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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Efter Pandemrix-vaccinationen år 2009 i Sverige insjuknade ett stort antal unga 

individer i den koniska sjukdomen narkolepsi. 

 

Syfte: Kartlägga aktivitetsvanor, stillasittande, tilltro till egen förmåga att klara fysisk 

aktivitet samt undersöka samband mellan aktivitetsnivå och tilltro till egen förmåga att klara 

fysisk aktivitet.  

 

Metod: Undersökningsgruppen var 120 individer över 18 år, från Narkolepsiföreningen, som 

drabbats i samband med Pandemrix-vaccinationen. Datainsamling genomfördes via enkät.   

 

Resultat: 47,1 procent uppnådde WHO:s rekommenderade aktivitetsnivå. 25,2 procent var 

fysiskt aktiva mindre än en gång i månaden eller aldrig. Genomsnittlig stillasittandetid var sju 

timmar och nio minuter/dag. Medianen för tilltro till egen förmåga att klara fysisk aktivitet 

var 19 på en skala mellan 9-36. Ett signifikant måttligt samband mellan tilltro till egen 

förmåga att klara fysisk aktivitet och aktivitetsnivå förelåg.  

 

Konklusion: Resultatet talar för att narkolepsidrabbade bör öka sin aktivitetsnivå och för att 

uppnå det även öka tilltro till egen förmåga att klara fysisk aktivitet.  

 

 

  



 

ABSTRACT 

Background: After the Pandemrix-vaccination in 2009 a sudden increase in childhood 

narcolepsy was observed in Sweden. Scientific research focusing on the level of physical 

activity within this group is scarce. 

 

Purpose: Identifying the level of physical activity and physical exercise, sedentary behavior, 

self-efficacy to perform physical activity, as well as examine the correlation between activity 

level and self-efficacy to perform physical activity. 

 

Method: 120 individuals, over 18 years of age, who developed narcolepsy due to the 

Pandemrix-vaccination and were members of the Swedish Narcolepsy Association 

participated in the study. The data collection was conducted through a survey.  

 

Results: 47.1 percent of the participants achieved the WHO recommendations for physical 

activity. 25.2 percent were physically active less than once a month or never. The duration of 

the participants average time of sedentary behavior was seven hours and nine minutes per 

day. The median for self-efficacy to perform physical activity was 19 on a scale between 9-

36. There was a significant moderate correlation between the participants self-efficacy to 

perform physical activity and their level of physical activity . 

 

Conclusion: The results of this study indicates that individuals suffering from narcolepsy 

should increase their physical activity level as well as increase their self-efficacy to perform 

physical activity.  

 

Keywords: Narcolepsy, physical activity, sedentary behavior, self-efficacy 
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1. BAKGRUND 

1.1 Pandemrix-vaccinationen 2009 och dess konsekvenser 

I samband med H1N1-pandemin, även kallad svininfluensan, massvaccinerades den svenska 

befolkningen med pandemivaccinet Pandemrix. Vaccinationskampanjen pågick från oktober 

2009 t.o.m. mars 2010 och resulterade i en täckningsgrad på ca 60 % av befolkningen. Under 

sommaren 2010 kom en biverkningssignal om ökat antal insjuknanden i narkolepsi bland 

vaccinerade barn och ungdomar i Sverige och Finland (1). Epidemiologiska studier från dessa 

båda länder gav senare stöd för sambandet mellan vaccination med Pandemrix och de ökade 

antalen insjuknanden i narkolepsi (2–4). Bortsett från incidensökningen relaterad till 

Pandemrix-vaccinationen är narkolepsi ovanlig. Den exakta förekomsten är inte helt klarlagd, 

internationell litteratur anger  27-50 personer per 100 000 invånare, vilket i Sverige skulle 

motsvara högst 4500 invånare (5). 

1.2 Patogenes  

Narkolepsi antas bero på en autoimmun patogenes. Liksom vid andra vävnads/cell-specifika 

inflammatoriska sjukdomar har yttre faktorer betydelse för utlösandet av sjukdomen. Vid 

narkolepsi har särskilt streptokockinfektioner och influensa från H1N1-stammen varit i fokus. 

Detta aktualiserades i samband med incidensökningen av sjukdomen i samband med 

Pandemrix-vaccinationen, då vaccinet framkallade en narkolepsirelaterad autoimmunitet hos 

ett stort antal unga individer (1). Det har länge varit känt att narkolepsi är starkt associerad till 

en specifik vävnadstyp HLADQB1*06:02. Vävnadstypen finns hos 97-100 % av de drabbade 

(5). Vävnandstypen finns även hos ca 15-25 procent av normalbefolkningen (1). Vid 

insjuknandet sker en selektiv destruktion av hypokretin-producerande nervceller i bakre delen 

av hypotalamus. Dessa neuron projiceras över ett brett område i hjärnan bl.a. i cortex, 

hjärnstammen och formatio reticularis. Neuronen verkar även över områden med betydelse 

för kognitiva funktioner samt över områden som reglerar aptit. Destruktionen av dessa neuron 

leder till ett bristtillstånd av signalämnet hypokretin, även kallad orexin. Bristen på detta 

signalämne förklarar den typiska symtombilden. Hypokretinsystemet spelar en viktig roll för 

regleringen av sömn och vakenhet genom att upprätthålla vakenhet och förhindra insomning i 

REM-sömn. Systemet reglerar även autonom och metabol funktion samt hormonell reglering 

från hypotalamus (5).  
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1.3 Klinisk bild och huvudsymtom 

Narkolepsi drabbar både män och kvinnor och debuterar i 15-30 års ålder (6). Regleringen av 

vakenhet och sömn påverkas. Det första av tre huvudsymtom är dagshypersomni, en 

överväldigande sömnighet med svårkontrollerade sömnattacker. Nattlig dyssomni är det andra 

huvudsymtomet och innebär att nattsömnen är fragmenterad och störd med minskad mängd 

djupsömn vilket orsakar den extrema tröttheten dagtid (1,5). Det tredje huvudsymtomet vid 

narkolepsi är kataplexi, som innebär plötsliga attacker av muskelsvaghet vid vaket tillstånd. 

Kataplexi sker i samband med starka känslor. Attackerna kan variera i utbredning, duration 

och intensitet (5). En total kataplexi kan innebära ett regelrätt fall till golvet medan en partriell 

kataplexi kan vara begränsad till ansiktsmuskulaturen med ptos (hängande ögonlock) och 

dysartri (sluddrigt tal) (6,8). 

 

1.4 Samsjuklighet 

Samsjuklighet med andra sömnrelaterade sjukdomar är vanligt, exempelvis obstruktiv 

sömnapné (OSA), periodic limb movment syndrom (PLMS), restless leg syndrom (RLS) och 

REM - sleep behaviour disorder (RBD). Orsaken till dessa tillstånd är gemensam och anses 

bero på en dysreglering av muskeltonus under REM-sömnen till följd av hypokretinbrist (1). 

Personer med narkolepsi har en ökad risk att drabbas av övervikt och fetma. De 

bakomliggande orsakerna till detta är inte helt klarlagda. Hypokretinet är involverat i 

metabola processer i kroppen och övervikt skulle därför kunna bero på en försämrad 

ämnesomsättning. Hypokretinet har även en aptitreglerande funktion som gör att vissa 

narkolepsidrabbade hetsäter nattetid (9,10). Den låga energigraden hos de drabbade påverkar 

alla aspekter av det dagliga livet och leder till svårigheter att klara av skolgång, arbete, 

fritidsaktiviteter och socialt umgänge (1,11). En sänkt livskvalitet hos narkolepsidrabbade 

individer har visats (12). Det finns en högre prevalens av psykiatriska tillstånd hos personer 

med narkolepsi jämfört med normalbefolkningen (11). Studier visar att depression är vanligt 

förekommande hos patientgruppen (1,11). Både depression och ångest finns vardera hos cirka 

en fjärdedel av de drabbade. I en retrospektiv studie på narkolepsidrabbade vuxna fann 

forskare en 8-15 gånger högre prevalens än förväntat för attention deficit hyperactivity 

disorder (ADHD) under barndomen (13). En svensk studie från 2015 påvisade också ett 

samband mellan narkolepsi och ADHD hos narkolepsidrabbade barn och unga. I samma 

studie framkom att verbal förståelse och arbetsminne var försämrat hos vissa av deltagarna 

och det skulle i praktiken kunna leda till svårigheter att klara studier och arbete (14). Även i 
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annan forskning där kognitiva domäner hos personer med narkolepsi har undersökts har visat 

en påverkan på koncentrationsförmåga och arbetsminne (15).  

