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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Primärt Sjögrens syndrom (pSS) är en reumatisk sjukdom karaktäriserad av ögon- 

och muntorrhet samt påverkan på olika organ. En överväldigande trötthet är vanligt. En orsak 

till tröttheten kan vara ett behandlingsbart tillstånd såsom nedstämdhet. Tröttheten kan leda 

till nedsatt livskvalitet, arbetsförmåga och påverka relationer med familj och vänner. 

 

Syfte: Att kartlägga hur vanligt det är med trötthet i en grupp av patienter med pSS samt om 

tröttheten har något samband med nedstämdhet eller nedsatt livskvalitet. 

 

Metod: Sextiotvå patienter deltog i studien. Patienterna fick fylla i fyra instrument/enkäter 

angående trötthet, nedstämdhet och livskvalitet (VAS trötthet, ESSPRI, HADS, SF-36). 

Deskriptiv och jämförande statistik användes i analyserna. 

 

Resultat: Totalt 72,6 % av patienterna skattade en hög grad av trötthet och utmattning mätt 

med VAS. Vi fann en signifikant korrelation mellan tröttheten och nedstämdheten (r = 0,51, 

p =0,00002).  Det fanns även en god korrelation mellan tröttheten och nedsatt livskvalitet. 

 

Slutsats: I denna studie visas att trötthet är vanligt förekommande bland patienter med pSS 

och att tröttheten är korrelerad med nedstämdhet och försämrad livskvalitet. 

 

 

Nyckelord: VAS, ESSPRI, HADS, SF-36, nedstämdhet 

 

 

  

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

Background: Primary Sjögren’s Syndrome (pSS) is a rheumatic disease characterized by dry 

eyes and dry mouth and different organs affected. An overwhelming tiredness, fatigue, is 

common. One cause of fatigue might be a treatable condition such as depression. Fatigue can 

lead to decreased quality of life, impaired work ability and affect relationships with family 

and friends. 

  

Objective: To identify the prevalence of fatigue in a group of patients with pSS and if there is 

any relation between fatigue and depression or impaired quality of life. 

  

Method: Sixty-two patients participated in the study. Patients completed four 

instruments/questionnaires regarding fatigue, depression and quality of life (VAS fatigue, 

ESSPRI, HADS, SF-36). Descriptive and comparative statistics were used in the analyses. 

 

Results: Overall 72.6 % of patients scored a high degree of fatigue as measured by VAS. We 

found a significant correlation between fatigue and depression (r = 0, 51, p=0.00002). There 

was a good correlation between fatigue and reduced quality of life. 

   

Conclusion: This study shows that fatigue is common among patients with pSS and that 

fatigue is correlated with depression and a lower quality of life. 

 

Keywords: VAS, ESSPRI, HADS, SF-36, depression 
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INTRODUKTION 

Sjögrens syndrom 

Sjögrens syndrom (SS) är en kronisk inflammatorisk reumatisk sjukdom som drabbar 

exokrina körtlar, främst tår- och salivkörtlar och karaktäriseras av torra ögon och torr mun (1). 

Om man inte har en annan samtidig inflammatorisk sjukdom benämns sjukdomen primärt 

Sjögrens syndrom (pSS) medan sekundärt Sjögrens syndrom (sSS) ses hos patienter med 

exempelvis reumatoid artrit (RA) eller systemisk lupus erythematosus (SLE) (1). Primärt SS 

förekommer hos ca 0,05 % av befolkningen och är betydligt vanligare hos kvinnor än män 

med förhållandet 9:1 Vanligast är att man insjuknar vid 40-50 års ålder (2).  

 

För att utreda om en person som besväras av muntorrhet och/eller torra ögon har pSS görs 

först mätningar av tår- och salivproduktionen. Därefter tas blodprov för analys av antikroppar 

i blodet och ofta utförs en läppspottkörtelbiopsi (3). Vid pSS är det vanligt med förekomst av 

autoantikroppar såsom reumatoid faktor (RF), kärnantikroppar (ANA) och antikroppar mot 

Sjögrens syndrom antigen A (SSA) och B (SSB). Det finns internationella 

klassifikationskriterier för sjukdomen. För att klassificeras som pSS ska man uppvisa 

symptom på ögon- och muntorrhet, objektivt nedsatt tår- och salivproduktion, antikroppar i 

blodet och/eller en karaktäristisk inflammation i läppspottkörtelbiopsin, där tittar man på 

graden av lymfocytinfiltration (4).  

 

Historik  

Sjögrens syndrom är namngivet efter Henrik Sjögren, en svensk ögonläkare 1899-1986, som i 

sin doktorsavhandling 1933 beskrev torra ögon vid RA, vilket han kallade 

keratoconjunctivitis sicca. Han såg även ett samband med muntorrhet (xerotomi). Henrik 

Sjögren beskrev således sSS men både den primära och sekundära formen har senare fått 

namn efter honom (5). 

 

Etiologi 

Vad som orsakar pSS är till stor del okänt. Sannolikt spelar hormoner en viktig roll eftersom 

sjukdomen är mycket vanligare hos kvinnor. Även ärftliga faktorer är av betydelse och det är 

inte ovanligt att det finns någon annan reumatisk sjukdom i släkten. Möjligen kan en 

infektion, exempelvis en virusinfektion utlösa sjukdomen hos en redan predisponerad individ 

(1). 
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Symtom  

Torrhet  

Ögon- och muntorrhet är de typiska symtomen för sjukdomen och orsakas av den 

inflammation som finns i tår- och salivkörtlarna (6). Ögontorrheten beskrivs av patienterna 

som trötthet eller klåda i ögonen, ögonirritation och gruskänsla i ögonen. Muntorrheten 

innebär svårighet att tala länge utan att dricka vatten och den nedsatta salivproduktionen kan 

bidra till ökad karies. Torrhet i svalget kan ge sväljningssvårigheter och kvinnor kan också 

besväras av vaginal torrhet med sköra slemhinnor (3). 

