är ett annat symtom som påverkar den visuella funktionen i form av skymd sikt 

(Coulson et al., 2004). För patienter som lider av muskelmedrörelser, synkinesier, följer en 

oönskad rörelse automatiskt med en önskad rörelse. Synkinesier kan yttra sig på flera sätt, 

dock sker den oönskade rörelsen alltid enbart på den drabbade sidan. Exempelvis en oculär till 

oral synkinesi innebär att mungipan okontrollerat dras upp på den drabbade sidan i samband 

med att ögat sluts. En annan synkinesi orsakar att mungipan dras upp på den drabbade sidan i 

samband med att ögonbrynen höjs. Detta orsakar stora besvär då patienterna får svårt att 

uttrycka sig via ansiktsrörelser (Brach, 1997).  

 

Social funktion och välbefinnande 

En försämrad rörlighet i ansiktsmuskulaturen samt starka synkinesier påverkar social funktion 

hos patienter med perifer facialispares. Detta beror på patienternas nedsatta förmåga att 

åstadkomma ansiktsuttryck (Coulson et al., 2004; Brach, 1997). Ansiktet spelar en betydande 

roll i kommunikationen till andra människor, det speglar individens identitet, välmående och 

känslor, information som är betydelsefull i det sociala nätverket. Att inte kunna ge uttryck för 

de mest grundläggande känslorna via ansiktet såsom glädje, sorg, rädsla, vrede, avsky, att se 

överraskad ut, orsakar en sämre kommunikativ förmåga som påverkar sociala interaktioner 

negativt. Patienter med synkinesier har exempelvis svårare att uttrycka glädje. Patienter med 

minskad förmåga att röra ögonbrynen har svårare att uttrycka sorg. Fler ofrivilliga rörelser gör 

det svårt att åstadkomma ett överraskat ansiktsuttryck. Patienter som inte kan uttrycka känslor 

via sitt ansikte hämmas i sin sociala funktion, relaterat till den försämrade fysiska funktionen. 

(Coulson et al., 2004; Byrne, 2004). Minskade ansiktsrörelser tillsammans med 

ansiktsasymmetrin får konsekvenser även för utseendet. Samhället uppfattar ansiktet hos 

patienter med perifer facialispares som mindre attraktivt, jämfört med ansiktet hos personer 

med opåverkat utseende. Omgivningen har också svårt att uppfatta vilken sida av ansiktet som 

är drabbad. Detta genererar en social och känslomässig sårbarhet som inverkar på patienternas 

personliga relationer. Förlust av skönhet är associerat med depression, patienter med perifer 
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facialispares löper högre risk att drabbas av depression då de uppfattas som mindre attraktiva 

(Ishii, Godoy, Encarnacion, & Byrne, 2012; Levine, 2005).  

 

Behandling 

Patienter med kronisk perifer facialispares är en komplex grupp. Tillståndet går inte att bota, 

behandlingen har som syfte och mål att minska symtom genom att i största möjliga mån 

återskapa symmetri och rörlighet. Det kan handla om att återställa ögonbrynets position samt 

återställa ögonfunktionen så att ögat sluter sig, samt att återvinna oral funktion (Melzter & 

Noah, 2010). Inför beslut av behandling krävs en noggrann utvärdering. 

Behandlingsmetoderna är många, den stora utmaningen är att välja rätt metod. Valet baseras 

på individens utgångspunkt såsom etiologi, förlamningens varaktighet och fysisk funktion. 

Hänsyn tas också till patientens förväntningar och särskilda behov (Chu & Byrne, 2008).  

Medicinsk behandling kan ges i form av kortikosteroider för att dämpa inflammation, ibland 

kombinerat med antivirala medel (Tiemstra, 2007). Annan behandling är injektioner av 

botulinumtoxin för återskapande av symmetri (de Maio & Bento, 2007). Daglig fysioterapi i 

hemmet, exempelvis i form av mimterapi framför spegeln, stimulerar funktionell 

återhämtning och kan förbättra symmetri samt minska synkinesier. Mimterapi innefattar 

andnings- och avslappningsövningar. För att kunna slappna av i ansiktet krävs att hela 

kroppen är avslappnad. Ett avslappnat ansikte är en förutsättning för att patienten ska kunna 

gå vidare med specifika övningar. De specifika övningarna består av små, kontrollerade 

rörelser på olika delar av ansiktet, det kan vara att sluta ögat eller läppen, att uttala bokstäver 

och ord samt att uttrycka känslor via ansiktet. Målet med övningarna är att träna upp 

koordinationen i båda ansiktshalvorna (Beurskens & Heymans, 2004; Infante-Cossio et al., 

2016). Fysioterapi i kombination med behandling av botulinumtoxin kan vara effektivt för att 

förbättra symmetri både vid ansiktsvila och vid ansiktsrörelser (Cooper, Lui, & Nduka, 2017). 

En talterapeut ingår inte alltid i rehabiliteringsteamet men kan vara till stor hjälp för patienter 

som behöver träna upp sitt tal. En förbättrad talförmåga kan i sin tur leda till förbättring av 

andra funktioner såsom att äta och dricka. Talsvårigheter bör därför uppmärksammas och 

behandlas (de Swart, 2003). Olika typer av kirurgi såsom nervrekonstruktion, 

ansiktsrekonstruktion och ögonslutning kan vara nödvändigt för att återställa ansiktsfunktion 

eller återskapa symmetri (Melzter & Noah, 2010).  
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Livskvalitet 

Livskvalitet är ett viktigt och diskuterat begrepp inom medicinsk etik och hälsoekonomi 

(Nationalencyklopedin [NE], 2017). WHO beskriver livskvalitet som individens uppfattning 

av sin livssituation i relation till rådande kultur och normer och i förhållande till sina egna 

mål, förväntningar, värderingar och intressen (World Health Organization [WHO], 2017). 

Termen livskvalitet är, liksom hälsa, ett mångtydigt begrepp och har ingen destinkt definition. 

Båda begreppen, livskvalitet och hälsa, avspeglar olika aspekter av välbefinnande, dock 

innefattar livskvalitet ett avsevärt större och bredare innehåll (Statens beredning för medicinsk 

och social utvärdering [SBU], Livskvalitet, 2017). Nationalencyklopedin definierar 

livskvalitet som ett sammansatt mått på individens egen värdering av sitt fysiska, psykiska 

och sociala välbefinnande. Välbefinnande i sin tur definieras som; ”känsla av att må bra” 

([NE], 2017). Benner och Wrubel beskriver välbefinnande i sin omvårdnadsteori som en 

överrensstämmelse mellan personens möjligheter i förhållande till personens praktiska 

utförande och upplevda mening (Benner & Wrubel, 1989).  