1.5 Diagnostik 

Diagnosen ställs framförallt med hjälp av internationella klassifikationskriterier och 

sömnutredning. Anamnesen lägger grunden för diagnosen som sedan stärks med 

laboratoriediagnostik (5). Sömnutredningen innefattar i första hand ett multipelt sömnlatens-

test (MSLT). Testet mäter vid upprepande tillfällen tiden för insomnande samt hur lång tid det 

tar för patienten att hamna i REM-sömnsfasen (16). MSLT är guldstandard för objektiv 

mätning av hypersomni. Även polysomnografi kan användas för att stärka diagnosen och 

utesluta differentialdiagnoser. Ytterligare vägledning för diagnosen är att mäta halten av 

neuropeptiden hypokretin/orexin i cerebrospinalvätskan. HLA-typing används också då 

narkolepsi är starkt förknippad med vävnadstypen HLADQB1*06:02. (1).  

 

1.6 Behandling  

Behandlingsrekommendationerna som går att finna hos läkemedelsverket och socialstyrelsen 

beskriver främst läkemedel som behandling vid narkolepsi. Ett multimodalt teamarbete 

omnämns korthet i behandlingsrekommendationerna, där neurolog, endokrinolog, 

barnpsykiater, psykolog, sjuksköterska, dietist, fysioterapeut och arbetsterapeut 

rekommenderas ingå (1,5). Läkemedelsbehandlingen fokuserar på att lindra de tre 

huvudsymtomen, dagshypersomni, kataplexi och nattlig dyssomni. För behandling av 

dagshypersomni används centralstimulerande läkemedel som frisätter dopamin och 

noradrenalin. Behandlingen påbörjas vanligtvis med modafinil men för att nå en relevant ökad 

vakenhet behövs ofta amfetamin eller metylfenidat. Samtliga centralstimulantia är förenade 

med svåra biverkningar som medför att en del av patienterna inte kan fortsätta behandlingen. 

Vanliga biverkningarna är förhöjt blodtryck och förhöjd hjärtfrekvens. Hjärt- och kärlfunktion 

bör följas upp vid användandet av preparaten. Det finns också en oroande beroendepotential 

kring läkemedlen. För behandling av kataplexi används olika antidepressiva läkemedel vilka 

ger effekt genom att höja nivåer av seratonin och noradrenalin i centrala nervsystemet. Även 

dessa läkemedel har en betydande biverkningsprofil bland annat med påverkan på hjärtats 

retledningssystem. Den nattliga dyssomnin behandlas med preparatet natriumoxybat som ökar 

andelen djupsömn. Det har också visat sig att natriumoxybat har viss effekt på 

dagshypersomni och kataplexi. Det finns en risk för dödsfall vid överdosering, särskilt i 

samband med alkoholförtäring (1).  
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1.7 Effekter av fysisk aktivitet  

Det finns ett måttligt starkt vetenskapligt underlag för att trötthet, oavsett etiologi, kan 

minskas med fysisk träning samt att individer som motionerar regelbundet har en ökad 

energinivå (17). En ökning av fysisk aktivitet är ofta förknippad med en motsvarande ökad 

fysisk kondition, som i sin tur kan påverka sömnens kvalitet (18). Det finns vetenskapligt 

underlag för viktnedgång till följd av fysisk aktivitet och kostomläggning i kombination men 

även för enbart fysisk aktivitet (19). Direkt efter fysisk aktivitet tycks kroppens 

aptitreglerande hormoner öka mättnadskänslan hos de allra flesta även om den individuella 

variationen är stor (20). Forskning pekar på att träning kan förbättra depressiva symtom (21). 

Det finns också studier som framhåller en tydlig positiv verkan av fysisk aktivitet på 

ångestnivåer och ångestproblematik (22). Fysisk aktivitet har en positiv påverkan på hjärnans 

molekylära system, exempel på det är signalöverföring av dopamin, noradrenalin, serotonin 

och endorfiner.  Fysisk aktivitet stimulerar även till ökad nervcellsnybildning i hippocampus 

som är centrat i hjärnan för minne och inlärning (23). Ett annat välkänt samband är fysisk 

aktivitet och livskvalitet (24).  

1.8 Aktivitetsvanor och stillasittande hos narkolepsidrabbade  

Forskare fann i en studie att narkolepsidrabbades kardiovaskulära förmåga är nedsatt i 

jämförelse med den allmänna befolkningens och att det har relation till sömnighet och till 

antalet kataplexiattacker (25). I en studie på möss avlägsnades signalämnet hypokretin hos en 

grupp av mössen. Resultatet blev att mössen som saknade hypokretinproduktion minskade sin 

fysiska aktivitet med 42 procent jämfört med de friska mössen. Den minskade fysiska 

aktiviteten tror forskarna kan bero på en minskad motivation vid extrem trötthet (26).  

 

1.9 Fysisk aktivitet och stillasittande hos övriga befolkningen  

Undersökningar i Sverige visar olika resultat av befolkningens aktivitetsnivå och av den andel 

av befolkningen som uppnår den rekommenderade aktivitetsnivån. Resultat från Sveriges 

nationella folkhälsoenkät ”Hälsa på lika villkor” visar att (65 procent) av befolkningen uppnår 

den rekommenderade aktivitetsnivån.  Mätningar  med accelerometer visar att ungefär hälften 

av befolkningen uppnår den rekommenderade fysiska aktivitetsnivån. Både svenska och 

internationella studier visar att vuxna sitter i snitt sju-åtta timmar per dag (27,28). Det finns 

olika sätt att mäta fysisk aktivitet och stillasittande på och resultaten kan variera mellan 

objektiva och subjektiva mätningar. Objektiva mätningar av fysisk aktivitet kan ske genom 
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exempelvis via accelerometer. IPAQ (International Physical Activity Questionnaire) är ett 

internationellt instrument som mäter både fysisk aktivitet och stillasittande subjektivt via ett 

frågeformulär (29). GA2LEN (Globala allergi- och astmaeuropeiska nätverket) använde två 

frågor om frekvens och duration vid en undersökning av fysisk aktivitet hos astmatiker även 

dessa är exempel på subjektiv mätning (30).  

 

1.10 Riskfaktorer för ohälsa  

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är fysisk inaktivitet en av de tio största 

riskfaktorerna för ohälsa i världen (31). Studier visar på starka samband mellan grad av fysisk 

aktivitet och total dödlighet, risk för allvarliga sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdom och 

stroke. Forskning har visat att längre stunder av stillasittande, oberoende av fysisk aktivitet på 

måttlig och hög intensitetsnivå, innebär ökad risk för ohälsa och för tidig död (32,33). 

Forskning visar att stillasittande längre än fyra timmar om dagen korrelerar med negativa 

hälsoeffekter (34).  