 

Extraglandulära symtom 

Patienter med pSS kan ha engagemang av andra organ än körtlarna, så kallade extraglandulära 

manifestationer. Vanligast är då påverkan på leder och hud medan engagemang av lungor och 

njurar är mer ovanligt (1). Patienter med pSS har en 15 gånger ökad risk att insjukna i 

lymfkörtelcancer, lymfom, jämfört med normalbefolkningen. Med tiden drabbas cirka 5 % av 

patienterna med pSS av lymfom. En vanlig lokalisation av lymfomen är de stora 

öronspottkörtlarna (parotiskörteln) där prognosen är god (7). 

 

Allmänsymtom 

Många patienter med pSS kan ha allmänna symptom med led- och muskelvärk, låggradig 

feber och en svår trötthet, så kallad ”fatigue” (8). Denna trötthet beskrivs närmare nedan.  

 

Trötthet, fatigue 

Kronisk trötthet är ofta det dominerande allmänsymtomet hos patienter med pSS. Hos många 

patienter med pSS är tröttheten det mest handikappande symtomet. Trötthet är en subjektiv, 

personlig känsla av varaktig allmän trötthet eller utmattning. Denna trötthet kännetecknas av 

orkeslöshet, uttröttbarhet samt brist på energi (9, 10). Tillfällig trötthet är en del av vardagen 

och många friska individer rapporterar trötthet efter intensiv mental aktivitet, inadekvat vila 

eller för lite sömn, efter hård fysisk träning eller när de har brist på motivation till att påbörja 

en aktivitet. Därför är det inte ovanligt att trötthet förekommer allmänt hos befolkningen (11). 

De flesta patienter med reumatiska sjukdomar klagar över kronisk trötthet och flertalet studier 

vid kronisk reumatiska sjukdomar rapporterar att sjukdomsaktivitet, nedstämdhet och 

försämrad fysisk ansträngning bidrar till en anmärkningsvärd trötthet (12). Vissa aspekter av 

tröttheten såsom mental trötthet och minskad motivation kan likna de symtom man ser vid 

depression (12, 13). 
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Fysisk, det vill säga kroppslig trötthet, har i studier visats vara svårare och mer frekvent än 

mental trötthet hos patienter med pSS (14, 15). I studien av Godaert och medarbetare led så 

mycket som 96 % av fysisk trötthet medan enbart 48 % rapporterade en mental trötthet. Man 

såg också en dygnsvariation av tröttheten där den största tröttheten sågs vid uppstigningen 

följt av en förbättring mitt på dagen innan tröttheten successivt ökade senare under dagen 

(14). I studien av Segal och medarbetare visades att patienter som ser sig själva som inkapabla 

till att påverka eller ha kontroll över sin kondition är mera benägna till trötthet och 

nedstämdhet (15). 

 

Det är inte fastställt varför många patienter med pSS lider av denna trötthet. Olika faktorer 

kan bidra såsom ett aktivt immunsystem med eller utan en pågående inflammation i kroppen. 

Andra orsaker kan vara sömnsvårigheter, anemi eller långvarig smärta (16). Det är visat att 

kronisk smärta kan leda till nedstämdhet där symtomen kan vara just fysisk och mental 

trötthet (14). 

 

Nedstämdhet 

Nedstämdhet kan ge en ökad trötthet. Onormal trötthet kan också upplevas i frånvaro av 

nedstämdhet, vilket tyder på att trötthet och nedstämdhet ibland är oberoende (17, 18). Man 

kan exempelvis vara trött på grund av en kroppslig sjukdom utan att man för den skull 

behöver vara nedstämd. Patienter med pSS skattar en högre grad av nedstämdhet jämfört med 

friska kontroller. Hos dessa patienter har man också sett en korrelation mellan nedstämdhet 

och trötthet, men också att nedstämdhet inte alltid är den primära orsaken till tröttheten (13, 

15). 

 

Livskvalitet 

Livskvalitet definieras som en individuell uppfattning av människans position i livet (19). 

Livskvaliteten upplevs i ett sammanhang av kultur och värderingar i förhållande till 

individens mål och förväntningar. Livskvalitet omfattar hälsostatus, ekonomiska resurser, 

arbetsstatus, fritidsaktivitet, miljö och relationer (20). Hälsorelaterad livskvalitet belyser den 

del som påverkas av individens hälsotillstånd. Patientens subjektiva känsla av livskvalitet i 

förhållande till kroniska sjukdomar eller handikapp är viktiga faktorer, vilka man borde ta 

hänsyn till vid behandlingsstrategier (21). Komplexiteten av symtom hos patienter med pSS 
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kan påverka patienten psykisk, fysiskt och socialt (22). Patienter med pSS har visat sänkt 

livskvalitet vid mätningar med instrumentet Short Form-36 (SF-36) (23, 24). 

  

Sjukdomsutveckling och behandling 

För de flesta patienter med pSS är sjukdomen visserligen besvärlig men godartad och medför 

ingen påverkan på inre organ. Ögon- och mun-torrheten behandlas med fuktande ögondroppar 

och saliversättning (1). I de fall sjukdomen drabbar exempelvis leder, hud eller njurar 

behandlas detta med kortison och immundämpande läkemedel. Det finns tyvärr ingen 

läkemedelsbehandling som säkert visats förbättra tröttheten. Studier på ett mindre antal 

patienter har visat en viss effekt på tröttheten av så kallad biologisk behandling med 

Mabthera, vilket är ett läkemedel som minskar B-cellerna och på så sätt dämpar 

immunsystemet (25). En studie från Malmö har också visat att fysisk aktivitet kan minska 

tröttheten (26). 

