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SAMMANFATTNING  
 
Bakgrund: Individer med psykisk sjukdom har sämre hälsa och ökad dödlighet i somatiska 

sjukdomar jämfört med befolkningen i övrigt. Sjukdomstillstånden kan också leda till 

svårigheter att klara av vardagen och bidra till försämrad livskvalitet. Det är av stor vikt att 

sjuksköterskan får en tydlig bild av vad som påverkar livskvaliteten hos patienten och till 

hjälp finns ett antal olika instrument för att mäta hälsa och livskvalitet, bl.a. The Schedule for 

the Evaluation of Individual Quality of Life - Direct Weighting (SEIQoL-DW). Syfte: Att 

undersöka individuell livskvalitet hos patienter med psykisk sjukdom med hjälp av SEIQoL-

DW, samt att undersöka patienters och behandlares uppfattning om instrumentets 

tillämpbarhet och användbarhet. Metod: Patienter inom den psykiatriska vården fyllde i 

SEIQoL-DW-formuläret med stöd av behandlare. Därefter fyllde båda parterna i en enkät om 

instrumentets användbarhet. Materialet analyserades kvantitativt och kvalitativt. Resultat: 

Patienterna som deltog i studien skattade Relationer/Socialt nätverk som det viktigaste 

livsområdet, följt av Arbete. Det område som upplevdes fungera bäst, det vill säga det 

område som hade högst nivå, var Familj. Lägst nivå hade Arbete, vilket var det område som 

fungerade sämst. De flesta patienter och alla behandlare ansåg att frågorna i formuläret var 

relevanta respektive angelägna, samt att formuläret kan vara ett bra stöd vid samtalet. Runt 

hälften av patienterna ansåg att det helt eller delvis tog lång tid att fylla i formuläret. 

Slutsats: Trots att livskvalitet är något individuellt anger många patienter samma 

livsområden som viktiga. Instrumentet är användarvänligt till stor del, men patienten kan 

behöva stöd för att fylla i formuläret.  

 

Nyckelord: Individuell livskvalitet, SEIQoL-DW, psykisk sjukdom, psykiatrisk vård 
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ABSTRACT 
 
Background: People with mental illness have poorer health and increased mortality from 

somatic diseases compared with the general population. The diseases can also lead to 

difficulties in coping with everyday life and reduced quality of life. It is very important that 

the nurse gets a clear picture of what affects the patient’s quality of life. There are a number 

of different instruments for measuring health and quality of life, e.g. The Schedule for the 

Evaluation of Individual Quality of Life - Direct Weighting (SEIQoL-DW). Aim: To 

examine individual quality of life amongst patients with mental illness with the assistance of 

SEIQoL-DW. The second aim was to study the feasibility and applicability of the instrument. 

Method: Patients in psychiatric care filled in the SEIQoL-DW-form with support of the 

health care staff. Then both the patient and the health care staff filled in a questionnaire about 

the instrument's usability. The material was analyzed quantitatively and qualitatively. 

Results: Patients participating in the study estimated Relationships/Social network as the 

most important area of life. The area that generally was perceived to work best was Family, 

Work had the lowest level. Most of the patients and all of the health care staff considered the 

instrument to be relevant and a good support for the dialogue. About half of the patients 

considered the form to be time-consuming. Conclusion: Although quality of life is 

something individual, many of the patients stated the same areas of life as important. The 

instrument is user-friendly to a great extent, but the patient may need assistance to complete 

the form. 

 

Keywords: Individual Quality of Life, SEIQoL-DW, mental illness/disorder, Mental Health 

Services  
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BAKGRUND 

Psykisk sjukdom 
American Psychiatric Association (APA) gav 2015 ut Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders, DSM-V. Där definieras psykisk sjukdom som ett beteende eller psykiskt 

syndrom som uppträder hos en individ med konsekvenser som ger lidande och/eller 

funktionsnedsättning. Sjukdomen ska spegla en underliggande psykobiologisk dysfunktion 

och får inte endast vara en förväntad eller kulturellt betingad respons på en enskild händelse 

eller förlust. Den får heller inte primärt vara resultat av ett socialt undvikande beteende eller 

en samhällskonflikt (APA, 2014). 

 

Ofta blandas begreppen psykisk sjukdom och psykisk ohälsa ihop. Som kan ses ovan är 

psykisk sjukdom en beskrivning av psykisk ohälsa som är klassificerat enligt ett 

diagnossystem för psykiska sjukdomar. Psykisk ohälsa är i sin tur en upplevelse av bristande 

funktion och förmåga relaterat till känslolivet. Psykisk ohälsa innefattar psykisk sjukdom, 

men en individ med psykisk ohälsa behöver inte ha en psykisk sjukdom (Region Skåne, 

2003). 

 

Psykisk ohälsa ökar i samhället och är idag ett stort folkhälsoproblem. Kostnaderna för 

psykisk ohälsa beräknas ligga på runt 70 miljarder kronor och psykiska sjukdomar är mer 

kostnadskrävande än någon annan sjukdomsgrupp (Socialstyrelsen, 2013; Region Skåne, 

2003). Depression och ångestsyndrom är de vanligaste diagnoserna, där upp till 25 procent av 

befolkningen någon gång i livet kommer att drabbas av en behandlingskrävande depression 

och/eller ångestsyndrom. Två andra grupper med stora vårdbehov är patienter med bipolär 

sjukdom samt psykossjukdom (Socialstyrelsen, 2010). Individer med en psykisk sjukdom har 

sämre hälsa och ökad dödlighet i somatiska sjukdomar jämfört med befolkningen i övrigt 

(Socialstyrelsen, 2013) och majoriteten av alla suicid begås av individer med psykisk 

sjukdom (Allgulander, 2014). Sjukdomstillstånden kan leda till funktionsbegränsning samt 

påverkar patientens levnadsförhållanden negativt, med svårigheter att klara av vardagen och 

försämrad livskvalitet (Socialstyrelsen, 2010). I en stor studie studerades olika sjukdomars 

inverkan på YLD (Years of Life lost due to Disability) det vill säga antal arbetsföra år som 

går förlorade på grund av sjukdomen. Av de 25 sjukdomar med högst YLD ligger depression 

på andra plats och på listan finns även ångestsyndrom, schizofreni och bipolär sjukdom (Vos 

et al., 2015). En nederländsk studie där forskarna använde sig av Världshälsoorganisationens 
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(WHO) livskvalitetsinstrument (WHOQOL-100) visar att patienter med någon form av 

affektiv sjukdom inom den psykiatriska öppenvården skattar lägre inom alla områden för 

livskvalitet jämfört med kontrollgruppen som bestod av patienter inom den psykiatriska 

öppenvården utan affektiv sjukdom, samt ett stickprov från den nederländska befolkningen 

(Trompenaars, Masthoff, Van Heck, Hodiamont & De Vries, 2006). 