1.11 Generella riktlinjer för aktivitetsnivå och stillasittande 

För att bibehålla hälsan bör alla friska människor i åldern 18- 65 år utföra fysiskt aktivitet 

med måttlig intensitet, motsvarande en rask promenad, minst 30 minuter per dag, fem gånger 

i veckan dvs. sammanlagt 150 minuter per vecka. Alternativt utföra fysisk aktivitet med 

kraftig intensitet (fysisk träning) motsvarande aktiviteter som ger markant ökning av andning 

och hjärtfrekvens exempelvis löpning, , under minst 75 minuter per vecka. En kombination av 

aktiviteter med måttlig intensitet och kraftig intensitet kan också utföras för att uppnå 

rekommendationerna. Aktiviteterna bör spridas ut över veckan och varje pass bör vara minst 

tio minuter. Dessutom bör muskelstärkande aktivitet ske minst två gånger per vecka med 

moderat till hög intensitet med övningar som inkluderar alla stora muskelgrupper. Ytterligare 

hälsovinster kan uppnås genom ökad mängd fysisk aktivitet, 300 minuter per vecka med 

måttlig intensitet eller 150 minuter per vecka av kraftig fysisk aktivitet (32)(35). Utöver de 

aktuella rekommendationerna kring aktivitetsnivå bör långvarigt stillasittande undvikas. 

Stillasittande bör regelbundet avbrytas med korta pauser med någon form av muskelaktivitet 

under ett par minuter. Detta gäller även dem som uppfyller rekommendationerna om 

aktivitetsnivå enligt ovan (32,33). 
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1.12 Definitioner av begreppen fysisk aktivitet, fysisk träning, stillasittande  

Fysisk aktivitet är det övrigripande begreppet för alla kroppsrörelser som produceras genom 

sammandragningar av skelettmuskulaturen och som resulterar i en ökning av 

energiförbrukning utöver viloenergiförbrukning. Fysisk aktivitet är viktigt för individens 

allmänna hälsa. Fysisk träning är en typ av fysisk aktivitet som består av planerade, 

strukturerade och repetitiva kroppsrörelser med kraftig intensitet. Genom fysisk träning kan 

individen förbättra eller bibehålla en eller flera av komponenterna av fysisk förmåga som 

exempelvis kondition och styrka (36). För det engelska begreppet sedentary behavior finns 

det ingen heltäckande översättning till svenska men det närmaste begreppet är stillasittande. 

Det finns en rad olika definitioner för begreppet sedentary behavior. Gemensamt för de olika 

definitionerna är att det handlar om aktiviteter som inte ökar energiåtgången över 

vilometabolismen. Det är framför allt två versioner som är mest nyttjade i litteraturen där den 

huvudsakliga skillnaden är en kroppshållningskomponent. D första versionen definierar 

stillasittande genom enbart intensitetsgrad och kan innefatta alla vakna beteenden eller 

aktiviteter. Den andra definitionen tittar på både intensitetsgrad samt den utgångsposition 

personen befinner sig i (sittande eller liggande). Inom ramen för denna definition skulle, 

tekniskt sett, också sovande i liggande position kunna räknas till begreppet. I allmänhet har 

sömn inte tagits upp i den rådande litteraturen där sambandet mellan stillasittande och 

negativa hälsoeffekter beskrivits (37).  

 

1.13 Tilltro till egen förmåga  

En av de mest studerade teorierna inom beteendeförändring är social kognitiv teori. Teorin 

beskriver samspelet mellan individ, omgivning och beteende (38). Begreppet tilltro till egen 

förmåga har sin grund inom denna beteendeförändringsteori och betonas som mycket 

betydelsefull vid förändringar av beteende (39). Tilltro till egna förmåga att utföra en viss 

uppgift i en specifik situation påverkar vilka val individen gör och hur mycket engagemang 

individen är beredd att lägga ner för att nå ett resultat. Det påverkar även hur länge individen 

kan stå ut med motgångar och nivån av prestationer som kommer förverkligas (40). Forskning 

visar att tilltro till egen förmåga att klara fysisk aktivitet har starkt samband med den framtida 

fysiska aktivitetsnivån. Ökad grad fysisk aktivitet kan uppnås genom en ökad tilltro till sin 

förmåga (41). Ett skattningsinstrumentet som finns för att mäta detta är ESES (Exercise Self-

Efficacy Scale), instrumentet finns översatt till svenska och kallas S-ESES (42). 

 



 7 

1.14 Problemformulering  

Narkolepsi medför en komplex sjukdomsproblematik med många dimensioner varför ett 

multiprofessionellt omhändertagande av patienten är motiverat. Majoriteten av de studier som 

finns idag framhåller till största delen läkemedel som behandling vid narkolepsi (1,5). Den 

rådande forskningen kring fysioterapeutiska åtgärder vid narkolepsi är däremot mycket 

begränsad. Forskning med fokus på narkolepsidrabbades fysiska aktivitets nivå, stillasittande, 

och tilltro till egen förmåga att klara fysisk aktivitet är mycket sparsam, vilket var 

utgångspunkten för denna studie. Det är viktiga variabler att undersöka eftersom fysisk 

inaktivitet är en av de största riskfaktorerna för ohälsa och stillasittande oberoende av fysisk 

aktivitetsnivå innebär ökad risk för ohälsa och för tidig död (31). Den starka association som 

finns mellan utförande av fysisk aktivitet och tilltro till egen förmåga att klara fysisk aktivitet 

låg till grund för studiens kartläggande av tilltro till egen förmågan att klara fysisk aktivitet 

och träning (41). Även sambandet mellan detta och nivån av fysisk aktivitet/träning 

undersöktes hos målgruppen. Förhoppningen med studiens kartläggande av dessa variabler 

var att bidra till att utröna var fokus bör läggas vid framtida fysioterapeutiska åtgärder och 

vårdinsatser för målgruppen.  

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

2.1 Syfte 

Syftet med studien var att kartlägga graden av fysisk aktivitet, fysisk träning och stillasittande 

hos en grupp narkolepsidrabbade individer. Syftet var också att undersöka individernas tilltro 

till egen förmåga att klara fysisk aktivitet. Ett ytterligare syfte var att undersöka sambandet 

mellan aktivitetsnivå och tilltro till egen förmåga att klara fysisk aktivitet.  

2.2 Frågeställningar  

1.Vilken aktivitetsnivå, enligt självskattning mätt med frågor om frekvens och duration av 

fysisk aktivitet och fysisk träning hämtade från GA2LEN, hade individer från 18 år och uppåt, 

som drabbats av narkolepsi i samband med Pandemrix-vaccinationen år 2009 i Sverige och 

var medlemmar i Narkolepsiföreningen? 

 

 

2. I vilken grad, enligt självskattning mätt med IPAQ, var individer från 18 år och uppåt, som 

drabbats av narkolepsi i samband med Pandemrix-vaccinationen år 2009 i Sverige och var 

medlemmar i Narkolepsiföreningen, stillasittande? 
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3. Vilken grad av tilltro till egen förmåga att  klara fysisk aktivitet hade individer från 18 år 

och uppåt, som drabbats narkolepsi i samband med Pandemrix-vaccinationen år 2009 i 

Sverige samt är medlemmar i Narkolepsiföreningen enligt självskattning mätt med S-ESES? 

 

4. Vilket samband förelåg mellan studiedeltagarnas aktivitetsnivå mätt med frågor hämtade 

från GA2LEN och deras tilltro till egen förmåga att klara fysisk aktivitet mätt med frågor från 

S-ESES.  

3. METOD 

3.1 Design 

Studien var en korrelerande tvärsnittsstudie med deskriptiv design då den beskrev olika 

variabler, nämligen fysisk aktivitet och fysik träning, stillasittande och tilltro till egen förmåga 

att klara fysisk aktivitet. Den var korrelerande eftersom sambandet mellan deltagarnas 

aktivitetsnivå och tilltro till egen förmåga att klara fysisk aktivitet undersöktes. 

Datainsamlingen genomfördes via en webbenkät som studiedeltagarna besvarade vid ett 

tillfälle, därmed var studien en tvärsnittsstudie (43).  

3.2 Urval  

Urvalet bestod av försökspersoner, från hela Sverige, i åldrarna 18 år och äldre som drabbats 

av narkolepsi i samband med Pandemrix-vaccinationen år 2009 och var medlemmar i 

Narkolepsiföreningen. Alla individer som uppfyllde ovanstående inklusionskriterier 

tillfrågades om deltagande i studien.  