 

Hälsorelaterad livskvalitet 

Begreppet hälsorelaterad livskvalitet omfattar de aspekter av den allmänna livskvaliteten som 

påverkas av hälsan (SBU, Viktigt men svårt mäta livskvalitet, 2017). Hälsorelaterad 

livskvalitet avgränsas således från den allmänna livskvaliteten och omfattar främst funktion 

och välbefinnande vid ohälsa, sjukdom och behandling. Mätning av hälsorelaterad livskvalitet 

kan innefatta alltifrån sjukdomsspecifika aspekter till generella aspekter, från fysisk hälsa till 

psykisk hälsa och från funktionsinskränkning till välbefinnande. Hälsan har stor betydelse för 

livskvaliteten. Livskvalitet betraktas av många vara lika betydelsefullt som graden av symtom 

eller andra tecken på sjukdom. Patienter som har diagnostiserats med en livshotande sjukdom 

fokuserar inte enbart på antalet månader eller år kvar att leva, patienterna vill veta hur 

återstoden av livet kommer att påverkas, hur symtomen ser ut, vilken behandling det finns 

som dämpar symtomen. Patienterna vill veta om det går att leva på samma sätt som tidigare. 

Nyckelfrågan alla ställer sig, såväl patienter som vårdpersonal och beslutsfattare, är hur 

patienternas livskvalitet kommer att påverkas av olika behandlingar (SBU, Viktigt men svårt 

mäta livskvalitet, 2017). 
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Mätinstrument 

Idag finns ett flertal mätinstrument anpassade för patienter med perifer facialispares. Adelyn 

och medarbetare (2012) sökte i en litteraturstudie ta fram patientbaserade mätinstrument som 

specifikt mäter livskvalitet vid perifer facialispares. För ändamålet satte författarna upp vissa 

inklusions- och exklusionskriterier. Bland annat skulle instrumentet vara anpassat för 

patienter med perifer facialispares. Instrumentet skulle mäta patienternas livskvalitet ur ett 

brett perspektiv. Instrument som enbart fokuserade på livskvalitet ur en enda aspekt valdes 

bort, likaså instrument som inte genomgått en valideringsprocess. Instrumentet skulle 

innehålla en visuell analog skala. Författarna fann totalt 28 frågeformulär varav flertalet mäter 

enbart fysisk funktion. Endast 3 frågeformulär uppfyllde kriterierna. Dessa var Facial 

Disability Index (FDI), Facial Clinimetric Evaluation (FaCE) scale samt ett frågeformulär 

utvecklat för mätning av ovanlig ansiktsnervsregenerering (Adelyn et al., 2012).  

 

Livskvalitet och perifer facialispares  

I en retrospektiv studie från 2017 ville författarna undersöka patienter med perifer 

facialispares avseende försvagning, funktionsnedsättning, psykologisk stress och livskvalitet 

(Diaz-Aristizabal et al., 2017). I studien användes flera olika mätinstrument, däribland FDI 

och FaCE scale, som mäter fysisk funktion samt social funktion och välbefinnande. Studien 

visar att patienter med svår försvagning i ansiktet upplevde ett högt fysiskt och globalt 

handikapp, dessa patienter skattade en låg livskvalitet. Patienter med hög 

funktionsnedsättning upplevde en hög psykologisk stress och skattade också en låg 

livskvalitet. Slutligen visar studien att psykologiskt stressade patienter skattade en lägre 

livskvalitet.  

 

Mätinstrumentet FaCE scale användes även i en annan retrospektiv studie för att undersöka 

hälsorelaterad livskvalitet vid perifer facialispares (Kleiss, Hohman, Susarla, Marres, & 

Hadlock, 2015). Författarna ville med studien analysera olika faktorer associerade med 

hälsorelaterad livskvalitet. Ingen hänsyn togs till etiologi eller om patienterna påbörjat 

behandling, författarnas avsikt var inte att mäta behandlingens effekter på livskvaliteten. 

Studien visar att ansiktsrörlighet var den mest besvärande faktorn för patienterna och den 

funktion som skattades lägst. Social funktion skattades högst och var således den minst 

besvärande faktorn. Vidare upptäckte författarna att ökande ålder var associerat med både låg 
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fysisk funktion och social funktion. Däremot var ansiktsförlamningens varaktighet, samt kön, 

enbart associerat med social funktion. Ju längre tid som ansiktsförlamningen varat, desto lägre 

skattade patienterna social funktion. Kvinnor skattade en lägre social funktion än män. 

Författarnas slutsats var att äldre patienter och kvinnor utgör en patientkategori som behöver 

uppmärksammas. Genom att fånga upp dessa patienter går det att förebygga och mildra 

psykosocial dysfunktion hos patienter med perifer facialispares.  

 

En bestående perifer facialis pares, med förlust av en eller flera funktioner i ansiktet, får 

fysiska och psykosociala konsekvenser som inverkar på livskvaliteten (Walker, Hallam, Ni 

Mhurchadha, McCabe, & Nduka, 2012). Patienter med perifer facialispares löper hög risk att 

drabbas av bristande självkänsla och social isolering. Dessa faktorer, tillsammans med de 

fysiska begränsningarna påverkar patienternas livskvalitet. Patienter med perifer facialispares 

uppvisar en hög förekomst av oro och depression, främst drabbade är kvinnor. Oron förändras 

inte påtagligt över tid. Depression däremot, framträder som mest mellan 1-3 år efter 

diagnostisering. Sjukdomens svårighetsgrad är inte avgörande för hur patienterna påverkas 

psykiskt, bara att det förekommer en ansiktsförlamning är den faktorn som har störst inverkan 

på patienterna.  