Livskvalitet 
Begreppet livskvalitet är svårdefinierat och brett. Enligt WHO:s definition omfattar begreppet 

livskvalitet individens uppfattning om sin situation i tillvaron utifrån den kultur och den 

kontext som individen befinner sig i, detta i relation till individuella mål, förväntningar, 

normer och intressen. Individens livskvalitet påverkas av både den fysiska och psykiska 

hälsan, graden av självständighet/oberoende, sociala relationer, trosföreställningar samt den 

livsmiljö som individen befinner sig i (WHO, 1995).  

 

Livskvalitet är ett subjektivt begrepp där inre upplevelser bestämmer livskvaliteten hos en 

individ. Upplevd livskvalitet påverkas av individens psykiska hälsa och det finns uttalade 

samband mellan lägre skattad livskvalitet och ångestsyndrom och depression (Hansson, 

2014). Minskade psykiska symtom leder dock inte alltid till ökad livskvalitet. En studie gjord 

av IsHak och medarbetare (2011) visar att patienter som diagnostiserats med egentlig 

depression fortfarande skattar låg livskvalitet trots minskade sjukdomssymtom. Zimmerman 

och medarbetare (2012) kom i sin studie fram till liknande resultat och poängterar att det är 

viktigt att inte bara titta på symtomminskning vid ändringar i behandlingen. 

 

För att en individs livskvalitet ska förbättras krävs insatser från såväl individen som från 

sjukvården. För att kunna individanpassa och utveckla dessa insatser och möta de vårdbehov 

som inte anses vara uppfyllda krävs det att både vårdpersonal och patienter vet vad insatserna 

ska fokusera på (Hansson, 2014).  

Mätinstrument 
Det finns idag ett stort antal olika instrument för att mäta hälsa och livskvalitet. Två allmänna 

instrument som ofta används för att mäta hälsa är The Short Form-36 Health Survey 

Questionnaire (SF-36) och The EuroQol (EQ-5D). Ett instrument som kan användas för att 

skatta en individs individuella livskvalitet är The Schedule for the Evaluation of Individual 
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Quality of Life - Direct Weighting, SEIQoL-DW, som är en förenklad version av SEIQoL 

(O’Boyle, Browne, Hickey, McGee & Joyce, 1993; Hickey et al., 1996). Skillnaden mellan 

SEIQoL-DW och många andra instrument är att SEIQoL-DW inte har några förbestämda 

kategorier, utan patienten får själv lista de områden som är viktigast samt ange hur stor 

påverkan de specifika områdena har på livskvaliteten (Hickey et al., 1996). Instrumentet har 

framförallt använts inom den somatiska vården med bland annat patienter diagnostiserade 

med HIV/AIDS (Hickey et al., 1996) och på individer som tidigare i livet haft Hodgkins 

lymfom (Wettergren, Björkholm, Axdorph, Bowling & Langius-Eklöf, 2003), men även på 

patienter med andra cancersjukdomar (Stone, Murphy, Matar & Almerie, 2008; Wettergren, 

Kettis-Lindblad, Glimelius & Ring, 2011). Kettis-Lindblad och medarbetare (2007) har med 

hjälp av semistrukturerade intervjuer utfört en kvalitativ studie där deltagarna var patienter 

som diagnostiserats med gastrointestinal cancer samt behandlande läkare. Intervjuerna 

utfördes efter det att patienterna fyllt i ett databaserat SEIQoL-DW-formulär och sedan träffat 

läkaren. De flesta patienterna anser det som positivt att de själva får ange livsområden och att 

de får möjlighet att “tänka till” innan de svarar. Några patienter uppger även att instrumentet 

kan ge läkaren en bredare bild av patienten. Läkarna använder sig av resultaten för att 

informera sig om patienten och några läkare anser att de får en bredare bild av patienten då de 

inte bara fokuserar på det medicinska. Tidsbrist är något som både patienter och läkare 

uppger som en nackdel och några läkare anser att instrumentet kan ge information som de har 

svårt att hinna hantera. 

 

En studie gjord i Kanada av Prince och Gerber (2001) visar att SEIQoL-DW har potential att 

kunna användas med patienter med psykisk sjukdom. De jämför instrumentet med två andra 

standardiserade instrument (Satisfaction With Life Scale, SWLS och Quality of Life 

Inventory, QOLI) som tidigare använts med patienter med svår psykisk sjukdom. I 

genomsnitt tog det 23 minuter för patienterna att fylla i formuläret och de flesta patienterna 

hade inga svårigheter att förstå vad som efterfrågades. Liknande resultat kan ses i en brittisk 

studie av Farrand och Woodford (2013) där unga vuxna med personlighetsstörning fick fylla i 

formuläret samt utvärdera metoden. Det finns dock ännu inga studier inom svensk psykiatrisk 

vård. 
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Teoretisk referensram 
Joyce Travelbees (1926-1973) omvårdnadsteori utvecklades på 1960-talet. Bakgrunden till 

hennes teori var att hon ansåg att samhället, och framför allt institutionsvården (hon arbetade 

själv som psykiatrisjuksköterska) hade blivit avhumaniserat. Hon ville därför sätta den 

stödjande och upprätthållande funktionen inom omvårdnaden i fokus igen genom en 

“humanistisk revolution” och ett existentiellt synsätt. Teorin fokuserar på omvårdnadens 

mellanmänskliga dimension, och för att förstå vad omvårdnaden för en sjuksköterska bör 

vara och hur den ska utformas måste individens upplevelse och erfarenheter av sin sjukdom 

förstås. Detta anses vara långt viktigare än att se till sjukdom och diagnoser (Travelbee, 

1971). 