 

Problemformulering 

Det är inte känt hur stor andel av patienterna med pSS vid reumatologmottagningen på 

Akademiska sjukhuset i Uppsala, som upplever en svår trötthet eller nedstämdhet. Det är inte 

heller känt hur patienterna med pSS i Uppsala skattar sin livskvalitet. För att man som 

sjuksköterska ska kunna hjälpa patienterna på bästa sätt är det viktigt att identifiera dem som 

lider av svår trötthet, nedstämdhet och/eller nedsatt livskvalitet. Man kan som sjuksköterska 

då förmedla kontakter med andra vårdinstanser, exempelvis läkare, kuratorer eller 

rehabiliteringsteam med sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter.  

 

Syfte  

Att kartlägga hur vanligt det är med trötthet i en grupp av patienter med pSS samt om 

tröttheten har något samband med nedstämdhet eller nedsatt livskvalitet.  

 

Frågeställningar 

1- Hur vanligt är det med trötthet hos patienter med pSS på reumatologkliniken i 

Uppsala? 

2- Finns det ett samband mellan tröttheten och tecken till nedstämdhet hos dessa 

patienter? 

3- Finns det ett samband mellan tröttheten och livskvaliteten hos patienter med pSS? 
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METOD 

Design 

Studiedesignen är deskriptiv och jämförande med kvantitativ ansats (27). Detta är en 

enkätstudie med strukturerade frågor rörande trötthet, nedstämdhet och livskvalitet till en 

grupp patienter med pSS (Bilagor 2-5).  

 

Urval 

Det finns för närvarande 120 patienter med pSS i ett forskningsregister på 

reumatologmottagningen, Akademiska sjukhuset i Uppsala, som uppfyller aktuella 

klassifikationskriterier och som deltagit i tidigare forskningsstudier (4, 28). Brev med 

förfrågan om deltagande i studien skickades till 82 patienter (Bilaga 6). De patienter som 

bodde utanför Uppsala, hade andra komplicerande sjukdomar eller inte kunde läsa och förstå 

svenska exkluderades. Ingen avgränsning gjordes för kön eller ålder. Totalt 82 patienter med 

pSS tillfrågades om ett deltagande i studien varav 62 patienter tackade ja (75,6 %). Av dessa 

var 57 patienter kvinnor (91,9 %). 

 

Tillvägagångssätt 

I brevet till de 82 patienterna beskrevs syftet med studien och tillvägagångssättet i 

patientinformationen (bilaga 7). Där angavs också att de patienter som valde att inte delta i 

studien inte behövde skicka in svarsformuläret (bilaga 8). Kontaktinformation till de 

ansvariga för studien fanns angivet. Medelåldern vid deltagandet i studien var 60,3 år. De 

patienter som tackat ja till deltagande i studien bokades in för ett besök till studiens författare 

på reumatologmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Vid besöket fick 

patienterna skriva under en blankett om deltagande och informerat samtycke, vilken 

förvarades i en pärm (bilaga 9). Patienterna fick därefter under närvaro av studiens författare 

fylla i fyra enkäter/instrument, se nedan. 

 

Datainsamlingsmetod  

Då dessa patienter deltagit i tidigare studier fanns bakgrundsdata avseende kön, ålder, 

antikroppar samt kliniska data redan tillgängliga. Dessa data har hämtats ur patienternas 

journaler. Vid besöket på reumatologmottagningen fick patienterna skatta sin trötthet och 

livskvalitet med hjälp av fyra olika enkäter/instrument. Samtliga instrument är validerade och 

manualer för sammanställningar finns tillgängliga. Numeriska värden för validitet och 

reliabilitet finns endast tillgängliga för ESSPRI (29). 
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Instrument 

Visuell Analog Skala (VAS), (bilaga 2) 

Detta är ett instrument med brett användningsområde har som har använts för bland annat 

mätning av smärta, trötthet och utmattning. Skalan är en 100 millimeter rak horisontell linje 

där den vänstra sidan markerar avsaknad av trötthet/utmattning = 0 och den högra sidan den 

värsta tänkbara trötthet/utmattning = 100. VAS är validerat för att mäta trötthet vid 

reumatiska sjukdomar (30). I denna studie markerades med ett kryss på linjen, hur trött och 

utmattad man varit den senaste veckan. En låg grad av trötthet och utmattning definierades 

som 0-49 mm medan en hög grad av trötthet och utmattning definierades som 50-100 mm på 

skalan (31). 

 

Eular Sjögren’s Syndrome Patient Reported Index (ESSPRI), (bilaga 3)  

Detta är ett nyligen konstruerat instrument som till skillnad från de övriga i denna studie är 

utarbetat och validerat speciellt för pSS (29, 32). Instrumentet består av tre frågor där 

patienterna ska gradera tre domäner på en numerisk 10-gradig skala; 1) torrhet, 2) trötthet, 3) 

smärta i armar och ben, under de senaste två veckorna. Poängen för en enskild domän är 0-10 

och den totala poängen för ESSPRI är medelvärdet av de tre domänerna (0-10). ESSPRI är 

översatt till svenska av docent Elke Theander, Skånes Universitetssjukhus i Malmö, Lunds 

universitet. 

 

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), (bilaga 4) 

Detta validerade instrument består av 14 frågor där 7 frågor vardera värderar ångest (HADS-

A) respektive depression (HADS-D). Varje fråga gäller den senaste veckan och poängsätts 0-

3 (33). Maximal poäng är 21 för ångest (HADS-A) respektive depression (HADS-D) där 8-10 

poäng i någon av HADS-A eller HADS-D indikerar sjuklighet medan >10 poäng 

representerar klinisk ångest respektive depression (34, 35). 

 

Short Form-36 (SF-36), (bilaga 5) 

SF-36 hälsoenkät är ett vetenskaplig beprövad instrument för att mäta självrapporterad fysisk 

och mental hälsa (36). Hälsoenkäten kan användas generellt, det vill säga både hos friska 

individer och vid olika sjukdomstillstånd och har stor internationell spridning. SF-36 omfattar 

såväl funktion som välbefinnande, ofta sammanfattat i begreppet hälsorelaterad livskvalitet 

(HRQL) och värderar de senaste fyra veckorna. Skalan består av åtta dimensioner av 
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livskvalitet; fysisk funktion (physical function, PF), rollbegränsningar relaterade till fysiska 

problem (role physical, RP), kroppssmärta (bodily pain, BP), allmän hälsa (general health, 

GH), trötthet/vitalitet (vitality, VT), social funktion (social function, SF), rollbegränsningar 

relaterade till emotionella problem (RE) och mental hälsa (MH). Skalan är rangordnad från 0-

100. Värdet 0 visar det värsta tänkbara och 100 det bästa möjliga hälsotillståndet (bilaga 9). 

SF-36 är validerad för användning i Sverige (36). Denna enkät besvarades via dator på 

reumatologmottagningen.  