 

Med hjälp av olika behandlingar går livskvaliteten att påverka. Luijmes och medarbetare 

(2017) gjorde en systematisk litteraturstudie för att undersöka hur patienter med perifer 

facialispares skattade livskvaliteten. De ville också undersöka hur patienterna skattade 

livskvaliteten efter behandling. Inklusionskriterierna var prospektiva och/eller retrospektiva 

kohortstudier och/eller enskilda fallstudier där livskvalitet utvärderats före och efter 

behandling, oavsett patienternas etiologi. Författarna sökte inkludera olika 

behandlingsmetoder, den studerade interventionen bestod antingen av medicinsk behandling, 

mimterapi, injektioner med botulinumtoxin eller kirurgi. Av totalt 258 studier var det 14 

studier som uppfyllde kriterierna. Under processen upptäckte författarna ett flertal olika 

mätintrument för utvärdering av patienter med perifer facialispares. De vanligaste 

mätinstrumenten var läkarbaserade och användes primärt för utvärdering av anatomisk och 

fysiologisk funktion i ansiktet. Författarna ansåg det lämpligt att enbart inkludera 

patientbaserade mätinstrument som mäter graden av handikapp och funktionsnedsättning 

likväl som patientens övergripande uppfattning om ansiktsfunktion och dess inverkan på 
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livskvaliteten. Totalt 12 studier inkluderades i litteraturstudien. Av dessa använde sig 9 

studier av mätinstrumentet FaCE scale. Studien visar att patienterna skattade en signifikant 

högre livskvalitet efter behandling jämfört med före påbörjad behandling. För att bättre förstå 

behandlingens effekter på livskvaliteten, behöver patienterna dock följas upp över en längre 

tidsperiod. Vidare forskning bör fokusera på större homogena grupper av patienter med 

perifer facialispares, av samma etiologi, där patienterna utvärderas före behandling, direkt 

efter behandling samt några månader efter behandling (Luijmes et al., 2017).  

 

Teoretisk referensram 

Som teoretisk utgångspunkt för denna studie valdes Benner och Wrubels omvårdnadsteori 

som beskrivs i deras bok från 1989, The Primacy of Caring: Stress and Coping in Health and 

Illness (Benner & Wrubel, 1989). Teorin är inspirerad av Martin Heideggers fenomenologiska 

tolkning av världen, att leva i en verklighet och förhålla sig till den på ett meningsfullt sätt. 

Väsentliga begrepp i teorin är omsorg, person, situation, stress, bemästrande, sjukdom, 

symtom, livscykel, hälsa samt främjande av hälsa. Benner och Wrubel föredrar begreppet 

välbefinnande framför begreppet hälsa, de anser välbefinnande vara den levda uppfattningen 

av hälsa. Välbefinnande grundas i ett engagemang som upplevs ha verkan på personens 

situation. Det bygger på ett givande och tagande i omsorg och är ett sätt att förhålla sig till 

omvärlden. Omsorg innebär att fokus riktas mot något annat än sig själv. Det skiljer det som 

är meningsfullt för en individ från det som är mindre meningsfullt, Benner och Wrubel talar 

om en individs kontext. Genom detta skapas möjlighet att få innehåll och mening i sitt liv 

(Benner & Wrubel, 1989).  

Enligt Benner och Wrubel har människan fyra egenskaper som speglar sambandet mellan 

människa och sammanhang. Nedanstående fyra egenskaper definierar en individ.  

 

• Kroppslig kunskap (embodied knowledge): Människan är en helhet och den levda 

erfarenheten gör att människan får förståelse för hälsa och sjukdom. Genom kroppslig 

kunskap och kroppslig intelligens såsom känslor och sinnesintryck får människan 

kunskap om sig själv och omvärlden. Kroppslig kunskap och kroppslig intelligens är 

medfödd och utvecklas under hela livet. 
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• Bakgrundsförståelse (meaning of being): Bakgrundförståelse är medfött och utvecklas 

med en viss bestämd kultur under uppväxten. Språk och andra kulturförmedlande 

medier nedärvs och är avgörande för människans tolkning av omvärlden. 

• Speciella intressen (concerns): Människan definieras av speciella intressen som 

föranleder engagemang i aktiviteter av olika slag, aktiviteter som är av stor betydelse 

för individen. Engagemang i människor och företeelser involverar människan i dess 

omvärld. Till skillnad mot kroppslig intelligens och bakgrundsförståelse som förklarar 

hur människan lever i sin omvärld förklarar speciella intressen varför personen 

involveras. 

• Att vara placerad i en situation (encounter situation): Människan befinner sig alltid i 

en situation, människan är en del av situationen och situationen är en del av 

människan. Kroppslig intelligens, bakgrundförståelse och speciella intressen utgör 

basen för hur människan uppfattar och engagerar sig i en situation, beroende på vilken 

mening personen tillskriver situationen (Benner & Wrubel, 1989). 

 

Benner och Wrubel betonar att det är viktigt att skilja på sjukdom och ohälsa, sjukdom 

betecknar ett patologiskt tillstånd medan ohälsa syftar på individens upplevelse av förlust i 

samband med det patologiska tillståndet. Patienterna behöver få hjälp och stöd att hantera den 

nya livssituationen och tillgodose det som är av värde. Genom att minska patienternas 

symtom kan patienterna, trots sjukdom, känna sig friska och leva ett meningsfullt liv. För 

detta krävs att vården utgår från patientens behov och upplevelse av sin situation. Insikt om 

patientens symtom och kontext är viktig för bot och tillfrisknande. Målet under ett 

sjukdomsförlopp är, enligt Benner och Wrubel, att hjälpa patienten återställa mening i sitt liv 

och tillgodose det som är av värde, trots sjukdom, lidande eller förlust (Benner & Wrubel, 

1989). 
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Problemformulering 

En bestående perifer facialispares, med förlust av en eller flera funktioner i ansiktet, inverkar 

på livskvaliteten. Tillståndet går inte att bota, behandlingens syfte är att lindra symtom genom 

att återskapa symmetri och funktion. När symtomen minskar kan livskvaliteten öka, för 

många betraktas livskvalitet vara lika betydelsefullt som graden av symtom eller andra tecken 

på ohälsa. Benner och Wrubel betonar att patienter kan känna sig friska och leva ett 

meningsfullt liv, trots sjukdom. För att kunna mäta om behandling av facialispares kan 

minska symtom och ge en högre skattad livskvalitet, behöver patienternas livskvalitet initialt 

utvärderas före behandling. 

 

Syfte 

Studiens syfte var att undersöka hur patienter, med nydiagnostiserad bestående perifer 

facialispares, skattar livskvalitet samt att undersöka samband mellan olika funktioner. 

 

Frågeställningar 

1. Hur skattar patienter med kronisk perifer facialispares fysisk funktion och social 

funktion/välbefinnande, före behandling? 

2. Hur skattar patienter med kronisk perifer facialispares ansiktsrörlighet, 

ansiktskomfort, oral funktion, ögonkomfort, kontroll av tårproduktion samt social 

funktion, före behandling? 