 

Travelbee fokuserar i sin teori på fem viktiga begrepp; människan som individ, lidande, 

mening, mänskliga relationer samt kommunikation. Hon framhåller starkt att människan är en 

unik individ som är helt oersättlig. Det kommer aldrig att finnas någon som henne och hennes 

upplevelser och erfarenheter är bara hennes egna. Alla människor kommer att uppleva 

lidande under sin levnadstid, det är något som är ofrånkomligt, men också naturligt, enligt 

teorin. Men lidandet är även det unikt för varje människa och teorin beskriver lidandet som 

något som är starkt förknippat med det som den unika individen anser som betydelsefullt i 

dennes liv. En människa upplever inte lidande vid en förlust om inte det som förlorats varit 

betydelsefullt. Alla människor behöver en mening och eftersöker många gånger en sådan. Det 

viktigaste syftet med omvårdnaden är enligt Travelbees teori att hjälpa patienter att finna 

mening i sina olika, och tillika, unika livserfarenheter. Att hjälpa patienten till att finna detta 

ska enligt teorin vara vårdens överordnade mål. Den mellanmänskliga dimensionen och 

relationen mellan sjuksköterskan och patienten skapas genom en process där målet är att de 

roller som finns etablerade som sjuksköterska och patient suddas ut och att de istället ser 

varandra som unika individer. Kommunikationen är enligt Travelbee sjuksköterskans 

viktigaste redskap och även den är en ömsesidig process där man delger eller förmedlar 

varandra känslor, tankar och upplevelser (Travelbee, 1971). 

 

Målet med omvårdnaden är enligt teorin att sjuksköterskan ska hjälpa patienten att bemästra 

sin situation, sin sjukdom och sitt lidande och att finna en mening i upplevelsen av den. Detta 

sker genom att etablera en mellanmänsklig relation, vilket sker genom att sjuksköterskan 

kommunicerar med patienten på ett för ändamålet fulländat sätt (Travelbee, 1971). 
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Mycket av Travelbees omvårdnadsteori återfinns i Svensk sjuksköterskeförenings skrift 

Värdegrund för omvårdnad (2014), där det står att:          

     

“Omvårdnad utgår från en humanistisk grundsyn med ett existentiellt filosofiskt 

synsätt där människan ses som aktiv och skapande samt som en del i ett sammanhang. 

Existentiell filosofi handlar om människans existens, upplevelser, frihet, ansvar för 

sitt eget liv samt idén om att människan har möjlighet att skapa sitt eget liv och 

livsmening” (Svensk sjuksköterskeförening, 2014, s 6). 

 

Vidare går det att läsa att: 

 

”Inom omvårdnadsvetenskapen betraktas människan som en fri individ som har 

förmåga att göra val och ta ansvar och förstås både som en generell och unik varelse. 

Människan är unik och ska bemötas individuellt efter sina unika förutsättningar” 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2014, s 6). 

 

Travelbees omvårdnadsteori kan relateras till framför allt två av omvårdnadens 

metaparadigm; människa och omvårdnad. Människan ser hon som en unik och oersättlig 

individ med egna erfarenheter, upplevelser och lidande och omvårdnaden ska bygga på 

mellanmänskliga relationer och kommunikation. Även begreppet hälsa kan till viss del 

kopplas till teorin (Hall, 2012). Travelbee definierar inte begreppet hälsa i teorin, utan 

poängterar att det är individuellt för varje människa (Travelbee, 1971). 

Problemformulering 

Svår psykisk sjukdom leder ofta till försämrad livskvalitet och det är av stor vikt att 

sjuksköterskan får en tydlig bild av vad som påverkar livskvaliteten hos den enskilde 

individen. Eide och Eide (2009) beskriver betydelsen av att strukturera samtalet med 

patienten och delar in samtalet i tre delar: början, huvuddel och avslutning. SEIQoL-DW kan 

utgöra en del i huvuddelen av samtalet, där de problem som anses vara viktigast för patienten 

utforskas.  

Travelbees omvårdnadsteori kan kopplas till begreppet individuell livskvalitet då livskvalitet 

är ett subjektivt begrepp som är unikt för varje enskild individ. I teorin framhålls även att 

omvårdnadens mål är att hjälpa patienten att finna en mening med sin sjukdom, lidande och 
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situation (Travelbee, 1971). Genom att finna en mening med sin tillvaro kan livskvaliteten 

också öka. SEIQoL-DW används framför allt inom somatisk vård, men även inom psykiatrisk 

vård. Dock har instrumentet inte utvärderats inom psykiatrisk vård i Sverige. 

Syfte 
Syftet med studien var att undersöka individuell livskvalitet hos patienter med psykisk 

sjukdom med hjälp av frågeinstrumentet SEIQoL-DW. Ett ytterligare syfte var att undersöka 

patienters och behandlares uppfattning om instrumentets tillämpbarhet och användbarhet och 

om det fanns skillnader i deras uppfattning. 

Frågeställningar 

1. Hur uppfattar patienter med psykisk sjukdom sin livskvalitet? 

2. Vilka områden har betydelse för deras livskvalitet? 

3. Vad anser patienter och behandlare om instrumentets tillämpbarhet och 

användbarhet? 

4. Finns det skillnader i uppfattning mellan patienter och behandlare avseende 

instrumentets tillämpbarhet och användbarhet? 

 

METOD 

Design 
En konvergent parallell design med både kvantitativ och kvalitativ ansats valdes då detta 

arbete var en del i en större studie där formuläret för SEIQoL-DW och enkäterna redan hade 

utformats och börjat samlas in innan detta arbete påbörjades. Formuläret för SEIQoL-DW 

bygger på fritextsvar och det fanns möjlighet för patienten att utveckla svaren av vad som 

ingår i valda livsområden, vilket representerar den kvalitativa delen av den konvergenta 

parallella designen. En kvantitativ metod i form av en enkät är lämplig då många enheter ska 

analyseras och systematiseras, där undersökningen ska gå på bredden och inte på djupet och 

för att studera det som är gemensamt, genomsnittligt och/eller representativt (Holme & 

Solvang, 1997; Polit & Beck, 2013). 
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Urval 
Ett icke slumpmässigt, konsekutivt urval användes för att samla in data (Polit & Beck, 2013).  

Behandlare (sjuksköterska, kurator, skötare eller eventuell annan profession) verksamma 

inom den psykiatriska vården vid Akademiska sjukhuset i Uppsala bjöds in till 

informationsmöten om projektet. Behandlarna som visade intresse för deltagande i studien 

tillfrågade sedan vuxna patienter (>18 år) som uppfyllde inklusionskriterierna för studien. 