 

Etiska överväganden 

Studien är godkänd av etikprövningsnämnden i Uppsala 2013-01-23, diarie-nr. 2012/534. 

Genomförandet av studien är även godkänt av medicinskt ledningsansvarig överläkare på 

reumatologsektionen vid Akademiska sjukhuset. Patienterna fick både muntlig och skriftlig 

information om studien. I patientinformationen angavs att deltagandet i studien var helt 

frivilligt och att man kunde avbryta sitt deltagande i studien om man så önskade utan att det 

påverkade den fortsatta vården. Ett möjligt etiskt problem kan vara att patienterna svarar på 

personliga frågor som kan upplevas utlämnande. De patienter som så önskade erbjöds ett 

extra läkarbesök. Alla data om patienterna behandlades konfidentiellt. I enlighet med 

personuppgiftslagen (SFS, 1998:204) förvarades insamlat data så att ingen obehörig kunde få 

tillgång till det. Ur patientjournalen inhämtades enbart data relevant för studien syfte. Inga 

resultat som hänförde sig till studien infördes i patienterns journal. 

 

Bearbetning och analys 

För att besvara syftet poängbedömdes enkäterna efter tillgängliga manualer. Resultaten 

bearbetades med Windows Excel för PC samt Statistica® version 12 (StatSoft). 

Frågeställning 1 besvarades med deskriptiv statistik med variabeln trötthet. Frågeställning 2 

och 3 besvarades med Spearman rank korrelation mellan de kontinuerliga variablerna trötthet, 

nedstämdhet, ångest och de åtta domänerna för livskvalitet i SF-36. Test för normalfördelning 

utfördes med Shapiro-Wilks test i Statistica.  Resultaten av samtliga instrument var ej 

normalfördelade, därför användes en icke-parametrisk metod för korrelationskoefficienten, r 

(-1 till +1). Ett värde på r > 0,5 eller < -0,5 anger en mycket god korrelation och r = 0,3-0,5 

eller -0,3 till -0,5 anger en god korrelation. Signifikansnivån p < 0,05 har använts i samtliga 

analyser. 
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RESULTAT 

Trötthet hos patienter med pSS 

Graden av trötthet och utmattning värderades dels med VAS, dels med domänen trötthet i 

ESSPRI (bilagor 2,3). Skattningen i VAS gällde hur man känt sig den senaste veckan. 

Medelvärdet för VAS var 60,3 ± 24,5 mm (referens 0-100) och medianvärdet 64,5 (spann 4-

99). Resultaten var inte normalfördelade. Totalt 45 patienter (72,6 %) skattade en hög grad av 

trötthet och utmattning (VAS ≥50 mm) medan 17 patienter (27,4 %) angav låg grad av 

trötthet och utmattning (VAS <50 mm), figur 1. Det fanns inget samband mellan ålder eller 

kön och skattad trötthet i VAS. Instrumentet ESSPRI värderar tröttheten de senaste två 

veckorna. Medelvärdet var 6,9 ± 2,2 poäng (0-10) och medianvärdet 7,5 (spann 1-10). Det 

fann en mycket god korrelation mellan svaren i de två skalorna (r = 0,89, p < 0,0001). 

Resultaten från VAS har använts i de följande analyserna. 

10 20 30 40 50 60 70 80 90

VAS trötthet

0

2

4

6

8

10

12

14

16

A
n

ta
l 
p

a
ti
e

n
te

r

 antal patienter i varje intervall

  

Figur 1. Visuell analog skala (VAS) för värdering av trötthet den senaste veckan, 0-100 mm. 

Resultaten för 62 patienter med primärt Sjögrens syndrom visas. 

 

 

Samband mellan trötthet och nedstämdhet 

Instrumentet HADS mäter både depression (HADS-D) och ångest (HADS-A) den senaste 

veckan och den maximala poängen är 21 i vardera skalan (bilaga 4). Medelvärdet för 
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HADS-D var 4,1 ± 3,5 och medianvärdet 3 (0-13). Totalt 6 patienter hade 8-10 poäng vilket 

indikerar sjuklighet och ytterligare 6 patienter hade >10 poäng vilket bedöms som klinisk 

depression. Medelvärdet för HADS-A var 6,1 ± 4,1 och medianvärdet 5 (0-16), 5 patienter 

hade 8-10 poäng och 11 patienter >10 poäng indikerande klinisk ångest (figur 2). Fem av 

patienterna hade > 10 poäng i båda skalorna. Det fanns en god korrelation mellan svaren i 

HADS-D och HADS-A, r = 0,70, p <0,0001. Det betyder att patienter som visar tecken till 

nedstämdhet ofta också visar tecken till ångest. 
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Figur 2. Hospital anxiety and depression scale (HADS) uppdelad på depression (HADS-D) och ångest 

(HADS-A). Poäng > 10 indikerar klinisk depression respektive ångest. Resultaten för 62 patienter med 

primärt Sjögrens syndrom visas. 

 

 

Därefter undersöktes om det fanns ett samband mellan tröttheten mätt med VAS och tecken 

till nedstämdhet mätt med HADS-D. Det fanns ett signifikant samband mellan den trötthet 

som angivits i VAS och den totala poängen i HADS-D, r = 0,51, p = 0,00002 (figur 3). Det 

fanns även ett samband mellan VAS och graden av ångest mätt med HADS-A, r = 0,49, 

p = 0,00006. 
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Figur 3. Samband mellan trötthet mätt med VAS och nedstämdhet mätt med HADS-D, beräknat med 

Spearman rank korrelation. Resultaten för 62 patienter med primärt Sjögrens syndrom visas. 