3. Föreligger det ett samband mellan fysisk funktion och social funktion/välbefinnande? 

4. Föreligger det ett samband mellan fysisk funktion och social funktion/välbefinnande 

och funktionerna ansiktsrörlighet, ansiktskomfort, oral funktion, ögonkomfort, 

kontroll av tårproduktion samt social funktion. 
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METOD 

 

Design 

Föreliggande studie är deskriptiv med kvantitativ ansats och del av ett större projekt som 

långsiktigt avser mäta livskvalitet efter behandling. Kvantitativ metod lämpar sig för att 

undersöka om det föreligger samband mellan olika variabler (Polit & Beck, 2012). 

 

Urval 

Studien genomfördes på ett sjukhus i Sverige. Urvalet var konsekutivt och bestod av alla 

patienter med bestående perifer facialispares som stod på väntelista för nybesök till 

mottagningen samt patienter som varit på nybesök under det senaste året. Urvalet var således 

ett icke slumpmässigt urval. Inklusionskriterier var att patienterna var 18 år eller äldre, samt 

att ingen behandling påbörjats. Exklusionskriterier var patienter som saknade kunskap i det 

svenska språket, på grund av svårigheter att förstå och svara på frågeformulären. Eventuell 

språkförbistring framgick i journalen eller vid besöket, om patienten var i behov av tolk. I 

studien ämnade 40 patienter att ingå, det ansågs vara ett lämpligt antal för att genomföra 

tänkta analyser och jämförelser.  

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen bestod av en svensk validerad översättning av frågeformulären FDI (Facial 

disability index) (Van Swearingen & Brach, 1996), bilaga 1 och FaCE scale (Facial 

Clinimetric Evaluation scale) (Kahn et al., 2001), bilaga 2. Frågeformulären är tillförlitliga 

och validerade mätinstrument, anpassade för att mäta livskvalitet hos patienter med 

facialispares (VanSwearingen & Brach, 1996; Kahn et al., 2001; Marsk, Hammarstedt-

Nordenvall, Engström, & Johnsson, 2013).  

 

FDI 

FDI är ett frågeformulär bestående av 10 frågor fördelade på 2 delskalor. Delskala 1 mäter 

fysisk funktion och undersöker problem med att äta, dricka, tala samt besvär med tårflöde och 

oral hygien. Delskala 2 mäter social funktion/välbefinnande och undersöker subjektiv 



13 
 

uppfattning av oro, isolering, irritation; sömnsvårigheter samt begränsningar i socialt 

deltagande.  

Svarsalternativen i delskala 1 och 2 är förutbestämda i form av 6-gradiga ordinalskalor. 

Exempelvis i delskala 2 lyder fråga 5: ”Hur ofta har din ansiktsfunktion hindrat dig från att 

gå ut och äta, handla eller delta i familje- eller sociala aktiviteter?” Svarsalternativen till 

frågan är graderade från ”Hela tiden”, ”Största delen av tiden”, ”En hel del av tiden”, ”En 

del av tiden”, ”Lite av tiden”, till ”Inget av tiden ”. 

I alla skalor indikerar det lägsta värdet allvarlig funktionsnedsättning, det högsta värdet 

indikerar frånvaro av funktionshinder. Alla frågor gäller föregående månad. Frågeställning 1 

besvaras av delskala 1 och 2.  

 

FaCE scale 

FaCE scale är ett frågeformulär bestående av 15 frågor fördelade på 6 delskalor. Inledningsvis 

undersöker frågeformuläret (fråga 0) om besvären finns på en sida, båda sidor, eller inga 

besvär alls. Delskalorna mäter ansiktsrörlighet, ansiktskomfort, oral funktion, ögonkomfort, 

kontroll av tårproduktion samt social funktion.  

Svarsalternativen till fråga 0 är förutbestämd i form av en nominalskala. Svarsalternativen till 

fråga 1-15 är förutbestämda i form av 5-gradiga ordinalskalor. Exempelvis fråga 9 lyder ”Jag 

beter mig annorlunda bland folk på grund utav mitt ansikte eller ansiktsproblem”. 

Svarsalternativen till frågan är graderade från ”Hela tiden”, ”Största delen av tiden”, ”En del 

av tiden”, ”Lite av tiden” till ”Inget av tiden”.  

I alla ordinalskalor indikerar det lägsta värdet allvarlig funktionsnedsättning, det högsta värdet 

indikerar frånvaro av funktionshinder. Frågeställning 2 besvaras av delskala 1 – 6.  

 

Tillvägagångssätt 

Tillstånd för genomförande av studien inhämtades från klinikens verksamhetschef. Alla 

patienter med perifer facialpares som stod på väntelista för nybesök till mottagningen, eller 

som varit på besök men som inte påbörjat behandling, kontaktades initialt via telefon. De 

informerades om studien varefter de fick hemskickat ett kuvert innehållande informationsbrev 

om studien, bilaga 3, samt samtycke, bilaga 4. Brevet innehöll också frågeformulären FDI och 



14 
 

FaCE scale, samt ett frankerat svarskuvert. Patienter som inte gick att nå på telefon fick 

kuvertet hemskickat utan telefonkontakt. Patienter som kom för nybesök till mottagningen 

informerades av forskningsansvarig om studien i slutet av besöket. De patienter som valde att 

delta i studien erhöll samma kuvert som beskrivits ovan, att fylla i på plats eller hemma. Alla 

patienter informerades att deltagandet i studien är frivilligt, att det när som helst går att 

avbryta sitt deltagande samt att beslutet inte påverkar beslut av behandling. Datainsamling 

pågick under september och oktober månad 2017. Påminnelsebrev skickades ut vecka 42. 

Insamlade data avkodades genom att varje patient fick en siffra. Siffrorna lades in i ett 

Exceldokument. I dokumentet skapades variabler för kön, ålder samt för de funktioner som 

frågeformulärens delskalor avsåg att mäta. Även delskalornas totalvärde för varje patient 

matades in. Insamlade data låstes in i ett skåp på mottagningen, avsedd för 

forskningsmaterial.  