Inklusionskriterier var patienter med en låg funktionsnivå mätt med GAF (Global Assessment 

of Functioning) (Hall, 1995). Det fanns dock inga gränsvärden angivna utan behandlarna fick 

själva välja ut lämpliga patienter som uppfyllde urvalskriterierna och som hade en pågående 

kontakt med en behandlare inom den psykiatriska vården vid Akademiska sjukhuset i 

Uppsala. Totalt fyllde 27 patienter i SEIQoL-DW-formuläret, varav 22 formulär var 

fullständigt ifyllda. Fyra formulär saknades till följd av problem med administreringen när 

formulären samlades in, vilket gav ett internt bortfall på 18,5 procent. 

 

Totalt 27 enkäter från patienter och nio enkäter från behandlare samlades in. Behandlare och 

patienter från sex olika avdelningar och mottagningar inom den psykiatriska vården använde 

sig av formuläret och svarade på enkäten, se Tabell 1. Totalt 14 stycken (52 procent) av 

patientenkäterna kom från den rättspsykiatriska vården och av de nio behandlare som svarat 

kom sju stycken (78 procent) från den rättspsykiatriska vården. Patienternas ålder varierade 

mellan 19-71 år, med en medelålder på 38 år. En patient hade inte angett ålder vilket gav ett 

internt bortfall på 3,7 procent. Av patienterna var 10 stycken (37 procent) kvinnor och 17 

stycken (63 procent) män. Två av behandlarna var kuratorer och resterande sjuksköterskor. 
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Tabell 1. Deltagande avdelningar samt antal behandlare och patienter. 

Avdelning/mottagning Antal 
behandlare 

Antal patienter 

Avd. 110 (rättspsyk.) 2 6 

Avd. 111 (rättspsyk.) 4 5 

Rättspsykiatriska 
öppenvården 

1 3 

Neuropsykiatriska 
mottagningen 

1 1 

Psykosmottagningen 1 4 

Affektiva mottagningen 0 8 

Totalt 9 27 

Datainsamlingsmetod 
Livskvalitet och valda livskvalitetsområden undersöktes med instrumentet SEIQoL-DW 

(Bilaga 1). Frågeformuläret har översatts till svenska av Lena Wettergren (Wettergren et al., 

2003) från den engelska manualen, som har utvecklats av O’Boyle och medarbetare (1993). 

En översiktsartikel har visat att instrumentet har god validitet och användbarhet, dock är 

antalet artiklar inom området relativt litet. Det har även gjorts för få uppföljande studier för 

att kunna dra några slutsatser om instrumentets reliabilitet (Wettergren, Kettis-Lindblad, 

Sprangers & Ring, 2009). Behandlaren började med att beskriva för patienten hur formuläret 

skulle fyllas i. Patienten fick sedan tänka på sitt liv i helhet som det såg ut just då och sedan 

skriva ner och kort förklara de fem viktigaste områdena som påverkar livskvaliteten. Det 

kunde vara både bra och dåliga områden. Efter att de fem områdena listades fick patienten 

rita en stapel för varje område. Stapeln gick från 0 (sämsta tänkbara) till 100 (bästa tänkbara) 

med avseende på hur det valda livsområdet fungerade i dagsläget. Behandlaren mätte sedan 

stapeln och angav nivån, d.v.s. stapelns höjd i millimeter. Av de fem områdena kunde vissa 

områden vara viktigare än andra och patienten fick därför vikta områdena mot varandra med 

hjälp av snurran, se Figur 1. Totalsumman blev ett, eller 100 procent (O'Boyle, 1993).  

 

För att få fram indexvärdet för varje livsområde multiplicerades nivån med vikten. Den totala 

SEIQoL-poängen framkom genom att indexvärdena för varje livsområde summeras. 

Totalpoängen kan variera mellan 0-100, där högre värde indikerar på högre skattad 

livskvalitet (O'Boyle, 1993).           
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Figur 1. Snurran som används vid viktningen av livsområdena. 

 

Patienternas uppfattning om instrumentets användbarhet undersöktes med en kort enkät 

(Bilaga 2), där patienterna fick ta ställning till fyra påståenden. Påståendena handlade om 

frågorna som ställdes var angelägna, om det var svårt att förstå formuläret (SEIQoL-DW), 

om det tog lång tid att fylla i och om det kan vara till nytta för patienten i samtalet med 

behandlaren. Svarsalternativen var Instämmer inte alls, Instämmer delvis samt Instämmer 

helt. 

 

Behandlarnas uppfattning om instrumentets användbarhet undersöktes också med en kort 

enkät (Bilaga 3). Behandlarna fick ta ställning till fyra påståenden huruvida frågorna var 

relevanta, om formuläret var svårt att förstå, om det var svårt att förklara för patienten hur 

formuläret ska användas och om behandlaren tror att formuläret kan vara ett bra stöd i 

patientarbetet. Svarsalternativen var Instämmer inte alls, Instämmer delvis samt Instämmer 

helt. 

 

Enkäterna för att studera patienternas respektive behandlarnas uppfattningar kring SEIQoL-

DW-formuläret har tagits fram av Caisa Öster, Specialistsjuksköterska och universitetslektor 

vid institutionen för neurovetenskap, psykiatri och Christina Nehlin Gordh, Socionom 

verksam vid verksamhetsområde Psykiatri.  

Tillvägagångssätt 

Projektet startades år 2014 av Caisa Öster och Christina Nehlin Gordh. Informationsmöten 

om projektet anordnades och riktades till vårdpersonal inom den psykiatriska vården vid 

Akademiska sjukhuset, i första hand till behandlande sjuksköterskor och kuratorer.  

Utbildning i användandet av SEIQoL-DW och kontinuerlig handledning gavs utav 
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projektledarna. Patienter som uppfyllde inklusionskriterierna informerades om studien 

muntligt och skriftligt (Bilaga 4) och tillfrågades därefter om deltagande i studien. 

Information om att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst samt att 

deltagandet inte påverkade pågående vård och behandling lämnades. Vid ett 

mottagningsbesök fick patienten fylla i SEIQoL-DW-formuläret, med stöd av behandlaren. 

En summering av måttet på livskvalitet gjordes och patienten fick möjlighet att diskutera 

resultatet. En kopia av formuläret sparades om så önskades av patienten för uppföljning inom 

ramen för pågående behandling. En enkät om formulärets användbarhet besvarades av 

patienten vid samma eller nästkommande besök. Alla enkäter besvarades anonymt med 

endast information om ålder, kön och avdelning/mottagning angivet. Enkäterna samlades in 

genom att patienterna fick lägga formulären i ett kuvert som förseglades. Behandlarnas svar 

på användbarheten av formuläret lades i en särskild mapp som samlades in av projektledarna 

vid studiens avslutande. Tillgänglig data överlämnades sedan till författarna till detta arbete 

för bearbetning och analys. 