 

 

Samband mellan trötthet och nedsatt livskvalitet 

Livskvalitet mättes med SF-36 (bilaga 5). De fyra domänerna till vänster i figurerna 4 och 5 

värderar framför allt kroppsliga besvär (fysisk funktion (physical function, PF), 

rollbegränsningar relaterade till fysiska problem (role physical, RP), kroppssmärta (bodily 

pain, BP), allmän hälsa (general health, GH) medan de fyra domänerna till höger värderar 

mentala besvär (trötthet/vitalitet (vitality, VT), social funktion (social funktion, SF), 

rollbegränsningar relaterade till emotionella problem (RE) och mental hälsa (MH). 

Patienterna skattade lägst livskvalitet i domänen vitalitet (VT) medan den fysiska funktionen 

(PF) inte skattades särskilt nedsatt. Spridningen mellan patienterna var dock stor för samtliga 

domäner (figur 4). 
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Figur 4. Resultaten av SF-36 för 62 patienter med primärt Sjögrens syndrom visas. Medelvärde ± 

standardeviation för de åtta domänerna i SF-36; fysisk funktion (physical function, PF: 70 ± 20), 

rollbegränsningar relaterade till fysiska problem (role physical, RP: 42 ± 42), kroppssmärta (bodily 

pain, BP: 46 ± 29), allmän hälsa (general health, GH: 46 ± 24), trötthet/vitalitet (vitality, VT: 41 ± 25), 

social funktion (social function, SF: 68 ± 29), rollbegränsningar relaterade till emotionella problem 

(RE: 60 ± 43) och mental hälsa (MH: 70 ± 24). Värdet 0 visar det värsta tänkbara och 100 det bästa 

möjliga hälsotillståndet. 

 

Därefter ville vi studera om det fanns ett samband mellan tröttheten mätt med VAS och 

livskvaliteten. VAS trötthet korrelerades med var och en av de åtta domänerna i SF-36. Det 

fanns en god korrelation mellan VAS trötthet och samtliga domäner ( r = -0,37 för PF till 

-0,61 för VT, p < 0,01) där korrelationen till domänen vitalitet (VT) var starkast (r = -0,61, 

p < 1 x 10
-6

), (tabell 1). Det innebär att patienter som anger en stor trötthet också skattar sin 

livskvalitet som låg. Eftersom 100 mm i VAS är största möjliga trötthet och 100 poäng i SF-

36 är bästa möjliga livskvalitet, blir korrelationskoefficienten negativ 

 

Tabell 1. Korrelation mellan VAS trötthet och de åtta domänerna i SF-36 för 62 patienter med primärt 

Sjögrens syndrom 

SF-36 domän Korrelationskoefficient, r p-värde 

Fysisk funktion, PF -0,37 0,0034  

Fysisk roll, RP -0,44 0,004  

Kroppssmärta, BP -0,48 0,00008 

Allmän hälsa, GH -0,37 0,0027 

Vitalitet, VT -0,61 < 0,000001 

Social funktion, SF -0,40 0,0014 

Emotionell roll, RE -0,41 0,0008 

Mental hälsa, MH -0,39 0,0017 
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DISKUSSION 

Huvudresultaten i denna studie är att trötthet är vanligt förekommande bland ett urval av 

patienter med pSS vid reumatologmottagningen. Det fanns också ett samband mellan trötthet, 

ångest och nedstämdhet. Graden av tröttheten korrelerade med nedsatt livskvalitet mätt med 

SF-36. 

 

Resultatdiskussion 

Här presenteras den första studie där man har undersökt hur vanligt det är med trötthet hos 

patienter med pSS vid reumatologkliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala. Syftet med 

studien var att kartlägga hur stor andel av patienterna med pSS som upplever en betydande 

trötthet samt om tröttheten har något samband med nedstämdhet eller nedsatt livskvalitet. 

Resultaten visade inte oväntat att trötthet är ett vanligt allmänsymtom hos patienter med pSS. 

Totalt 45 patienter (72,6 %) skattade en hög grad av trötthet och utmattning den senaste 

veckan. Denna andel är närmast identisk med den andelen av patienter med pSS i en studie av 

Norheim och medarbetare (31). Likaså var medianvärdet för VAS i denna studie väl 

överensstämmande med tidigare resultat rapporterade från Norge (37). Däremot var 

spridningen mellan patienterna betydligt större i föreliggande studie. Det är intressant att 

notera att 2 patienter (3,2 %) graderade sin trötthet < 10 mm och således inte föreföll besväras 

särskilt mycket av trötthet.  På andra sidan skalan fanns 5 patienter (8,1 %) som skattade sin 

trötthet till >90 mm (figur 1). 

 

Instrumentet ESSPRI är konstruerat som ett komplement till Eular Sjögren’s Syndrome 

Disease Activity Index (ESSDAI) (32, 38).  ESSDAI mäter sjukdomsaktiviteten och fylls i av 

doktorn medan ESSPRI mäter patientens rapporterade trötthet, torrhet och smärta och fylls i 

av patienten själv.  Det har visat sig att dessa två skalor inte korrelerar med varandra, vilket 

talar för att patientens subjektiva besvär inte i första hand beror på sjukdomsaktiviteten (39). 

Vi fann som förväntat en mycket god överensstämmelse mellan VAS trötthet och domänen 

trötthet i ESSPRI eftersom dessa två instrument mäter samma sak. Sammantaget kan vi 

konstatera att majoriteten av patienterna med pSS i vår studie skattar en hög grad av trötthet. I 

denna studie jämfördes inte tröttheten hos patienter med pSS med friska kontrollpersoner. 