3.3 Undersökningsgruppen 

Enkäten skickades ut till 250 försökspersoner varav 120 av 121 besvarade enkäter användes i 

studien. En försöksperson blev exkluderad från deltagande i studien då hen angivit åldern 16 

år. Vid interna bortfall inom respektive instrument exkluderades samtliga av deltagarens svar 

från instrumentet. Antalet interna bortfall presenteras där det är adekvat. 

Undersökningsgruppen bestod av 72 kvinnor och 48 män. Deltagarna var mellan 18 och 77 år, 

medelåldern var 26,6 år.  Sammanlagt 13 deltagare uppgav att de hade andra diagnoser som 

försvårade utförandet av fysisk aktivitet vilka var ledproblematik hos fem deltagare, andra 

kroniska sjukdomar hos tre deltagare och psykiatriska tillstånd hos en deltagare. För övriga 

karaktäristika över studiedeltagarna se Tabell 1. 
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Tabell I.  Beskrivning av karakteristiska för gruppen, n=120 

  Medel  ± SD1  (Min-max)  Antal

 Procent

Kvinnor/män     72/ 48 60 / 40 
Ålder:   26,6  ± 10  (18-77)  

BMI:   25,1 ± 5,4 (17,2-42,9)  
BMI Kvinnor n=72 24,7 ± 5,8 (17,2-42,9) 

BMI Män n=48 25,7 ± 4,8 (17,5-39,6)  

Annan diagnos     13 10,8 

Inneboende/egen bostad/ bor hos föräldrar                      39/40/41          32,5/ 33,3/ 34,1 

Grundskola/Gymnasieskola/ Högskola                      4/74/41            3,3/ 61,6/ 34,1  

 

Nuvarande Sysselsättning: n=120    

     

Yrkesarbetande, n=46    46 38,3 % 

 

0-25% av heltid  4 3,3 

26- 50% av heltid 13 10,3 

51-75 % av heltid 8 6,6 

76-100 % av heltid  16 13,3 

* Internt bortfall 0 0

  

Studerande, n=42    42 35 %  

0-25% av heltid  0 0 

26- 50% av heltid 5  4,1 

51-75 % av heltid 2 1,6 

76-100 % av heltid 21  17,5 

* Internt bortfall  14                  11,6  

Arbetssökande n=13    13 10,8 % 

Sjukskriven n=18   18 15 % 

0-25% av heltid  1 0,8 

26-50% av heltid 2 1,6 

51-75 % av heltid 2 1,6 

76-100 % av heltid  12 10 

* Internt bortfall  1 0,8 

Förtidspensionär n= 1   1 0,8 % 

1 Standard deviation  

* Med internt bortfall menas uteblivet svar eller uppenbar feltolkning. 
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3.4 Datainsamlingsmetod 

Data samlades in via en internetbaserad enkätundersökning där enkäten utformats i 

programvaran Survey Monkey (44). Inledningsvis innehöll enkäten bakgrundsfrågor där 

ålder, kön, längd, vikt, utbildningsnivå, sysselsättning, boendeform samt förekomst av annan 

diagnos efterfrågades. Enkäten bestod därefter av frågor från hela eller delar av 

standardiserade mätinstrument som beskrivs närmare i texten som följer. Frågorna berörde 

graden av fysisk aktivitet, fysisk träning, stillasittande, tilltro till egen förmåga att klara fysisk 

aktivitet och fysisk träning samt frågor om livskvalitet. 

 

Bakgrundsdata 

Bakgrundsfråga om BMI (Body Mass Index) kalkylerades utifrån deltagarnas längd och vikt. 

WHO:s klassificering användes för att kategorisera deltagarnas BMI (45).  

 

Tabell II. Beskrivning av den internationella klassifikationen av BMI hos vuxna (45).  

Klassifikation BMI(kg/m2) 
 Gränsdragning 

Undervikt <18.50 

     Svår undervikt <16.00 

     Medelsvår undervikt 16.00 - 16.99 

     Svag undervikt  17.00 - 18.49 

Normalvikt 18.50 - 24.99 

Övervikt ≥25.00 

     Begynnande fetma  25.00 - 29.99 

     Fetma  ≥30.00 

          Fetma klass I 30.00 - 34.99 

          Fetma klass II 35.00 - 39.99 

          Fetma klass III ≥40.00 

 

Fysisk aktivitetsnivå 

Frekvens och duration av fysisk aktivitet och fysisk träning som medfört andfåddhet och 

svettning vid utförandet undersöktes med två frågor. Frågorna användes tidigare av WHO 

(World Health Organisation) i en undersökning av HBSC (health behaviour in 

schoolchildren). Frågorna har validitetsprövats och bedömts ha acceptabel test-retest validitet 

och reliabilitet bland australiensiska studenter (46). Frågorna översattes till  svenska och 
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användes av GA2LEN (Globala allergi- och astmaeuropeiska nätverket) i Sverige år 2008, i en 

studie som undersökte graden av fysisk aktivitet och träning hos astmatiker (30). Vid 

sammanställning och redovisning av frågorna delades deltagarna då in i fyra grupper utifrån 

aktivitetsnivå. Aktivitetsnivåerna definierades som, fysiskt inaktiv, måttligt fysiskt aktiv, 

mycket fysiskt aktiv och något fysiskt aktiv. Den fysiskt inaktiva gruppen inkluderade 

deltagare med en frekvens om en gång i månaden eller mindre samt en duration om noll 

timmar per vecka. Den måttligt fysiskt aktiva gruppen inkluderade en frekvens om minst två 

gånger per vecka och en duration om minst två timmar i veckan. Den mycket fysiskt aktiva 

gruppen inkluderade en frekvens om minst två gånger per vecka och minst sju timmar i 

veckan. De kvarstående försökspersonerna bildade den något aktiva gruppen. Definitionen av 

de medelaktiva och mycket aktiva grupperna var utformade för att korrelera så nära som 

möjligt med de internationella rekommendationerna för fysisk aktivitet (30).  

 

Stillasittande 

Stillasittande undersöktes med en fråga från den korta versionen av det internationella 

skattningsinstrumenet IPAQ (International Physical Activity Questionnaire), vilket är ett 

självskattningsinstrument som tagits fram i syfte att mäta och jämföra fysisk aktivitet och 

stillasittande på populationsnivå i olika länder. Instrumentet har metodprövats internationellt 

och bedömts ha en acceptabel validitet och reliabilitet (47). Svaret på frågan redovisas ej i 

instrumentets slutliga totala poängsammanställning utan separat med median och 

interkvartilavstånd (29).   

 

Tilltro till egen förmåga att klara fysisk aktivitet  

För att mäta tilltro till egen förmåga att klara fysisk aktivitet användes den svenska versionen 

av ESES (Exercise Self-Efficacy Scale) för patienter med neurologiska sjukdomar (42). ESES 

har bevisats ha god validitet och reliabilitet med hög intern consistency hos personer med SCI 

(Spinal Cord Injury) (48,49). Namnet på den svenska versionen av instrumentet är ”Tilltro till 

den egna förmågan att klara fysiska aktiviteter” och S-ESES. Den svenska versionen 

metodprövades i en test-restest studie vid Uppsala universitet 2014. Studien visade en hög 

test-retest reliablilitet, (ICC) = (0.92). Studiens slutsats gav styrka åt användning av 

instrumentet vid forskning och i kliniskt arbete med patienter med neurologiska sjukdomar. S-

ESES-skalan innehåller tio frågor om tilltron till egen förmåga att klara fysisk aktivitet och 

fysisk träning. Varje svar för respektive fråga genererar ett siffervärde mellan ett och fyra  

(Ett=inte alls säker, två=ganska säker, tre=säker och fyra=helt säker). I den aktuella studien 
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användes nio av tio frågor till följd av ett administrativt misstag. Där med blev lägsta möjliga 

slutsumma blev nio och högsta möjliga slutsumma blev 36. Ju högre siffervärde desto större 

tilltro till egen förmåga att klara fysisk aktivitet och fysisk träning (42).  