Forskningsetiska överväganden 
Frågor om psykisk ohälsa och livskvalitet kan vara känsliga för patienterna att diskutera. 

Dock är det ofta dessa frågor som berörs vid kontakten med behandlaren inom den 

psykiatriska vården. Patienterna tillfrågades av sin vårdkontakt om deltagande i studien och 

informerades om att deltagandet var helt frivilligt. Patienten informerades även om att 

deltagandet kunde avbrytas när som helst och att det inte skulle komma att påverka den 

fortsatta vården. Patienten bestämde själv om hen ville ta del av summeringen av sin 

livskvalitet och om det var något som skulle användas vid fortsatta samtal med behandlaren. 

På enkäten fanns uppgifter om kön, ålder, mottagning samt ett löpnummer, vilket gjorde att 

inga uppgifter kunde kopplas till den enskilda patienten. Den information patienterna i 

studien fått var i enlighet med de riktlinjer som finns beskrivna i § 16 i Lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 2003:460). Då ingen information som 

kunde kopplas till den enskilde patienten finns dokumenterad och sparad följdes även 

Personuppgiftslagen § 3, där det definieras att personuppgifter är “all slags information som 

direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet” (SFS, 1998:204). 

Examensarbeten på grundnivå behöver normalt inte granskas av etisk kommitté, men då detta 

examensarbete utfördes inom ramen för ett större projekt har Regionala 

etikprövningsnämnden givit ett rådgivande yttrande med diarienummer 2014/163. 
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Bearbetning och analys 
För att besvara frågeställning 1 redovisades nivå, vikt och indexvärde för varje livsområde, 

som sedan analyserades med deskriptiv statistik med hjälp av statistikprogrammet Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS). Även den totala SEIQoL-DW-poängen analyserades 

med hjälp av SPSS. Exempel på hur en patient fyllt i nivå och vikt ses i Figur 2 och 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 2. Exempel på nivåer för livsområden.   Figur 3. Exempel på viktning för livsområden. 

 

Frågeställning 2 besvarades genom att materialet från SEIQoL-DW-formuläret bearbetades 

och analyserades kvalitativt i enlighet med Graneheim & Lundman (2013) genom att alla 

livsområden noggrant lästes igenom flera gånger och relevanta meningar plockades ut som 

meningsbärande enheter, vilka sedan kondenserades, kodades och kategoriserades. Exempel 

på detta kan ses i Tabell 2.  

 
Tabell 2. Exempel på innehållsanalyserade fritextsvar. 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsbärande enhet 

Kod Underkategori Kategori 

Självgående, klara alla 
utgifter själv 

Klara ekonomin själv 
utan hjälp av andra 

Självförsörjning 
ger oberoende 

Självförsörjning Ekonomi 

Om man har en trygg 
ekonomi då blir livet 
enklare 

Trygg ekonomi 
förenklar livet 

Trygg ekonomi  Ekonomisk 
trygghet 

Ekonomi 

Någonting att gå till 
varje dag 

Arbete är en del av 
dagliga rutiner 

Arbete ger rutin Rutiner Arbete 
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Det kvantitativa materialet från enkäterna (frågeställning 3 och 4) bearbetades och 

analyserades med hjälp av SPSS. För att studera vad behandlare och patienter tyckte om 

instrumentets användbarhet användes deskriptiv statistik för att beskriva urval och resultat. 

För att undersöka om det fanns någon skillnad i behandlarnas och patienternas uppfattningar 

kring instrumentets användbarhet användes chi-två-test som statistisk analysmetod, då denna 

metod är lämplig när fler än två proportioner analyseras och då materialet är indelat i grupper, 

vilket är utgångspunkten för att använda chi-tvåtest. Signifikansnivån sattes till ≤ 5 procent 

(Ejlertsson, 2012). En efterföljande analys genomfördes genom att använda ”compare column 

proportions” i SPSS. Detta utfördes för att se vilka svarsalternativ som skiljde sig åt för varje 

fråga. Frågorna på de två enkäterna skiljde sig något åt och fråga 3 skiljde sig för mycket 

mellan enkäterna för att svaren mellan patienter och behandlare kunde jämföras. 

 

RESULTAT 

SEIQoL-DW-formulär 
Livskvalitet 
 
För att se hur patienterna uppfattade sin livskvalitet, vilket var frågeställning 1, räknades de 

23 deltagande patienternas totala SEIQoL-DW-poäng ut, slogs samman och analyserades 

deskriptivt. Poängen varierade mellan 19,0 och 86,0 med ett medelvärde på 50,2 (SD 17,7). 

 

Livsområden 

För att besvara frågeställning 2 gjordes en kvalitativ innehållsanalys av fritextsvaren i 

formuläret som gav totalt 20 kategorier, se Tabell 3. Många av fritextsvaren bestod av endast 

ett eller två ord varför de var svåra att slås samman.  
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Tabell 3. Översikt över kategorier/livsområden och underkategorier. 
Kategorier/Livsområden Underkategorier 
Relationer/Socialt nätverk Vänner 

Relationer 
Socialt umgänge 

Familj Syskon 
Familj 
Barn 
Fru 

Frihet Komma från avdelning 
Röra sig fritt 
Leva som jag vill 

Fysisk aktivitet Gym 
Sport 
Träning 

Resa/omväxling/miljöombyte Resa/omväxling 
Miljöombyte 

Fritidsaktiviteter/Hobby/Kreativitet/ 
Underhållning 

Underhållning 
Musik, dansa, skapa 
Kreativitet 
Måla och skapa 
Teater 
Natur 

Utbildning Pluggar 
Utbildning 

Arbete Sysselsättning 
Jobb 
Rutiner 

Ekonomi Självförsörjning 
Ekonomisk trygghet 

Boende Ett ställe att bo på 
Tryggt boende 

Kost Varierad kost 
Energi 

Hälsa Må bra 
Fysisk och psykisk hälsa 

Drogfrihet Frihet från droger och alkohol 
Trygghet Trygg och säker 
Hygien Bra hygien 
Sömn Sova bra 
Sjukvård Hjälp vid sjukdom 
Personal Kontakt med personal 
Myndigheter Myndighetskontakt 

 

 

De kategorier/livsområden som framkom i den kvalitativa innehållsanalysen användes sedan i 

den kvantitativa analysen, se Tabell 4. De livsområden som flest patienter angett som 

viktigast var Relationer/Socialt nätverk (82,6 procent), Arbete (56,5 procent), Familj (56,5 

procent), Hälsa (56,5 procent), Fritidsaktiviteter/Hobby/Kreativitet/Underhållning (52,2 

procent) och Ekonomi (47,8 procent). Av dessa sex livsområden hade Hälsa högst vikt (0,27), 
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följt av Familj (0,23) och sedan Ekonomi (0,21). 