Publicerade studier har dock visat att patienter med pSS uppvisar en signifikant ökad trötthet 

jämfört med friska kontroller, matchade för ålder och kön (40, 41).  
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Vidare undersöktes om det fanns ett samband mellan tröttheten mätt med VAS och tecken till 

nedstämdhet mätt med HADS-D. Det visade sig att det fanns ett signifikant samband mellan 

den trötthet som angivits i VAS och den totala poängen i HADS-D. Detta stämmer väl 

överens med en studie av Bax och medarbetare som visade att 79 % av trötthet  

hos patienter med SS kan förklaras med nedstämdhet (42). Även i en studie av Segal och 

medarbetare fann man att depression var en faktor för trötthet men också att depression inte 

var den primära orsaken till trötthet vid pSS (15). Det fanns även ett samband mellan trötthet 

mätt med VAS och graden av ångest mätt med HADS-A. Även en studie av Strömbeck och 

medarbetare har visat att 33 % av patienterna med pSS led av ångest vilken var associerad 

med graden av trötthet (43). 

 

Intressant nog har HADS använts vid en tidigare studie (1998) av depression och ångest vid 

pSS utförd vid reumatologkliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala, av Valtysdottir och 

medarbetare (44). I studien av Valtysdottir där det också ingick 62 patienter, noterades 

numeriskt högre medelvärden på både HADS-D (6,1 ± 3,7) och HADS-A (7,5 ± 3,7) jämfört 

med denna studie (HADS-D 4,1 ± 3,5 och HADS-A 6,1 ± 4,1). Den tidigare studien fann 

också en signifikant högre andel patienter med ≥ 8 poäng i vardera skalan, indikerande 

kliniskt betydelsefull depression respektive ångest (HADS-D 32 % jämfört med 19 % i denna 

studie, HADS-A 48 % jämfört med 26 % i denna studie, båda p<0,05, Fishers exakta test). 

Medelålder och könsfördelning var lika i de båda studierna. Tyvärr har det inte funnits 

möjlighet att kontrollera om någon patient deltagit i båda studierna men majoriteten av 

patienterna i denna studie är diagnosticerade efter år 2000. Det är positivt att notera att det är 

en lägre andel patienter med depression och ångest mätt med HADS, nu jämfört med för 15 år 

sedan, men det är oklart varför denna förbättring skett. Möjligen är man nu för tiden mer 

uppmärksam på besvär av psykiatrisk natur och behandling med antidepressiva läkemedel kan 

vara vanligare. Vi har i vår studie tyvärr inte noterat vilka läkemedel patienterna tar. 

 

Short Form-36 (SF-36) är ett vetenskapligt beprövat instrument som har använts för att mäta 

självrapporterad fysisk och mental hälsa. Resultaten bland patienter med pSS var mycket lika 

de resultat som publicerats av Segal och medarbetare (40). I den studien undersöktes 277 

patienter med pSS (90 % kvinnor, medelålder 62 år) och 606 friska kontroller (92 % kvinnor, 

medelålder 61 år). Vid reumatologkliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala har SF-36 

tidigare använts i en studie av kvinnor med eller systemisk lupus erythematosus (SLE)(45). 

Patienterna med SLE uppvisade liknande resultat som patienterna med pSS. 
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Ett syfte med denna studie var att undersöka om det fanns ett samband mellan tröttheten 

uppmätt med VAS och livskvaliteten uppmätt med SF-36. Det framkom att VAS trötthet 

korrelerade signifikant med samtliga domäner i SF-36 (tabell 1) och som förväntat starkast 

med domänen vitalitet (VT) eftersom där ingår frågor om trötthet. Korrelationen till 

domänerna fysisk funktion (PF), allmän hälsa (GH) samt mental hälsa (MH) var inte lika 

starka. Detta samband mellan trötthet mätt med olika instrument, inkluderande VAS, och 

nedsatt livskvalitet mätt med SF-36 har noterats tidigare (40, 46). Haldorsen och medarbetare 

har i sin studie följt patienterna under 5 år och kunnat konstatera att tröttheten var i stort sett 

oförändrad under denna tid. Vi kan konstatera att tröttheten är ett betydande problem för 

patienterna och påverkar både den fysiska och mentala hälsan. 

 

I samband med besöket berättade patienterna spontant för forskningssjuksköterskan, studiens 

författare, hur de hanterade sin trötthet. Vissa brukade ge sig ut i naturen eller till träningen 

när de kände sig trötta. Några valde att inte gå och lägga sig innan det var dags att lägga sig 

på kvällen medan andra valde att lägga sig en stund på dagen eller tidigt på kvällen. Eftersom 

de var trötta större delen av dygnet var detta ett handikapp och ledde för många till långvariga 

sjukskrivningar. Det kunde också leda till en försämrad relation till familj och vänner. 

 

Vilka symptom och hur man upplevde sin hälsa just vid besöket kan ha haft betydelse för 

skattningen. Det kunde visa sig att vissa patienter inte hade symtom just de veckor som 

efterfrågades medan de kunde ha haft mer besvär tidigare. Kultur och sysselsättning kan ha 

haft påverkan på svaren. Några få patienter som var från en annan kultur upplevde tröttheten 

som väldigt svårt enligt muntligt besked, medan samma skattning hos en person från en annan 

kultur inte upplevdes lika svår. Hanteringen av tröttheten var också olika hos patienter från 

olika kulturer och kunde bero på om man var sysselsatt eller inte. Stöd från familjen och deras 

förståelse för sjukdomen nämndes av några som positivt och som hjälp för att kunna hantera 

tröttheten. 

 

Metoddiskussion 

I denna studie hade SF-36 installerats i en dator som stod på reumatologkliniken och 

användes av alla patienter. Patienterna fick logga in själva i systemet och med hjälp av mus 

svara på frågor. Den tid det tog att svara på frågorna varierade beroende på om patienterna 

hade datorvana. De yngre patienterna och de som var vana att använda datorer och mus 
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svarade snabbt på frågorna. Det var svårare för de äldre som inte var vana och hade svårt att 

följa musens rörelser. Det tog därför längre tid och hade inte patienterna läsglasögon med sig 

kunde vi erbjuda läsglasögon på kliniken. Det blev inga bortfall i SF-36 eller någon av de 

andra enkäterna. Patienterna svarade på alla frågor och det fanns möjlighet att ställa frågor till 

forskningssjuksköterskan som alltid fanns tillgänglig vid patientbesöket. 