 

3.5 Genomförande  

Kontakt etablerades med Narkolepsiföreningens styrelse, samtycke till medlemmarnas 

deltagande i studien godkändes av styrelsen och meddelades via email samt muntligt av 

föreningens ordförande Margareta Eriksson. Åtkomst till medlemmarnas persondata nekades 

och utskick av enkäten gjordes därför i samarbete med Narkolepsiföreningens forskargrupp. 

Information kring studien samt länk till enkäten skickades med e-post via föreningens email-

listor. För informationsbrevet se bilaga 1. Föreningen skötte all kontakt med medlemmarna. 

Enkäten skickades ut med två påminnelser via email med 2-3 veckors mellanrum samt en 

muntlig påminnelse av föreningens styrelse vid en medlemsträff.  

3.6 Databearbetning 

Varje frågeställning analyserades med deskriptiv statistik och redovisades med 

frekvenstabeller och beskrivning av procentuell fördelning (50). Vald signifikansnivå var p ≤ 

0,05 (50,51). För att analysera deltagarnas karakteristiska beräknades medelvärde och 

standardavvikelse för bakgrundsdata på kvotskalenivå, dessa data var normalfördelade. För att 

besvara frågeställning ett och två som undersökte deltagarnas aktivitetsnivå av fysisk aktivitet 

och fysisk träning redovisades median och spridningsmått kvartiler då data från 

frågeställningarna var på ordinalskalenivå. Utifrån frekvens och duration delades deltagarna 

in i fyra olika kategorier, aktivitetsnivåer, som benämndes med siffror mellan ett och fyra. 

Siffrorna stod för följande aktivitetsnivåer; Ett (fysiskt inaktiv), två (något fysiskt aktiv), tre 

(måttligt fysiskt aktiv), fyra (mycket fysiskt aktiv). Frekvens och procentuell fördelning för 

respektive kategori av aktivitetsnivå redovisades. Den tredje frågeställningen var på 

kvotskalenivå och gällde deltagarnas stillasittande tid. Frågeställningen redovisades med 

median och kvartilavstånd, dessa data var snedfördelade.  Tilltro till egen förmåga att klara 

fysisk aktivitet redovisades med medianvärden och spridningsmått då frågeställning fyra var 

på ordinalskalenivå. Frågeställning fem gällde sambandet mellan deltagarnas aktivitetsnivå 

och tilltro till egen förmåga att klara fysisk aktivitet och beräknades med Spearmans 

rangkorrelationskoefficient då variablerna var ordinala. Deltagarnas aktivitetsnivå 

korrelerades med deras slutpoäng på S-ESES-skalan. För att undersöka styrkan för 

korrelationskoefficienten användes följande referensvärden exemplifierade av Munro; 0,00-
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0,25 (ingen, mycket låg korrelation) 0,26-0,49 (låg korrelation) 0,50-0,69 (måttligt 

korrelation) 0,70-0,89 (hög korrelation) 0,90-1,00 mycket hög korrelation) (51). 

 

3.7 Etiska överväganden 

Försökspersonerna garanterades konfidentialitet vid deltagande i studien genom att utskicket 

av enkäten gjordes av Narkolepsiföreningen för att skydda medlemsregistret. Svaren på 

enkäten gick inte att koppla till någon enskild individ. Författaren var aldrig inblandad i 

kontakten med deltagarna. Ett informationsbrev skickades ut i samband med enkäten som 

informerade om frivilligt deltagande i studien. Medlemmarna hade dock inte möjlighet att 

avstå från information om studien. Endast medlemmar över 18 år hade möjlighet att 

medverka.  

4. RESULTAT  

4.1 Fysisk aktivitet och fysiskträning  

Resultatet för fysisk aktivitet baserades på svar från 119 av 120 deltagare på grund av ett 

bortfall till följd av ofullständigt enkätsvar. Medianen för den fysiska aktivitetsnivån i 

gruppen beräknades till aktivitetsnivå två (något fysiskt aktiv). Sammanlagt 25,2 procent av 

deltagarna tillhörde aktivitetsnivå ett (fysiskt inaktiv), 27,7 procent av deltagarna tillhörde 

aktivitetsnivå två (något fysiskt aktiv), 42,0 procent av deltagarna tillhörde aktivitetsnivå tre 

(måttligt fysiskt aktiv) och 5,0 procent tillhörde aktivitetsnivå fyra (mycket fysiskt aktiv) se 

Tabell III.  
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Tabell III. Tabellen visar antal och procentuell fördelning av deltagarna inom respektive 

grupp baserat på aktivitetsnivå n=119 
 

 

4.2 Stillasittande 

Resultatet för stillasittande baserades på svar från 110 av 120 deltagare på grund av tio 

stycken bortfall till följd av uteblivna enkätsvar. Medianen för stillasittande hos deltagarna 

var sju timmar och nio minuter (429 minuter) per veckodag baserat på de närmsta sju dagarna 

innan svarstillfället se Tabell IV.   

 

Tabell IV. Centralmått och spridningsmått  för stillasittande i minuter/dag. n=110 

 

 

  

 

Aktivitetsnivåer 

(Grupper) 

 

 

Frekvens: 

 

Duration: 

 

Deltagare  

n=119  

(%) 

 

Kvinnor  

n=71 

 (%) 

 

Män 

n=48  

(%) 

 

Inaktiv  

(Grupp 1) 

 

0-1gr/månad  

 

Aldrig 

 

            30   

           (25,21) 

 

     18 

    (25,4)           

 

        12 

       (25,0) 

 

Något aktiv  

(Grupp 2)  

 

≥ 0-1 gr/månad 

 ≥ 2 gr/vecka 

 

> Aldrig   

< 2 timmar i veckan 

 

            33  

         (27,73) 

 

     21    

   (29,6) 

 

        12 

       (25,0) 

 

Måttligt aktiv 

(Grupp 3)  

 

≥ 2 gr/vecka  

 

≥ 2 timmar 

< 7 timmar 

 

 

           50  

         (42,02) 

 

     31 

  (43,7) 

 

        19 

      (39,6) 

 

Mycket aktiv  

(Grupp 4) 

 

≥ 2 gr/vecka  

 

≥ 7 timmar 

 

            6  

           (5,04) 

 

      1 

     (1,4) 

 

         5 

     (10,4) 

 Deltagare n=110 

 

Kvinnor n=64 

 

Män n=46 

Median  429  

 

420 

 

527 

Min - Max 45 – 1230 45 - 1230 120 - 1200 

Kvartiler 300 - 600 300 - 540 360 - 600 
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4.3 Tilltro till egen förmåga 

Medianen för deltagarnas tilltro till egen förmåga att klara fysisk aktivitet och fysisk träning 

mätt med S-ESES-skalan var 19. se Tabell V. 

 

Tabell V. Centralmått och spridningsmått av tilltro till egen förmåga att klara fysisk aktivitet 

och fysisk träning på en skala mellan 9 - 36. n=120 

 Samtliga deltagare n=120 Kvinnor n=72 Män n=48 

Median 19 19 21 

Min - Max 

 

9 - 36 9 - 36 

 

10 - 36 

Kvartiler 

 

15 - 26 14 - 26 

 

17,75 - 28,25 

 

4.4 Samband mellan aktivitetsnivå och tilltro till egen förmåga  

Det fanns ett måttligt starkt samband mellan deltagarnas aktivitetsnivå och tilltro till egen 

förmåga (rho= 0,56). Sambandet var statistiskt signifikant (p=0,01). Deltagarna med den 

lägsta aktivitetsnivån (aktivitetsnivå ett) skattade sin tilltro till egen förmåga med låga poäng 

på S-ESES-skalan. Poängen hos dessa deltagare skattades mellan nio och 23 poäng. Bland 

deltagarna i den mest aktiva gruppen (aktivitetsnivå fyra) skattades höga poäng på S-ESES-

skalan. Poängen i denna grupp skattades mellan 21 och 36 poäng, se Figur 2.  