Fritidsaktiviteter/Hobby/Kreativitet/Underhållning hade lägst vikt (0,17) av dessa sex 

områden. Området Familj hade högst nivå (60,5), d.v.s. det område som fungerade bäst, följt 

av Hälsa (55,2). Det område som hade lägst nivå av dessa sex områden var Arbete (28,5), 

d.v.s. det område som fungerade sämst. 

 
Tabell 4. Listade livsområden samt nivå och vikt. 
Livsområde Antal % Nivå M 

(SD) 
Variations 

bredd 
Vikt M 

(SD) 
Variations 

bredd 
Relationer/Socialt nätverk 19 82,61 44,89 

(5,65) 
5-100 0,20 

(0,03) 
0,02-0,70 

Arbete 13 56,52 28,46 
(24,78) 

0-70 0,20 
(0,08) 

0,07-0,30 

Familj 13 56,52 60,54 
(8,49) 

10-100 0,23 
(0,02) 

0,15–0,40 

Hälsa 13 56,52 55,23 
(28,66) 

10-100 0,27 
(0,15) 

0,08-0,60 

Fritidsaktiviteter/Hobby/Kreativitet/ 
Underhållning 

12 52,17 51,75 
(28,10) 

5-100 0,17 
(0,07) 

0,02-0,30 

Ekonomi 11 47,83 52,27 
(30,36) 

10-100 0,21 
(0,07) 

0,10–0,30 

Boende 8 34,78 40,63 
(29,57) 

10-100 0,20 
(0,12) 

0,04-0,45 

Fysisk aktivitet 5 21,74 58,20 
(22,05) 

35-90 0,19 
(0,09) 

0,10–0,30 

Frihet 3 13,04 24,00 
(11,53) 

15-37 0,27 
(0,08) 

0,20–0,35 

Kost 3 13,04 68,00 
(29,87) 

34-90 0,15 
(0,09) 

0,05-0,20 

Resa/omväxling/miljöombyte 2 8,7 23 
(15,56) 

12-34 0,08 
(0,04) 

0,05-0,10 

Utbildning 2 8,7 35 
(35,36) 

10-60 0,20 
(0,14) 

0,10–0,30 

Drogfrihet 1 4,35 100  0,2  

Husdjur 1 4,35 90  0,3  

Hygien 1 4,35 41  0,2  

Kontakt med personal 1 4,35 100  0,15  

Myndighetskontakt 1 4,35 79  0,03  

Sjukvård 1 4,35 80  0,01  

Sömn 1 4,35 100  0,2  

Trygghet 1 4,35 50  0,18  
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Enkäter 
I Tabell 5 ses en sammanställning över patienternas och behandlarnas svar på de tre frågor 

som kunde jämföras mellan de två grupperna. Totalt ansåg 83 procent (alla behandlare och 78 

procent av patienterna) att frågorna i formuläret var relevanta respektive angelägna (Fråga 1). 

På frågan om formuläret var svårt att förstå (Fråga 2) sågs en övergripande skillnad mellan 

grupperna (p=0,035; skillnad sågs mellan svarsalternativen instämmer delvis och instämmer 

helt), där nästan 41 procent av patienterna men ingen av behandlarna instämde helt till att 

instrumentet var svårt att förstå. På frågan angående stöd/nytta (Fråga 4) sågs en 

övergripande skillnad (p=0,05; skillnad sågs mellan svarsalternativen instämmer delvis och 

instämmer helt). Alla behandlare instämde helt till att formuläret kan vara ett bra stöd, 

jämfört med runt hälften av patienterna. På frågan angående relevans/angelägenhet (Fråga 2) 

sågs ingen skillnad mellan grupperna. 

 

I Tabell 6 ses en sammanställning över svaren på Fråga 3 för både patienter och behandlare. 

Alla behandlare ansåg att det inte alls eller delvis var svårt att förklara för patienterna hur 

formuläret skulle användas. På frågan om det tog lång tid att fylla i formuläret svarade runt 

44 procent att det inte tog lång tid, medan ca 22 procent delvis tyckte det tog lång tid. Runt 

33 procent av patienterna svarade instämmer helt på att det tog lång tid att fylla i formuläret. 
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Tabell 5. Deskriptiv och statistisk sammanställning av enkätsvaren för fråga 1, fråga 2 och fråga 4. 

Fråga Svarsalternativ Behandlare Patienter Total Chi-två-test 
  

    n % n % n % värde df p-
värde* 

Relevans/ 
angelägenhet 
(Fråga 1) 

Instämmer inte alls 0a 0 1a 3,7 1 2,8 2,4 2 0,301 

Instämmer delvis 0a 0 5a 18,5 5 13,9 

Instämmer helt 9a 100,0 21a 77,8 30 83,3 

Förståelse 
(Fråga 2) 

Instämmer inte alls 2a 22,2 7a 25,9 9 25,0 6,7 2 0,035 

Instämmer delvis 7a 77,7 9b 33,3 16 44,4 

Instämmer helt 0a 0 11b 40,7 11 30,6 

Stöd/nytta 
(Fråga 4) 

Instämmer inte alls 0a 0 2a 7,4 2 5,6 6,0 2 0,050 

Instämmer delvis 0a 0 10b 37,0 10 27,8 

Instämmer helt 9a 100,0 15b 55,6 24 66,7 
* Signifikansnivå  ≤ 0,05. 
a/b a+a = ingen signifikant skillnad, a+b/b+a = signifikant skillnad.  

 

Tabell 6. Deskriptiv data för svaren på fråga 3. 

Fråga 3. Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

n % n % n % 

Det var svårt att förklara för patienten hur vi skulle 
använda formuläret (Behandlare) 

2 22,2 7 77,8 0 0 

Det tog lång tid att fylla i formuläret (Patienter) 12 44,4 6 22,2 9 33,3 

 

 

DISKUSSION 
Den totala SEIQoL-DW-poängen för patienterna låg mellan 19,0 och 86,0 med ett 

medelvärde på 50,2. Patienterna som deltog i studien skattade, efter sammanställning, 

Relationer/Socialt nätverk som det viktigaste livsområdet, följt av Arbete, men det var inget 

av dessa områden som fick högst nivå. Det område som upplevdes fungera bäst generellt, det 
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vill säga det område som hade högst nivå var Familj. Lägst nivå hade Arbete, vilket var det 

område i studien som för de flesta patienter fungerade sämst. 