 

Under datainsamlingsperioden var det totalt 17 patienter med perifer facialispares som stod på 

väntelista för nybesök till mottagningen, eller som varit på besök under det senaste året men 

som inte påbörjat behandling. Av dessa inkluderades 15 patienter i studien. En patient 

skickade in frågeformulären för sent, en patient exkluderades på grund av språkförbistring.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Till föreliggande studie behövdes inget etiskt godkännande då studien skrevs inom ramen för 

magisteruppsats på Uppsala Universitet. Klinikens verksamhetschef godkände genomförandet 

av studien. Studien följer forskningsetiska principer och huvudkrav. Alla patienter gavs 

muntlig och/eller skriftlig information om studiens syfte, bilaga 3. För patienter som 

informerades i samband med besök på mottagningen fanns en risk för känsla av 

beroendeställning, att patienterna skulle lägga ett värde i att delta eller inte delta, i tron att det 

påverkade beslut av behandling. Denna risk minimerades genom att informationen gavs i 

slutet av besöket. Patienterna fick informationen med sig hem och behövde inte besluta på 

plats. Skriftligt samtycke inhämtades, bilaga 4, deltagarna hade rätt att själva bestämma över 

sin medverkan. Patienterna gavs information att deltagandet i studien är frivilligt, att det går 

att avbryta sitt deltagande när som helst utan att behöva uppge anledning, samt att deltagandet 

inte påverkar behandlingen. All data avidentifierades och hanterades konfidentiellt för att 

garantera anonymitet. Materialet låstes in och hanterades så att obehöriga inte kunde ta del av 
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det. Resultatet från studien kommer att redovisas på gruppnivå och materialet kommer enbart 

att nyttjas till forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Bearbetning och analys 

All data bearbetades och analyserades i SPSS. Ett missing value skrevs in där data saknades. 

Urvalet presenteras med deskriptiv statistik i frekvenstabeller avseende ålder (medelvärde, 

medianvärde, räckvidd), kön (numeriskt värde samt procentuellt värde) samt om besvären 

finns på en sida av ansiktet, båda sidor eller inga besvär alls (numeriskt värde samt 

procentuellt värde). 

 

Följande frågor i FDI avser mäta fysisk funktion: 1, 2, 3, 4, 5. Alla svar avseende fysisk 

funktion summerades i ett totalvärde för varje patient. Ordinalskalorna transformerades till 

intervallskalor från -25 (sämst) till 100 (bäst) (Van Swearingen & Brach, 1996).  

Följande frågor i FDI avser mäta social funktion/välbefinnande: 6, 7, 8, 9, 10.  Alla svar 

avseende social funktion/välbefinnande summerades i ett totalvärde för varje patient. 

Ordinalskalorna transformerades till intervallskalor från 0 (sämst) till 100 (bäst) (Van 

Swearingen & Brach, 1996).  

 

I frågeformuläret FaCE scale är delskalorna uppdelade på följande sätt: 

Delskala 1: Ansiktsrörlighet, fråga 1+2+3 

Delskala 2: Ansiktskomfort, fråga 4+6+13 

Delskala 3: Oral funktion, fråga 11+12 

Delskala 4: Ögonkomfort, fråga 5+7 

Delskala 5: Kontroll av tårproduktion, fråga 8  

Delskala 6: Social funktion, fråga 9+10+14+15.  

Svaren i varje delskala summerades i ett totalvärde för varje patient. Ordinalskalorna 

transformerades till intervallskalor från 0 (sämst) till 100 (bäst) (Kahn et al., 2001).  
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Resultatet från frågeformulären redovisas i frekvenstabeller i form av variationsvidd, 

medelvärde, medianvärde, standarddeviation samt minimum och maximum. Minimum och 

maximum beskriver antalet deltagare som skattat funktionen lägst respektive högst. 

 

För att undersöka om det förelåg ett samband mellan fysisk funktion och social funktion/ 

välbefinnande, analyserades intervallskalornas totalvärde med Pearson’s korrelationstest. 

Likaså användes Pearson’s korrelationstest för att undersöka om det förelåg ett samband 

mellan fysisk funktion och social funktion/välbefinnande och funktionerna ansiktsrörlighet, 

ansiktskomfort, oral funktion, ögonkomfort, kontroll av tårproduktion samt social funktion. 

 

Pearson’s korrelationstest lämpar sig vid intervall- och kvotdata eftersom denna data är 

parametrisk. Korrelationskoefficienten kan anta ett värde mellan -1 och 1, ju närmare 0 desto 

lägre korrelation, -1 och 1 indikerar fullständigt samband. Som signifikansnivå valdes p <0,05 

(Polit & Beck, 2012). 
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RESULTAT 

 

Presentation av urvalet  

Urvalet i föreliggande studie presenteras i tabell I. Totalt inkluderades 15 patienter, varav 7 

(46,7 %) män och 8 (53,3 %) kvinnor. Medelåldern var 59,3 år (räckvidd 38 – 76 år). 

Patienter med ensidiga besvär uppgick till ett antal av 13 patienter (86,7 %). Två patienter 

(13,3 %) hade besvär på båda sidor.  

 

 

Tabell I. Klinisk urvalsbeskrivning (n = 15).  

Beskrivning   Värde 

Ålder (år) Medel 59,3 

  Median 62 

  Variationsvidd 38 – 76 

Kön, n (%) Man 7 (46,7) 

  Kvinna 8 (53,3) 

Förlamad sida, n (%) Ensidig 13 (86,7) 

  Båda sidor 2 (13,3) 

  Inga besvär 0 (0) 

 

 

Poängskattning av fysisk funktion och social funktion/välbefinnande 

Tabell II redovisar patienternas skattning av fysisk funktion och social 

funktion/välbefinnande. Poängen transformerades till en intervallskala från – 25 till 100 

(fysisk funktion) och 0 till 100 (social funktion/välbefinnande). Det lägsta värdet indikerar 

allvarlig funktionsnedsättning och det högsta värdet frånvaro av funktionshinder. Patienternas 

skattning avseende fysisk funktion redovisar en variationsvidd mellan 30 – 100 poäng, en 

patient skattade 100 poäng. Medelvärdet för fysisk funktion uppgick till 53,7 poäng. Social 

funktion/välbefinnande redovisar en variationsvidd mellan 20 – 88 poäng och ett medelvärde 

på 53,7 poäng.  
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Poängskattning av ansiktsrörlighet, ansiktskomfort, oral funktion, ögonkomfort, 

kontroll av tårproduktion, social funktion 

Tabell II redovisar patienternas skattning avseende ansiktsrörlighet, ansiktskomfort, oral 

funktion, ögonkomfort, kontroll av tårproduktion samt social funktion. Poängen 

transformerades till en intervallskala från 0 till 100. Det lägsta värdet indikerar allvarlig 

funktionsnedsättning och det högsta värdet frånvaro av funktionshinder. Resultatet redovisar 

medelvärden på 50 eller lägre avseende alla funktioner. Ansiktsrörlighet skattades lägst 

(medel = 20,6), denna funktion frambringade också flest minimum (sju patienter).  Kontroll 

av tårproduktion skattades högst (medel = 50) och frambringade flest maximum (4 patienter).  