 

Figur 2. Sambandet mellan aktivitetsnivå och tilltro till egen förmåga. n=119 

* Aktivitetsnivåer; 1 (fysiskt inaktiv), 2 (något fysiskt aktiv), 3 (måttligt fysiskt aktiv), 4 (Mycket fysiskt aktiv). 

*S-ESES-skalan; 9 = minsta möjliga poäng, 36= högsta möjliga  poäng 

* 1 bortfall, en kvinnlig deltagare 
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5. DISKUSSION  

5.1 Resultatsammanfattning  

Resultatet från denna studie visade att endast 47,1 procent av undersökningsgruppen 

uppnådde WHO:s rekommendationer för fysisk aktivitet. Resultatet vittnande även om att 

hela 25,2 procent av deltagarna var fysiskt aktiva mindre än en gång i månaden eller aldrig (se 

tabell II). Undersökningsgruppens genomsnittliga stillasittande tid per dag var sju timmar och 

nio minuter (se tabell III). Medianen för deras tilltro till egen förmåga att klara fysisk aktivitet 

var 19 på en skala mellan 9-36 (se tabell IV). Det fanns ett signifikant måttligt positivt 

samband mellan deltagarnas tilltro till egen förmåga att klara fysisk aktivitet och deltagarnas 

fysiska aktivitetsnivå. Ju högre tilltro deltagarna hade till egen förmåga att klara fysisk 

aktivitet, desto högre var deltagarnas fysiska aktivitetsnivå (se figur 2).  

5.2 Resultatdiskussion 

Endast en minoritet av undersökningsgruppen i denna studie, sammanlagt 47,1  

procent, uppnådde WHO:s rekommendationer av fysisk aktivitet för bibehållen hälsa 

(32)(35). Mer än hälften av undersökningsgruppens deltagare riskerar därmed att försämra sin 

hälsa och drabbas av allvarliga livsstilssjukdomar till följd av sin låga fysiska aktivitetsnivå 

(31,32). Vid jämförelse av denna studies resultat och resultat från Sveriges nationella 

folkhälsoenkät ”Hälsa på lika villkor” tycks narkolepsidrabbade uppnå WHO:s 

rekommendationer för fysisk aktivitet i lägre utsträckning än normalbefolkning. Det var 52,9 

procent narkolepsidrabbade som ej uppnådde WHO:s rekommenderade aktivitetsnivån i 

denna studie. I studien på normalbefolkningen var det endast 35.0 procent som ej uppnådde 

den rekommenderade aktivitetsnivån.  Detta innebär att det procentuellt sett är 51.1 procent 

fler som inte uppnår WHO:s rekommendationer i gruppen narkolepsidrabbade än i 

normalbefolkningen. I dessa två studier användes emellertid två olika mätinstrument och 

tillförlitlighet för denna jämförelse är därför diskutabel. Datainsamlingen genomfördes via 

enkät i båda studierna. Objektiva mätningar med accelerometer har uppvisat andra resultat av 

befolkningens aktivitetsnivå. Det behövs fler studier på narkolepsidrabbades aktivitetsnivå 

både subjektiva och objektiva för att säkrare jämförelser skall kunna göras mot 

normalbefolkningens aktivitetsnivå. Det behövs även studier som undersöker orsaken bakom 

narkolepsidrabbades låga aktivitetsnivå. Det kan spekuleras kring att det är en konsekvens av 

själva bristen på hypokretin, även kallat orexin, hos dessa individer. Forskning gjord på möss 

visade att när hypokretin avlägsnades blev dessa möss mindre fysiskt aktiva än de möss med 
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normala hypokretinnivåer. Den minskade fysiska aktiviteten hos mössen föreslogs bero på en 

minskad motivation vid extrem trötthet som orsakats av hypokretinbristen (26). Hypokretin är 

även involverat i hjärnans belöningsfunktion och verkar vara nödvändigt för att översätta 

motiverande sinnesintryck till beteenden (52). Bristen på hypokretin skulle därför kunna vara 

en möjlig förklaring till en minskad motivation som i sin tur skulle kunna leda till den 

minskade fysiska aktiviteten. Studier visar att depression är vanligt förekommande hos 

patientgruppen. (1,11). Det är tänkbart att depression skulle kunna leda till minskad fysisk 

aktivitet (53). De bakomliggande orsakerna till den låga fysiska aktivitetsnivån hos 

narkolepsidrabbade individer bör studeras vidare för att utröna hur problemet på bästa sätt bör 

angripas. Denna studies resultat pekar på att tilltro till egen förmåga bör vara en viktig aspekt 

att väga in. Det går dock inte att dra några slutsatser om kausalitet utifrån resultatet. 

Denna studies resultat visar att de narkolepsidrabbade troligen bör minska sin stillasittande tid 

per dag, som i genomsnitt var sju timmar och nio minuter, eftersom stillasittande mer än 4 

timmar per dag korrelerar med negativa hälsoeffekter (34). Resultat från denna studie ger 

intrycket av att de narkolepsidrabbade i undersökningen och vuxna ur normalbefolkningen i 

Sverige har ungefär samma genomsnittliga stillasittande tid per dag. Trots detta resultat kan 

det emellertid antas att den totala tiden för aktiviteter som inte ökar energiåtgången över 

vilometabolismen ändå är högre hos narkolepsidrabbade än hos normalbefolkningen. 

Antagandet kommer av att narkolepsidrabbade lider av extrem trötthet och svårkontrollerade 

sömnattacker och därför är stilla under perioder dagtid men i liggande utgångsposition (1,5). 

Den totala tiden för aktiviteter som ej ökar energiåtgången över vilometabolismen bör därför i 

de narkolepsidrabbades fall även undersökas i liggande utgångsposition för att kunna ge en 

mer korrekt jämförelse. Medianen för deltagarnas tilltro till egen förmåga att klara fysisk 

aktivitet var 19 på en skala mellan 9-36 (se tabell IV). Minsta möjliga tilltro till egen förmåga 

motsvarades av nio på skalan och högsta möjliga av 36. Det kan konstateras att medianen låg 

en bit under 22,5 som var skalans mittpunkt. En majoritet av de narkolepsidrabbade i denna 

studie är i behov av att öka sin fysiska aktivitetsnivå för att undvika att drabbas av allvarliga 

livsstilssjukdomar. Studien visar att den låga aktivitetsnivån har ett signifikant måttligt 

samband med låg tilltro till egen förmåga att klara fysisk aktivitet. Det finns evidens som talar 

för att ökad tilltro till sin förmåga att klara fysisk aktivitet kan öka den faktiska fysiska 

aktivitetsnivån (41). En slutsats att dra av detta resultat är därför att tilltro till egen förmåga 

bör vara viktigt att ta i beaktande vid utformning av behandlingsregim för dessa patienter. Det 

är angeläget för narkolepsidrabbade att öka sin fysiska aktivitetsnivå ur flera hänseenden. En 

anledning som redan nämnts är att en majoritet riskerar att drabbas av ohälsa och allvarliga 
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livsstilssjukdomar till följd av sin låga fysiska aktivitetsnivå. Fysisk aktivitet skulle även 

kunna generera en rad olika positiva effekter för symtombilden med utgångspunkt i den 

samsjuklighet som diagnosen medför; En ökning av fysisk aktivitet är ofta förknippad med en 

motsvarande ökad fysisk kondition, som i sin tur kan påverka sömnens kvalitet (18). Trötthet 

oavsett etiologi kan exempelvis minskas med fysisk träning och studier har visat att individer 

som motionerar har en ökad energinivå. (17). Fysisk aktivitet kan även resultera i viktnedgång 

samt ge en ökad mättnadskänsla hos vissa individer (19,20). Depressiva symtom kan 

förbättras av fysisk aktivitet och fysisk träning, det kan även ha positiv verkan på 

ångestproblematik (21,22). Fysisk aktivitet stimulerar nervcellsnybildning i hippocampus och 

kan leda till positiva effekter på minne och inlärning (23). Behandlingsrekommendationerna 

från Läkemedelsverket handlar i huvudsak om läkemedel (1,5). Samtliga läkemedel som 

används för att lindra de tre huvudsymtomen vid narkolepsi är förenade med svåra 

biverkningar. Läkemedlen i fråga verkar genom frisättning av dopamin, noradrenalin och 

serotonin (1). Det är relevant att fundera kring detta då dessa substanser också normalt frisätts 

i kroppen vid fysisk aktivitet (23). Med hänsyn till ovanstående motiveringar bör fysisk 

aktivitet ingå som en självklar del i behandlingen av narkolepsidrabbade patienter. Mot 

bakgrund av fysioterapeutens specialkompetens för fysisk aktivitet har professionen en 

mycket viktig roll att fylla vid behandlingen av narkolepsidrabbade patienter.  