 

De flesta patienter och alla behandlare ansåg att frågorna i formuläret var relevanta respektive 

angelägna (Fråga 1). På frågan om formuläret var svårt att förstå (Fråga 2) sågs en statistisk 

signifikant skillnad mellan grupperna där patienterna tyckte att formuläret var svårt att förstå 

i större utsträckning än behandlarna. Runt hälften av patienterna svarade instämmer delvis 

eller instämmer helt på om det tog lång tid att fylla i formuläret (Fråga 3). En större del av 

behandlarna svarade instämmer delvis på frågan om det var svårt att förklara formuläret för 

patienten (Fråga 3). En statistisk signifikant skillnad sågs även på frågan om formuläret kan 

vara ett bra stöd/nytta (Fråga 4), där alla behandlare men endast runt hälften av patienterna 

svarade instämmer helt.  
 

Resultatdiskussion 

SEIQoL-DW-formuläret  

I den här studien visade det sig att patienter med psykisk sjukdom hade en total SEIQoL-

DW-poäng mellan 19,0 och 86,0 med ett medelvärde på 50,2. Dessa siffror säger inte mycket 

om de inte sätts i relation till tidigare studier med patienter som har en psykisk sjukdom samt 

i relation till friska individer eller individer med somatisk sjukdom. Detta gäller även för 

vilka livsområden som var viktigast för livskvaliteten. Prince och Gerber (2001) undersökte i 

sin studie 35 patienter diagnostiserade med schizofreni, personlighetsstörning samt affektiva- 

och psykossjukdomar. och de fick fram en totalmedelpoäng på 69,0. De jämför då med 

tidigare data på friska individer som har en medelpoäng på 77,4. Områden som patienterna 

anser vara viktigast är bland annat familj, hälsa, arbete samt kärlek/relationer, vilket stämmer 

bra överens med denna studies resultat. Orsaker till att totalpoängen i den här studien blev så 

mycket lägre än i studien av Prince och Gerber kan bero på vilka psykiska sjukdomar 

patienterna hade samt graden av funktionsnedsättning. Då den här studien inte undersökte 

diagnos utan enbart vilken avdelning/mottagning patienterna befann sig på gick det inte att 

jämföra mellan olika psykiska sjukdomar. Det skulle även kunna bero på kulturella skillnader 

och synen på psykisk sjukdom. 
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I en studie av Stone och medarbetare (2008) med patienter med prostatacancer ses en 

totalmedelpoäng på 73,4. Fritid/Hobby, familj, hälsa och socialt liv har de flesta valt som 

viktiga områden. Familj och partner är de områden som har högst vikt. Mest nöjda är 

patienterna med området familj och minst nöjda med området sexualitet. I den aktuella 

studien angav ingen patient sexualitet eller sexualliv som ett av de fem viktigaste områdena. 

Orsaker till det kan vara att området inte är viktigt eller att både patienter och behandlare 

tycker att det är ett jobbigt ämne att prata om. Det kan också bero på att för patienter med 

prostatacancer påverkas sexuallivet mer direkt än vad det kanske gör vid psykisk sjukdom.  

 

Hickey och medarbetare (1996) jämför i sin studie patienter med HIV med friska individer 

och de konstaterar att hälsa, familj, ekonomi och sociala relationer är viktiga för både 

patienter med HIV och friska individer. Ett område som skiljer sig mycket mellan patienterna 

och den friska jämförelsegruppen är området arbete där 62 procent av jämförelsegruppen 

anser att det är ett av de viktigaste områdena, medan endast 12 procent av patienterna anser 

det. Motsvarande siffra i den här studien var 56,5 procent. Att resultatet skiljer sig skulle 

kunna bero på att det är olika typer av sjukdomar. På 90-talet innan bromsmedicinerna kom 

var HIV en dödsdom och att ha ett arbete blir då kanske inte lika viktigt. Detta stärks av 

resultatet från studien av Wettergren och medarbetare (2003) där 66,1 procent av individerna 

som haft Hodgkins lymfom och 69,5 procent av den friska kontrollgruppen anser att arbete är 

ett av de sex viktigaste livsområdena, tillsammans med familj, hälsa, relationer, ekonomi och 

fritid. Även i en studie av Farrand och Woodford (2013) ses liknande resultat, där unga vuxna 

med någon form av personlighetsstörning anger levnadsförhållanden, relationer, familj och 

fritid som några av de viktigaste områdena. Vänskapsrelationer är det livsområde som får 

högst nivå (66,2) av de områden flest valt som viktiga och relationer får generellt högst vikt 

(34,6). Arbete har lägst nivå (27,3) och fritid lägst vikt (12,5). Varken Hickey och 

medarbetare (1996) eller Wettergren och medarbetare (2003) redovisar vikt och nivå i sina 

studier, vilket gör det svårt att jämföra med resultaten i den aktuella studien. 

 

Ungefär hälften av patienterna i den här studien kom från den rättspsykiatriska vården, vilket 

kan ha påverkat resultatet. Vilka psykiska sjukdomar patienterna hade framgick inte i studien 

och det faktum att dessa patienter inte bara hade en psykisk sjukdom, utan även begått ett 

brott och dömts till rättspsykiatrisk vård (vilket ofta innebär begränsad rörlighet och frihet i 

samhället) kan ha påverkat. Dock var det bara tre patienter som angett Frihet som ett av de 

viktigaste livsområdena och det gick inte att se om dessa patienter kom från den 
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rättspsykiatriska vården. Bouman och medarbetare (2008) jämförde livskvaliteten mellan 

personer dömda för sexualbrott och personer dömda för våldsbrott inom den öppna 

rättspsykiatriska vården. De använde sig av ett annat mätinstrument utan fritextsvar för att 

mäta både den objektiva och subjektiva livskvaliteten hos patienterna. Deras resultat visar att 

sexualförbrytarna överlag är mer nöjda med sin livssituation än våldsförbrytarna. Båda 

patientgrupperna var mest nöjda med säkerheten och minst nöjda med ekonomin. Enligt 

forskarna kan skillnaden mellan patientgrupperna bero på att våldsförbrytarna ofta haft en 

mer kaotisk livssituation vilket leder till en psykisk stress och belastning, vilket i sin tur 

påverkar livskvaliteten negativt. De diskuterar vidare att vilken psykisk sjukdom patienten 

har påverkar livskvaliteten, vilket hade varit intressant att se i den aktuella studien.  