 

Totalen representerar värdena för frågeformuläret FaCE scale (tabell II). För hela skalan 

redovisas en variationsvidd mellan 5 – 73,3 poäng. Patienterna skattade ett medelvärde på 

36,8 poäng. Minimum och maximum är 0, således har ingen patient genomgående svarat 

minimum eller maximum på alla 15 frågor.  

 

Tabell II. Deskriptiv poängskattning från delskalorna i FDI och FaCE scale, samt totalpoäng.            

Beskrivning Variationsvidd Medel Median SD Min, n (%) Max, n (%) 

Test 
      

FDI 
      

Fysisk funktion  30 – 100 53,7 55 20,3 0 1 (6,7) 

Social funktion och välbefinnande 20 – 88 64 68 19,7 0 0 

FaCE scale 

Ansiktsrörlighet  0 – 66,7 20,6 8,3 25 7 (46,7) 0 

Ansiktskomfort  0 – 75 21,7 8,3 26,3 7 (46,7) 0 

Oral funktion  0 – 100 45,8 37,5 36,5 4 (26,7) 2 (13,3) 

Ögonkomfort 0 – 100 45,8 50 35,6 4 (26,7) 1 (6,7) 

Kontroll av tårproduktion  0 – 100 50 50 42,3 5 (33,3) 4 (26,7) 

Social funktion  12,5 – 93,8 47,9 50 28,3 0 0 

Total (FaCE scale) 5 – 73,3 36,8 36,7 21,4 0 0 

SD, standarddeviation.  
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Sambandsanalyser 

Studien ämnade undersöka om det förelåg ett samband mellan fysisk funktion och social 

funktion/välbefinnande. Ett signifikant positivt samband påvisades (r = 0,55, p <0,05).  

 

Studien ämnade också undersöka om det förelåg samband mellan fysisk funktion och social 

funktion/välbefinnande och funktionerna ansiktsrörlighet, ansiktskomfort, oral funktion, 

ögonkomfort, kontroll av tårproduktion samt social funktion. Resultatet påvisar samband 

mellan flera av delskalorna (tabell III). Starkast samband fanns mellan fysisk funktion (FDI) 

och ansiktskomfort (FaCE scale) (r = 0,73). Fysisk funktion i FDI visade sig också ha 

samband med ögonkomfort (r = 0,68), oral funktion (r = 0,66) och med social funktion (r = 

0,59) i FaCE scale. Social funktion/välbefinnande i FDI visade sig ha samband med social 

funktion (r = 0,70) och oral funktion (r = 0,59) i FaCE scale.   

 

Tabell III. Samband i poängskattning mellan delskalorna i FDI och FaCE scale. 

Pearson’s korrelationskoefficienter. 

  FDI 

FaCE Scale Fysisk funktion 

Social funktion och 

välbefinnande 

Ansiktsrörlighet  0,38 0,41 

Ansiktskomfort  0,73* 0,51 

 

Oral funktion  0,66* 0,59* 

Ögonkomfort 0,68* 0,42 

Kontroll av tårproduktion  0,50 0,34 

Social funktion  
 

0,59* 

 

0,70* 

Total  0,84* 0,74* 

* Signifikansnivå < 0.05 (2-tailed) 
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DISKUSSION 

Resultatet redovisar en genomgående låg livskvalitet hos patienter med nydiagnostiserad 

bestående perifer facialispares. Poängen transformerades till en 100-gradig intervallskala där 

lägsta värdet indikerar allvarlig funktionsnedsättning och det högsta värdet frånvaro av 

funktionshinder. För fysisk funktion redovisas ett medelvärde på 53,7. Social 

funktion/välbefinnande redovisar ett medelvärde på 64. Funktionerna ansiktsrörlighet, 

ansiktskomfort, oral funktion, ögonkomfort, kontroll av tårproduktion samt social funktion 

redovisar medelvärden på 50 eller lägre. Ansiktsrörlighet var den funktion som skattades lägst 

(medel = 20,6). Totalt för frågeformuläret Facial Clinimetric Evaluation (FaCE) scale 

redovisas ett medelvärde på 36,8).  

 

Ett signifikant positivt samband påvisades mellan fysisk funktion och social 

funktion/välbefinnande (r = 0,55, p = 0,04). Resultatet påvisar också samband mellan flera av 

delskalorna i FDI och FaCE scale. Starkast samband hade fysisk funktion (FDI) och 

ansiktskomfort (FaCE scale) (r = 0,73, p = 0,05).  

 

Resultatdiskussion  

En bestående perifer facialispares orsakar ett flertal funktionella begränsningar som omfattar 

fysisk, psykisk och social funktion (de Swart, 2003; Walker et al., 2012, Coulson et al., 2004). 

Att dessa faktorer inverkar på livskvaliteten, förstärks av resultatet i föreliggande studie där 

patienterna skattade en låg livskvalitet. Medelvärdena för fysisk funktion och social 

funktion/välbefinnande uppgick till 53,7 respektive 64 på den 100-gradiga intervallskalan. 

Funktionerna ansiktsrörlighet, ansiktskomfort, oral funktion, ögonkomfort, kontroll av 

tårproduktion samt social funktion redovisar låga medelvärden på 50 eller lägre på 

intervallskalan. Ansiktsrörlighet skattades lägst vilket samstämmer med studien från Kleiss 

och medarbetare (2015) samt med den svenska valideringen och originalvalideringen av 

frågeformuläret FaCE scale. Dock blev poängskattningen i föreliggande studie genomgående 

lägre jämfört med resultatet i de båda studierna som validerade FaCE scale (Marsk et al., 

2013; Kahn et al., 2001).  
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Att patienterna skattade en låg livskvalitet avseende alla funktioner, skulle kunna bero på att 

majoriteten av patienterna hade ensidiga besvär till följd av ett asymmetriskt ansikte. Sadiq 

och medarbetare (2012) belyser att ett asymmetriskt ansikte orsakar ett flertal funktionella 

begränsningar. En försämrad ansiktsrörlighet orsakar en sämre kontroll av munrörelserna 

vilket i sin tur medför svårigheter att tala eller att helt stänga munnen. Detta får orala 

konsekvenser såsom muntorrhet, sluddrigt tal, svårigheter att äta och dricka (de Swart, 2003). 