5.3 Metoddiskussion  

Val av metod och design har väl lämpat sig för att besvara studiens frågeställningar och syfte. 

Enkätundersökning är en praktisk metod för att samla in data från ett stort antal 

studiedeltagare. Det är enkelt och billigt att hantera för forskaren och ställer måttliga krav på 

studiedeltagarna. Till nackdelarna med självskattningsinstrument hör dock en ökad risk för 

felkällor i resultatet då data baseras på deltagarnas subjektiva bedömning.  

Det finns även risk för feltolkningar av frågorna i enkäten samt  eventuellt svårigheter för 

deltagarna att minnas tillbaka i tiden. De mätinstrument som ansågs lämpliga vid 

datainsamling i denna studie var standardiserade och hade validitets och reliabilitets prövats i 

tidigare studier. Författaren till denna studie menar därför att reproducerbarheten av enkäten 

har goda förutsättningar. För att besvara frågeställningen om fysisk aktivitetsnivå valdes två 

frågor ut som bedömts ha acceptabel test-retest validitet och reliabilitet i tidigare studier 

(30,47). Validitet för frågeformulär om fysisk aktivitet kan emellertid ändå ifrågasättas 

eftersom det inte finns någon golden standard för mätning av fysisk aktivitet.  
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I enkätfrågorna efterfrågas aktiviteter som medför svettning eller andfåddhet. Det finns en 

eventuell risk att vissa individer skulle kunna uppfatta det som att endast fysisk träning 

efterfrågas. Vid sammanställning och redovisning av frågorna om fysisk aktivitet delades 

studiedeltagarna in i grupper utifrån fyra aktivitetsnivåer. Aktivitetsnivå tre och fyra var 

utformade att korrelera så nära som möjligt med WHO:s internationella rekommendationer 

för fysisk aktivitet. En fördel med den utformningen var att resultatet då gick att jämföra mot 

WHO:s rekommendationer och därmed även andra populationer. Det blev också möjligt att 

jämföra den procentuella andelen narkolepsidrabbade i undersökningen jämfört med den 

procentuella andelen av normalbefolkningen i Sverige som uppnådde rekommendationerna 

(30). Jämförelsens tillförlitlighet är emellertid diskutabel på grund av att olika mätinstrument 

använts för att komma fram till resultaten i de två studierna. Den ursprungliga tanken med 

frågeställningen om stillasittande var att undersöka den totala tiden för aktiviteter som inte 

ökar energiåtgången över vilometabolismen. För att besvara frågeställningen valde författaren 

en fråga från den korta versionen av skattningsinstrumentet IPAQ. Det är ett internationellt 

välkänt instrument som ofta används i forskningssammanhang och anses ha en acceptabel 

validitet och reliabilitetsnivå̊ (47). En svaghet med att använda instrumentet på en mindre 

undersökningsgrupp skulle kunna vara att det är framtaget för att användas på mycket stora 

populationer. En annan nackdelen med författarens val av instrument var att det endast 

undersökte aktiviteter i sittande utgångsposition. Det skulle varit mer lämpligt med ett 

instrument som mätte den totala tiden för aktiviteter som inte ökar energiåtgången över 

vilometabolismen, i både sittande och liggande utgångsposition med tanke på 

undersökningsgruppens sjukdomsproblematik. För att besvara frågeställningen om tilltro till 

egen förmåga, valdes S-ESES. Instrumentet har visat sig i tidigare studier lämpa sig väl vid 

forskning och i kliniskt arbete med patienter med neurologiska sjukdomar. Formuläret bestod 

av tio frågor men vid hanteringen av enkäten mellan författaren och Narkolepsiföreningen föll 

fråga nio bort. Denna studie använde därför nio av tio frågor ur formuläret. Skalan 

modifierades utifrån detta vilket bör tas i åtanke vid jämförelser med andra studieresultat från 

S-ESES. Teoretiskt sätt finns även en risk att svaren på frågan som föll bort gav ett annat 

utfall än övriga nio, vilket i sådana fall hade påverkat det sammanlagda resultatet i viss mån. 

Meningen med urvalet var att få ett representativt urval av gruppen narkolepsidrabbade 

individer över 18 år som drabbats av sjukdomen i samband med Pandemrix-vaccinationen år 

2009. Urvalet kan anses representativt ur det hänseende att enkäten besvarades av 

Narkolepsiföreningens medlemmar. Narkolepsiföreningen är en nationell patientförening som 

startades av föräldrar till barn som insjuknat i narkolepsi i samband med vaccinationen 2009. 
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Totalt finns idag ca 400 huvudmedlemmar i föreningen med liknande insjunkningshistorik 

(54). Enkäten mailades till samtliga medlemmar över 18 år, sammanlagt 250 individer varav 

120 besvarade enkäten. Ur det hänseendet kan det vara osäkert om urvalet är representativt då 

endast 48 % besvarade enkäten. Det var heller inte möjligt för författaren till denna studie att 

göra en bortfallsanalys av de individer som valde att ej medverka i studien. Detta på grund av 

att all kontakt med medlemmarna sköttes av Narkolepsiföreningens generalsekreterare. En 

reflektion kring det stora bortfallet var huruvida narkolepsidrabbades sjukdomsproblematik 

kan ha påverkat deltagandet i studien. Som tidigare nämnts lider de av extrem trötthet, 

påverkad koncentrationsförmåga och nedsatt arbetsminne, vilket rimligen skulle kunna bidra 

till svårigheter att besvara enkäten (15). Om det var en anledning till bortfallet skulle det vara 

rimligt att också anta att de medlemmar som inte besvarade enkäten var i ett sämre skick än 

deltagarna som besvarade enkäten. Ett motsatt förhållande är också möjligt, då det är tänkbart 

att individer som har störst besvär är mest angelägna att yttra sig om sin situation och därmed 

väljer att medverka i studien. Narkolepsiföreningens generalsekreterare har bekräftat lågt 

deltagande från föreningens medlemmar även vid andra enkätundersökningar. En till tänkbar 

bidragande orsak till bortfallet skulle kunna vara brister i föreningens maillistor som under 

utskicksperioden för enkäten var under uppdatering.  

5.4 Klinisk nytta 

Pandemrix-vaccinationen år 2009 orsakade narkolepsi hos ett stort antal barn och ungdomar 

och bör ses som den största läkemedelsskandalen i svensk historia sedan 

neurosedynskandalen på 1960-talet. Denna studie har uppmärksammat gruppen som 

insjuknade i narkolepsi i samband med Pandemrix-vaccinationen. Det är viktigt för de 

enskilda individerna som drabbats att deras situation blir belyst. Det viktigt även för samhället 

i stort att medborgarna behåller tilltron till hälso- och sjukvården i framtiden. Genom att delta 

i denna studie har de narkolepsidrabbade uttryckt hur deras situation ser ut beträffande 

aktivitetsvanor, stillasittande och tilltro till egen förmåga att klara fysisk aktivitet. Författarens 

förhoppning är att denna studie har verkat som ett steg i riktning att fylla en stor 

kunskapslucka. Forskning som fokuserar på fysisk aktivitet hos personer med narkolepsi är 

mycket sparsam. Samma förhållande gäller vid narkolepsidrabbades stillasittande och tilltro 

till egen förmåga att klara fysisk aktivitet. Det behövs fler studier som bekräftar denna studies 

resultat angående dessa variabler i både nationella studier och internationella. Dessutom 

skulle det som tidigare nämnts vara värdefullt att undersöka vad som orsakat dessa resultat 

exempelvis gällande den låga fysiska aktivitetsnivån. Resultatet från denna studie bekräftar 