 

Föreliggande studie har fler begränsningar. Effekten av läkemedel eller andra faktorer för 

tröttheten är inte studerade. Sambandet mellan inflammation, blodvärde eller 

sjukdomsduration har inte heller analyserats. I en studie av Barendregt och medarbetare (13) 

fann man ingen korrelation mellan trötthet och inflammationsmarkörer, sjukdomsduration 

eller blodvärdet hos patienter med pSS. Orsakerna till den trötthet man ser vid autoimmuna 

sjukdomar inkluderande pSS är ofullständigt klarlagda men sannolikt beror tröttheten på ett 

samspel mellan arvsanlag, immunsystem och andra faktorer exempelvis sömnstörningar och 

sociala faktorer (16). Kvalitet av sömn eller sömnrubbningar har inte studerats hos deltagarna 

i denna studie men det är känt att patienter med pSS ofta har sömnstörningar (47). 

 

Det hade varit intressant att jämföra resultaten med friska kontroller men tyvärr hade vi inte 

tillgång till kontroller i vår studie. Resultat från SF-36 för friska kontroller finns publicerade 

och vi har därför kunnat göra den jämförelsen. Av de 82 patienter som erbjöds delta i studien 

var det 20 patienter som inte svarade på inbjudan. Man behövde inte aktivt tacka nej och 

någon påminnelse skickades inte ut. Det går därför inte att säga varför cirka en fjärdedel av de 

inbjudna valde att inte delta. Det fanns ingen skillnad i ålder eller könsfördelning mellan dem 

som deltog respektive avstod (deltog: 60,3 år, 92 % kvinnor, avstod: 57,5 år, 90 % kvinnor). 

Möjligen kan ändå i enskilda fall arbete, ålder och avstånd till sjukhuset ha påverkat 

deltagandet. 

 

Slutsats 

Sammanfattningsvis har vi visat att trötthet är vanligt förekommande bland patienter med 

pSS. Vi har också funnit att tröttheten korrelerar med nedstämdhet och försämrad livskvalitet. 

Resultatet överensstämmer med vad som tidigare publicerats och får anses som tillförlitliga. 

För de patienter där det fanns tecken till depression och ångest skulle kanske en riktad 

behandling mot dessa tillstånd kunna förbättra tröttheten.  I övrigt är det viktigt att vidare 

undersöka vilka mekanismer och faktorer som bidrar till tröttheten vid pSS då detta är ett 

dominerande symptom som leder till stort lidande i denna patientgrupp. Med utökad 
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kännedom om orsakerna till tröttheten kan man förhoppningsvis hitta nya behandlingar i 

framtiden. 

 

Utifrån resultatet av denna studie kan vårdpersonal och sjuksköterska planera ett program som 

är anpassad efter patienternas behov av rehabilitering, hjälp och råd från psykolog, kurator, 

sjukgymnast och arbetsterapeut samt ergonomisk hjälp. Sjuksköterskan kan fungera som 

spindel i nätet och stödja patienten genom att samordna kontakt mellan olika stödgrupper.   
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Bilaga 1 - Amerikansk-europeiska kriterier för klassifikation av Sjögrens syndrom (4).  

1. Ögonsymtom med positivt svar på minst en av följande frågor.  

- Dagliga bestående besvär med torra ögon i minst tre månader 

- Återkommande känsla av sand eller grus i ögonen.  

- Användning av tårersättningsmedel mer än tre gånger dagligen. 

2. Munsymtom med positivt svar på minst en av följande frågor. 

- Dagliga besvär med torr mun i minst tre månader 

- Återkommande eller kvarstående svullnad av spottkörtlar i vuxen ålder. 

- Behöver vanligen dricka för att kunna svälja fast föda. 

3. Positiva ögontester minst ett av: 

- Schirmertest ≤ 5 mm/min.  

- Keratokonjunctival färgbarhet med Rose-Bengal ≥ 4 enligt van Bijsterveld score. 

4. Positivt spottkörteltester, minst ett av: 

- Ostimulerat salivflöde ≤ 1,5 ml/15 minuter.  

- Positiv spottkörtelskintigrafi 

- Positiv parotissialografi 

5.  Positiva fynd i histopatologi från läppspottkörtel 

- ≥ 1 lymfocytfocus med > 50 celler/4 mm² spottkörtelvävnad  

6. Påvisade autoantikroppar, minst ett av 

- SSA eller SSB  

För klassificering som primärt Sjögrens syndrom: 

- Minst 4 kriterier varav kriterium 5 eller 6 måste vara positiva, eller tre objektiva 

kriterier (av kriterierna 3-6).  

För klassificering som sekundärt Sjögrens syndrom: 

- förekomst av annan reumatisk sjukdom samt 

- Kriterium 1 eller 2 och dessutom två av 3-5.  
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Bilaga 2 - Visuell Analog Skala (VAS) 

 

Namn:    Personnummer:   

 

 

Datum:    

 

                                     Trötthet och utmattning 
 

 

 

Linjen nedanför är ett mått på hur mycket trötthet och utmattning du har känt den senaste veckan. Längst till 

vänster på linjen är ”inga problem med trötthet och utmattning” och längst till höger är ”så mycket trötthet och 

utmattning som det är möjligt att ha.” 

 

Vi ber dig sätta ett kryss på linjen nedanför som bäst passar med den upplevelse av trötthet och utmattning som 

du har. 