Att ansiktsörlighet, som alltså påverkar orala funktioner, skattades lägst, kan förklara varför 

fysisk funktion i frågeformuläret FDI skattades så lågt. Fyra av delskalans fem frågor 

fokuserar nämligen enbart på orala aspekter (äta dricka, tala, oral hygien) (Van Swearingen & 

Brach, 1996). I frågeformuläret FaCE scale skattades oral funktion avsevärt högre än 

ansiktsrörlighet, som ju skattades lägst. En förklaring skulle kunna vara att patienterna på 

olika sätt har börjat kompensera för sina svårigheter, exempelvis vid intag av föda (de Swart, 

2003).  

 

Pavese och medarbetare (2014) beskriver i sin studie vilka ögonbesvär som kan uppstå i 

samband med perifer facialispares. Svårigheter att sluta ögonlocket kan orsaka att ögat blir 

torrt och tåras. I föreliggande studie var kontroll av tårproduktion den funktion som skattades 

högst. Det betyder dock inte att patienterna skattade en god funktion, resultatet redovisar ett 

medelvärde på intervallskalans mitt.   

 

Ett signifikant positivt samband påvisades mellan fysisk funktion och social 

funktion/välbefinnande. Resultatet samstämmer med originalvalideringen av frågeformuläret 

FDI (Van Swearingen & Brach, 1996). Dock går det inte att uttala sig om kausaliteten, vilken 

variabel som påverkar vilken, detta gäller för studiens alla sambandsanalyser. Ändå påvisar 

Coulson och medarbetare (2004) att en nedsatt fysisk funktion påverkar social funktion. När 

rörligheten i ansiktsmuskulaturen försämras får patienterna svårigheter att åstadkomma 

ansiktsuttryck. Att inte kunna ge uttryck för de mest grundläggande känslorna via ansiktet, 

hämmar social funktion (Byrne, 2004). Det kan därför tyckas märkligt att inget samband 

påvisades i föreliggande studie mellan social funktion i FDI och ansiktsrörlighet i FaCE scale. 

Det är också märkligt att patienterna skattade social funktion avsevärt högre än 

ansiktsrörlighet. Särskilt som Coulson och medarbetare (2004) belyser att en försämrad 

ansiktsrörlighet får sociala konsekvenser. Återigen kan detta bero på att patienterna har levt 



22 
 

med facialisparesen under en längre tid och därmed anpassat sig till sin funktionsnedsättning 

och accepterat situationen (de Swart, 2003). En specifik faktor som påverkar förmågan att 

åstadkomma ansiktsuttryck, är om patienten har muskelmedrörelser, synkinesier. Tillståndet 

innebär att en oönskad rörelse automatiskt följer med en önskad rörelse (Brach, 1997). Besvär 

med synkinesier fångas upp i frågeformuläret FaCE scale, under delskalan ansiktsrörlighet, 

vilken var den funktion som skattades lägst. Beurskens och Heymans (2004) belyser att daglig 

fysioterapi i hemmet, exempelvis i form av mimterapi framför spegeln, stimulerar funktionell 

återhämtning och kan förbättra symmetri samt minska synkinesier. Samtidigt beskriver 

Cooper och medarbetare (2017) hur fysioterapi i kombination med behandling av 

botulinumtoxin kan vara effektivt för att förbättra symmetri både vid ansiktsvila och vid 

ansiktsrörelser. Det skulle vara intressant att undersöka om daglig fysioterapi i kombination 

med botulinumtoxin skulle generera en högre skattad ansiktsrörlighet, samt hur ofta och med 

vilka intervaller botulinumtoxinet skulle vara som mest optimal.   

 

I föreliggande studie påvisades ett starkt positivt samband mellan fysisk funktion (FDI) och 

ansiktskomfort (FaCE scale). Resultatet samstämmer till stor del med resultatet från den 

svenska valideringen samt originalvalideringen av frågeformuläret FaCE scale (Marsk et al., 

2013; Kahn et al., 2001). Dock påvisar dessa studier ett starkare samband mellan fysisk 

funktion (FDI) och oral funktion (FaCE scale). Även föreliggande studie visar ett starkt 

samband mellan dessa funktioner. Inte helt oväntat eftersom fysisk funktion i frågeformuläret 

FDI återigen till stor del fokuserar på orala aspekter. Likaså påvisades ett starkt positivt 

samband mellan social funktion/välbefinnande (FDI) och social funktion (FaCE scale), vilket 

samstämmer med resultatet i de båda studierna som validerade FaCE scale (Marsk et al., 

2013; Kahn et al., 2001). 

 

Perifer facialispares kan inte botas, behandlingens syfte är att minska symtom och att i största 

möjliga mån återskapa symmetri och funktion (Melzter & Noah, 2010). När symtomen 

minskar kan livskvaliteten öka, för många betraktas livskvalitet vara lika betydelsefullt som 

graden av symtom eller andra tecken på ohälsa. Benner och Wrubel (1989) betonar att 

patienter kan känna sig friska och leva ett meningsfullt liv, trots sjukdom. Patienterna behöver 

få hjälp och stöd att hantera den nya livssituationen och tillgodose det som är av värde. För 

detta krävs att vården utgår från patientens behov och upplevelse av sin situation. Benner och 
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Wrubel lyfter fram begrepp som omsorg och kontext. Omsorg innebär att bry sig om något 

och skiljer det som är värdefullt för en individ från det som är mindre värdefullt, detta utgör 

individens kontext. Insikt om patientens symtom och kontext är viktig för bot och 

tillfrisknande. Målet under ett sjukdomsförlopp är att hjälpa patienten återställa mening i sitt 

liv och tillgodose det som är av värde, trots sjukdom, lidande eller förlust (Benner & Wrubel, 

1989). Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur patienter, med nydiagnostiserad 

bestående perifer facialispares, skattar livskvalitet. Att undersöka patienternas livskvalitet i ett 

tidigt stadium, före påbörjad behandling, är nödvändigt för att kunna jämföra olika 

behandlingsmetoders effekter på livskvaliteten. Behandlingsmetoderna är många, rätt val av 

behandling är därför av största vikt för att vården ska kunna minska symtom och ge 

patienterna en högre skattad livskvalitet. Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering (SBU) betonar att ämnet utgör en nyckelfråga som engagerar både patienter, 

vårdpersonal och beslutsfattare (SBU, Viktigt men svårt mäta livskvalitet, 2017). Patienter 

med perifer facialispares löper hög risk att drabbas av oro och depression vilket i sin tur kan 

orsaka en bristande självkänsla och bidra till att patienterna isolerar sig socialt (Walker & 

medarbetare, 2012). Om patienterna drar sig undan arbetsliv och sociala sammanhang får 

detta samhälleliga konsekvenser. En ökad livskvalitet, till följd av rätt behandling, är en 

förutsättning för att patienterna ska kunna fungera i samhället, ute på arbetsplatser och i sina 

personliga relationer.  