 21 

det redan välkända samband som råder mellan fysisk aktivitet och tilltro till egen förmåga att 

klara fysik aktivitet. Författaren till denna studie hade ursprungligen för avsikt att undersöka 

även livskvalitet hos gruppen med instrumentet SF-36 men på grund av tidsramarna för denna 

studie var det inte möjligt att genomföra. Kartläggande av dessa variabler är viktiga för att 

utröna var fokus bör läggas vid framtida fysioterapeutiska åtgärder och andra vårdinsatser för 

målgruppen. Det är viktigt att utforma nationella behandlingsriktlinjer för fysioterapeutiska 

åtgärder och andra vårdinsatser för en jämlik vård för narkolepsidrabbade patienter över hela 

landet. Det var viktigt ur ett etiskt perspektiv att studiedeltagarna kunde var anonyma inför 

författaren till studien. Alla studiedeltagare var 18 år eller äldre för att de själva skulle kunna 

ta beslut om sin medverkan i studien.  

5.5 Konklusion  

Studien visade att en minoritet av undersökningsgruppen uppnådde WHO:s 

rekommendationer av fysisk aktivitet för bibehållen hälsa (32,35). Studien visar även att 

narkolepsidrabbade individer i lägre utsträckning uppnår WHO:s rekommendationer för 

fysisk aktivitet i jämförelse med Sveriges normalbefolkning (27). Procentuellt sett var det 

51.1 procent fler i gruppen narkolepsidrabbade än i normalbefolkningen som inte uppnådde 

WHO:s rekommendationer. Resultatet beträffande stillasittande avsåg att ge en bild av 

deltagarnas totala tid för aktiviteter som inte ökar energiåtgången över vilometabolismen. 

Resultatet gav sannolikt en missvisande bild av detta på grund av brister med det valda 

mätinstrumentet. Det fanns ett signifikant måttligt samband mellan deltagarnas tilltro till egen 

förmåga att klara fysisk aktivitet och deltagarnas fysiska aktivitetsnivå. Studiens resultat talar 

för att fysisk aktivitet bör ingå som en del i behandlingen av narkolepsidrabbade patienter. 

Ökad tilltro till egen förmåga att klara fysisk aktivitet bör vara en viktig aspekt vid behandling 

utifrån tidigare studier och denna studies resultat.  
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7. BILAGOR 
 

BILAGA 1- INFORMATIONSBREV 

 

Enkätundersökning- Aktivitetsvanor och tilltro till egen förmåga 
 

Enkätundersökningen riktar sig till Dig som drabbats av narkolepsi i samband med 

Pandemrix-vaccinationen år 2009 och är över 18 år. 

 

Jag som genomför studien heter Julia Skärdin och studerar sista terminen på 

Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala Universitet.  

 

För att vården i framtiden ska kunna erbjuda rätt stöttning och behandling till 

narkolepsidrabbade är syftet med studien att öka kunskapen kring hur det är att leva med 

sjukdomen. 

 

Jag vänder mig därför till Dig och hoppas att Du vill hjälpa till med detta genom att svara på 

enkäten, men det är naturligtvis frivilligt att delta.  

 

Studien är utformade ur ett fysioterapeutiskt perspektiv. Enkäten tar upp frågor som handlar 

om hur fysisk aktiv du är, din tilltro till din egen förmåga att utföra fysisk aktivitet, hur du 

upplever din livskvalitet samt om du blivit erbjuden eller erhållit fysioterapi som behandling 

av dina narkolepsirelaterade problem efter att du drabbats av sjukdomen.  

 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt av Narkolepsiföreningens egen forskargrupp. 

Alla svaren kommer att vara avidentifierade under databehandlingen och kommer inte att 

kunna kopplas till någon enskild person.  

 

Enkäten kommer att sammanställas och presenteras som en uppsats vid Uppsala Universitet.  

 

Jag tackar på förhand för Din medverkan!  

 

 

 

Vid frågor kring enkäten, kontakta: 

 

Fysioterapeutstudent:    

Julia Skärdin   

 

Handledare: 

Camilla Ekwall  

Leg. Fysioterapeut, 

Universitetsadjunkt, specialist inom neurologi  
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BILAGA 2 - BAKGRUNDSFRÅGOR 

 

Man       /     Kvinna 

Ålder________år 

Längd_______cm 

Vikt_________kg 

 

 

Tillhör följande Landsting/Region_____________________ 

 

 

1. Vilken utbildningsnivå har Du? 

Grundskola (6-9 år)  

Gymnasieskola  

Högskola/universitet  

 

2. Vilken är Din nuvarande sysselsättning? (flera alternativ möjligt)  

Yrkesarbetar ..............% av heltid   

Arbetssökande   

Studerar   

Sjukskriven ..............% av heltid    

 

3. Hur bor Du?   

Egen villa/radhus/lägenhet 

Inneboende, studentlägenhet/rum  

Annat   

 

4. Har Du någon annan diagnos som försvårar/ begränsar Din möjlighet att vara fysiskt 

aktiv?   

Nej 

Ja, följande diagnos ...............................................................  
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BILAGA 3- AKTIVITETSVANOR 

 

 

Hur ofta brukar du motionera/träna/idrotta så mycket att du blir andfådd eller börjar 

svettas: 

 

Aldrig  

Mindre än en gång i månaden 

En gång i månaden? 

En gång i veckan  

2-3 ggr per vecka  

4-6 ggr per vecka 

Varje dag 

 

 

Hur många timmar per vecka brukar du motionera/träna/idrotta, så mycket att du blir 

andfådd eller börjar svettas:  

 

Aldrig  

½ timme  

1 timme 

2-3 timmar 

4-6 timmar 

7 timmar eller mer  
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BILAGA 4- STILLASITTANDE  
 

Denna fråga handlar om den tid som du spenderat sittande i samband med arbete eller studier, 

i hemmet och på din fritid. Exempelvis tid vid skrivbordet, hemma hos vänner eller i TV-

soffan.  

 

Hur mycket tid i genomsnitt spenderade du sittande under en veckodag baserat på de 

senaste 7 dagarna? ____ timmar ___ minuter  
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BILAGA 5- TILLTRO TILL EGEN FÖRMÅGA ATT KLARA FYSISK AKTIVITET  
 

Beskriv hur säker du känner dig på att du kan klara av regelbunden fysisk aktivitet och 

träning. (Kryssa bara i en ruta för varje påstående. 

 

Jag är säker på:  
Inte alls 

säker  

Ganska 

säker  
Säker  Helt säker  

att jag kan övervinna hinder och utmaningar för fysisk 

aktivitet och träning om jag försöker tillräckligt mycket  

      

 

                       

        

att jag kan hitta sätt att vara fysiskt aktiv och träna                                       

 
att jag kan uppnå de mål jag sätter upp för min fysiska 

aktivitet och träning  
                            

          

att när jag ställs inför ett hinder för fysisk aktivitet och 

träning kan jag hitta flera lösningar för att övervinna hindret                                         

 
att jag kan vara fysiskt aktiv eller träna även när jag är trött                                

          

att jag kan vara fysiskt aktiv eller träna även när jag känner 

mig nedstämd                                          

 
att jag kan vara fysiskt aktiv eller träna även utan stöd från 

min familj eller mina vänner  

                                  

          

att jag kan vara fysiskt aktiv eller träna utan hjälp från en 

sjukgymnast/terapeut eller tränare                                         

att jag kan motivera mig själv till att komma igång med 

fysiska aktiviteter/träning igen efter att jag har gjort 

uppehåll ett tag  

       

     

                        

        

att jag kan vara fysiskt aktiv eller träna även om jag inte har 

tillgång till ett gym, eller en tränings-eller 

rehabiliteringsanläggning    
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