 

 

 

inga problem      Så mycket trötthet  

med trötthet och      och utmattning som det  

utmattning      är möjligt att ha 
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Bilaga 3 - ESSPRI      
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Bilaga 4 - HAD 
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Bilaga 5 – se nästa sida 
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Bilaga 6 - Brev till patienten 

Bästa/bäste_________________________________________________________________ 

 

Reumatologkliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala kommer nu att studera förekomsten 

av trötthet vid Sjögrens syndrom och dess betydelse för livskvaliteten.  

 

Om Du väljer att delta i studien behöver Du bara fylla i det bifogade formuläret och 

returnera i det bifogade svarskuvertet. Vi kommer sedan att kontakta Dig för att bestämma 

tid en tid på mottagningen för att fylla i enkäter. 

 

Om Du väljer att avstå från studien ber vi dig fylla i det bifogade formuläret och returnera i 

svarskuvertet så behöver vi inte kontakta Dig igen. 

 

Kontakta gärna någon av undertecknade om Du undrar över något. 

 

Uppsala den 19 november 2012 

 

 

Vänliga hälsningar 

 

Rezvan Kiani Dehkordi    Gunnel Nordmark 

rezvan.kiani.dehkordi@akademiska.se       Överläkare            

Forskningssjuksköterska                  Reumatologkliniken 

Reumatologkliniken        Akademiska sjukhuset           

Akademiska sjukhuset   751 85 Uppsala  

751 85 Uppsala       018/611 00 00 

018/611 24 89    
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Bilaga 7 - Patientinformation 

 

Härmed tillfrågas Du som har Sjögrens syndrom om deltagande i en forskningsstudie avseende 

trötthet och livskvalitet vid denna sjukdom. 

Vi planerar att genomföra en studie för att undersöka hur stor del av våra patienter med Sjögren 

syndrom som upplever en onormal trötthet samt hur tröttheten påverkar livskvaliteten. Om du väljer 

att delta i studien får du en kallelse till reumatologmottagningen där du får ett besök hos vår 

forskningssjuksköterska Rezvan Kiani Dehkordi. Du kommer där att få fylla i fyra olika enkäter om 

trötthet och livskvalitet. Detta tar cirka 20-30 minuter. En av enkäterna fylls i direkt på en dator på 

mottagningen och de övriga på papper. Det är viktigt att även pappersenkäterna fylls i på 

reumatologmottagningen om det skulle uppstå några oklarheter beträffande frågorna.  

Vår målsättning är dels att kartlägga hur stort problemet är med trötthet och hur den påverkar 

livskvaliteten samt att försöka finna orsakerna till denna. På lång sikt är målsättningen att hitta 

behandlingar som kan minska tröttheten vid Sjögren syndrom.  

För denna studie är Uppsala Universitet personuppgiftsansvarig. Data som samlas in under studien 

kommer att lagras i en dator. De data som registreras berör din sjukdom. Enligt personuppgiftslagen 

(PuL) har du rätt att gratis en gång per år få ta del av de uppgifter om dig som hanteras och vid behov 

få eventuella fel rättade. Kontaktperson är Gunnel Nordmark. Vill Du delta i denna undersökning ber 

vi Dig fylla i bifogade formulär och returnera det till oss i det frankerade svarskuvertet. 

 

Uppsala den 19 november 2012 

 

Rezvan Kiani Dehkordi    Gunnel Nordmark 

rezvan.kiani.dehkordi@akademiska.se       Överläkare            

Forskningssjuksköterska                  Reumatologkliniken 

Reumatologkliniken        Akademiska sjukhuset           

Akademiska sjukhuset   751 85 Uppsala  

751 85 Uppsala       018/611 00 00 

018/611 24 89    
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Bilaga 8 - Svarsformulär 
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Bilaga 9 - Deltagande och informerat samtycke 

 

 

 Jag vill medverka i studien av trötthet och livskvalitet vid Sjögrens syndrom 

 

 

 

Födelsedatum:     

 

 

Namn:      

 

 

Namnteckning:     

 

 

Datum:      

   

 

 

 

 

Bevittnad namnteckning:     

  Rezvan Kiani Dehkordi, forskningssjuksköterska 
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Bilaga 10 - Definition av lägsta och högsta möjliga skattning av vardera SF-36-domän (21) 

Skala Lägsta möjliga, sämst hälsa                       

Fysisk funktion (PF)                                    Begränsad att utföra all fysisk aktivitet inklusive att 

bada eller klä på sig relaterat till hälsa  
Fysisk roll (RP)                                                   Svårt med arbete eller andra dagliga aktiviteter på 

grund av dålig fysisk hälsa 

Kroppssmärta (BP)                                           Mycket svår eller begränsad smärta                    
Allmän hälsa (GH)                                             Dålig allmän hälsa och känsla av att det blir sämre                                             
Vitalitet (VT)                                                      Trött och sliten hela tiden                                                
Social funktion (SF)                                          Extrem och frekvent störning av sociala aktiviteter 

relaterade till fysiska eller emotionella problem 

Emotionell roll (RE)                                        Problem med arbete eller andra dagliga aktivitet på 

grund av emotionella problem. 

Mental hälsa (MH)                                          Känsla av nervositet eller depression   

Skala Högsta möjliga, bäst hälsa 

Fysisk funktion (PF)                                          Utföra all sort av fysisk aktivitet inklusive det mest 

extrema utan begränsningar relaterad till hälsa. 

Fysisk roll (RP)                                                 Problem med arbete eller dagliga aktivitet som 

reslutat av fysisk hälsa 

Kropps smärta (BP)                                         Ingen smärta eller begränsningar relaterad till smärta 

Allmän hälsa (GH)                                           Utvärderar sin allmänna hälsa som excellent 

Vitalitet (VT)                                                    Känna sig pigg och full av energi hela tiden 

Social funktion (SF)                                        Utföra normala sociala aktiviteter utan fysiska eller 

emotionella problem 

Emotionell roll (RE)                                        Inga problem med arbete eller andra dagliga 

aktiviteter relaterade till emotionella problem. 

Mental hälsa (MH)                                        Känsla av frihet, glädje och lugn hela tiden.       
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