 

Metoddiskussion  

FDI och FaCE scale är väl beprövade mätinstrument med hög validitet och reliabilitet. 

Frågeformulären är patientbaserade, specifikt anpassade för att mäta livskvalitet hos patienter 

med perifer facialispares (Van Swearingen & Brach, 1996; Kahn et al., 2001). Studiens syfte 

var att undersöka hur patienter, med nydiagnostiserad bestående perifer facialispares, skattar 

livskvalitet. Frågeformulären mäter det som studien avsåg att mäta, valet av mätinstrument 

ger studien en hög intern validitet. 

 

Till föreliggande studie ämnade 40 patienter att ingå. Eftersom studien anpassades inom 

tidsramen för ett examensarbete på avancerad nivå, 15 högskolepoäng, pågick 

datainsamlingsperioden i endast sex veckor. Under denna period var antalet nybesök på 

mottagningen mycket få vilket genererade ett litet urval på 15 patienter. Det lilla urvalet 
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genererar en låg generaliserbarhet och minskar studiens externa validitet. I den svenska 

valideringen samt i originalvalideringen av frågeformulären FDI och FaCE scale, var urvalet 

avsevärt större. Resultatet från dessa studier påvisar också en genomgående högre 

poängskattning i alla delskalor. Det är möjligt att ett större urval i föreliggande studie kunde 

ha genererat en högre poängskattning. En styrka är dock att studiens resultat till stor del 

samstämde med den svenska valideringen samt originalvalideringen av frågeformulären, 

avseende vilken delskala som skattades lägst. Likaså att sambandsanalyserna till stor del 

samstämde. 

 

Ett forskningsetiskt övervägande gjordes avseende de patienter som informerades om studien 

i samband med mottagningsbesöket. Vid besöket fanns en risk att patienterna skulle hamna i 

en känsla av beroendeställning samt lägga ett värde i att delta eller inte delta, i tron att det 

påverkade beslut av behandling. Genom att patienterna informerades om studien i slutet av 

besöket minimerades denna risk. En reflektion som gjordes i samband med den muntliga 

informationen var att patienterna upplevdes som positiva till studien och gärna ville bidra med 

sitt deltagande. Patientgruppen verkar mån om att forskningen ska leda fram till bra 

behandlingsmetoder som kan öka livskvaliteten.  

 

Framtida forskning skulle kunna fokusera på att utföra en liknande studie med ett större urval. 

Ett större urval skulle kunna generera en högre generaliserbarhet för hur patienter med 

nydiagnostiserad bestående perifer facialispares skattar livskvalitet. Först när det finns en 

validerad basreferens att utgå ifrån, som visar hur patienterna skattar livskvalitet, kan vidare 

forskning undersöka olika behandlingsmetoders effekter på livskvaliteten.  

 

Slutsats 

Resultatet belyser en genomgående låg livskvalitet hos patienter med nydiagnostiserad 

bestående perifer facialispares. Patienterna skattade en låg livskvalitet avseende fysisk 

funktion och social funktion/välbefinnande. Ännu lägre skattades funktionerna 

ansiktsrörlighet, ansiktskomfort, oral funktion, ögonkomfort, kontroll av tårproduktion samt 

social funktion. Ansiktsrörlighet var den funktion som skattades lägst. Ett signifikant positivt 

samband påvisades mellan fysisk funktion och social funktion/välbefinnande. Resultatet 
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påvisar också samband mellan flera av delskalorna i FDI och FaCE scale. Starkast samband 

hade fysisk funktion (FDI) och ansiktskomfort (FaCE scale). 
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Information om 

 

Livskvalitet hos patienter med bestående perifer facialispares 

– före behandling 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

 

Perifer facialispares, med förlust av en eller flera funktioner i ansiktet, inverkar på 

livskvaliteten. Syftet med den här studien är att undersöka hur patienter med bestående 

facialispares skattar livskvalitet före behandling. Studien är del av ett större projekt som 

långsiktigt avser mäta livskvalitet både före och efter behandling. Jämförelse av olika 

behandlingsmetoders effekter på livskvaliteten kan hjälpa hälso- och sjukvården i valet av 

behandlingsmetod, med utgångspunkt från varje patients unika behov och livssituation. 

 

Alla patienter med facialispares som står på väntelista för nybesök till 

plastikkirurgmottagningen, samt patienter som varit på besök men som inte påbörjat 

behandling, tillfrågas. 

 

Undersökningen består av två frågeformulär med fasta svarsalternativ. Frågorna avser fysisk 

funktion samt social funktion/välbefinnande. Tidsåtgången att fylla i frågeformulären 

uppskattas ta 10 – 15 minuter.  

 

Alla personuppgifter behandlas konfidentiellt enligt ordinarie sjukvårdssekretess, obehöriga 

kommer inte ta del av uppgifterna. Det insamlade materialet hanteras enbart av 

forskningsansvarig. Materialet kommer enbart att användas till ändamålet för det här 

projektet.   

 

Frågeformulären ska skickas tillbaka i medföljande returkuvert, senast den 12 oktober 2017. 

 

 

Deltagandet i studien är helt frivilligt, du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering. Beslutet kommer inte att påverka din behandling. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvarig. 

 

Uppsala / 2017-09-14 

Lisa Östergren 070 611 20 92 / lisa.ostergren@akademiska.se 

mailto:lisa.ostergren@akademiska.se
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Samtycke till deltagande i studien om livskvalitet hos patienter med bestående perifer 

facialispares – före behandling.  

 

     

          Jag samtycker till deltagande i studien som beskrivs i informationen.   

 

Datum…………… 

 

Namn 

…………………………………………………………………… 

 

Personnummer 

…………………………………………………………………… 

 

E-postadress 

…………………………………………………………………… 

 

Telefonnummer 

…………………………………………………………………… 

 

Underskrift 

…………………………………………………………………… 

 