 

En del av patienterna hade skrivit en mer tydlig beskrivning av varje livsområde vilket gav en 

fördjupad bild. Under området Arbete hade en patient skrivit “någonting att gå till varje dag” 

och en annan “komma in i samhället”. Under Fritidsaktiviteter hade en patient skrivit “viktigt 

med meningsfull fritid” och under Ekonomi hade en patient skrivit “självgående, klara alla 

utgifter själv” och en annan skrivit “om man har en trygg ekonomi då blir livet enklare”. 

Genom att analysera dessa fritextsvar framkom det bland annat att en trygg och stabil 

ekonomi och meningsfull vardag främjar livskvaliteten. Fritextsvaren berörde just 

meningsfullhet och delaktighet som Travelbee (1971) tar upp i sin teori om mellanmänskliga 

dimensioner. Både Travelbee och Svensk sjuksköterskeförening (2014) tar upp vikten av att 

alla människor behöver en mening och att individen själv har förmågan och möjligheten att 

skapa sitt eget liv och livsmening, samt att sjuksköterskans omvårdnad till stor del handlar 

om att hjälpa patienten hitta en mening utifrån sin livserfarenhet och sjukdom. 

Relationer/Socialt nätverk och Familj var högt representerade bland livsområdena och inom 

dessa kategorier framkom fritextsvar såsom “ha en nära kontakt med anhöriga, vänner, 

myndighetspersoner”, “aktiviteter med andra” och “de hjälper mig och får mig att känna 

mig trygg”. En stor del i omvårdnaden för en sjuksköterska är att ha en holistisk syn och 

inkludera anhöriga, familj och sociala relationer i planeringen för patienten (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). 

 

Att sammanställa den individuella livskvaliteten för en grupp av patienter kan verka märkligt 

då styrkan med SEIQoL-DW just är att den utgår från den unika individen och inte har några 

förfyllda svarsalternativ. Dock visade den här studiens sammanställning av viktiga 

livsområden, i likhet med tidigare studier, att det är ett par livsområden som de flesta 
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deltagare i studien ansåg vara viktiga. I Svensk Sjuksköterskeförenings skrift Värdegrund för 

omvårdnad (2014) står det om vikten att omvårdnaden ska vara personcentrerad och se den 

unika individen. Det är också viktigt att se att individer med en sjukdom, i det här fallet en 

psykisk sjukdom, oftast värdesätter samma grundläggande livsområden som till exempel 

familj, relationer och hälsa som de med somatisk sjukdom samt befolkningen i stort. 

 

Pitkänen och medarbetare (2008) intervjuade 35 patienter på en psykiatrisk avdelning för 

personer med schizofreni, schizotyp personlighetsstörning och vanföreställningssyndrom för 

att se vad de har för uppfattningar kring vad sjuksköterskan kan göra för att förbättra 

patienternas livskvalitet. De kom fram till fem olika interventioner; stärkande (eng. 

empowering) interventioner som att kunna ha någon att diskutera med, någon som visar 

intresse och uppmuntran och som uppmärksammar individuella behov samt någon som visar 

respekt och empati. Sociala interventioner genom att förbättra möjligheterna till sociala 

kontakter, aktiverande interventioner som att uppmuntra och göra det möjligt att utöva fysisk 

aktivitet och andra fritidsintressen. Interventioner för att förbättra säkerheten och privatlivet 

och interventioner för att förbättra den fysiska hälsan genom att bland annat ta hand om 

medicineringen. Rask och Brunt (2010) tar i sin bok upp vårdande och stödjande handlingar 

inom den psykiatriska vården. De skriver att det är viktigt att skapa en vårdrelation som 

bygger på ömsesidighet och respekt och som också utgår från ett stödjande, uppmuntrande 

och accepterande förhållningssätt. Författarna tar även upp sex kategorier av vårdande 

handlingar som kan vara ett stöd i arbetet med att förbättra patienternas livskvalitet. De 

kategorier som tas upp är: att skapa och vidmakthålla relationer, stödjande/uppmuntrande 

samtal, medvetandegörande samtal, reflekterande samtal, social färdighetsträning och 

praktisk färdighetsträning.  

 

SEIQoL-DW-formuläret skulle kunna vara ett verktyg i dessa stödjande, medvetandegörande 

och reflekterande samtal för att kunna sätta upp omvårdnadsmål och åtgärder för att förbättra 

patienternas livskvalitet. Formuläret kan även användas för att följa upp och utvärdera 

åtgärder efter en viss tidsperiod. I rapporten Sjukskrivning – orsaker, konsekvenser och 

praxis (Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering [SBU], 2003) framgår det att psykisk 

sjukdom står för en stor del av sjukskrivningarna. I rapporten beskrivs även olika faktorer 

som påverkar sjukskrivningarna. Några av dessa faktorer är socioekonomisk status, stimulans 

på arbetet, närstående och arbetslöshet, vilka överensstämmer med denna studies resultat över 

vilka livsområden som är viktiga för livskvaliteten. En förbättrad livskvalitet skulle kunna 
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leda till färre sjukskrivningar och förtidspensioneringar samt i slutändan minskade kostnader 

för samhället. 

Enkäter 

De två grupperna (behandlare och patienter) var olika stora och enkäterna innehöll olika 

frågor, vilket gjorde det svårt att jämföra resultatet. En skillnad som kunde ses var att 

patienterna i högre utsträckning tyckte att formuläret var svårt att förstå (Fråga 2). En orsak 

till detta kan vara att behandlarna inte förklarade formuläret tillräckligt, eller att patienternas 

psykiska funktionsnedsättning påverkat förståelsen. Ytterligare en skillnad som kunde ses var 

att behandlarna i högre utsträckning än patienterna ansåg att formuläret kan vara ett bra stöd 

(Fråga 4). I studien av Prince och Gerber (2001) togs formuläret emot väl av patienterna samt 

att det gick relativt snabbt att fylla i formuläret. De redogör inte för någon exakt tid utan de 

skriver endast att det gick relativt snabbt. Andra studier med unga vuxna patienter med 

personlighetsstörning samt vuxna patienter med cancer visar att det tar i snitt 6-26 minuter att 

fylla i formuläret, varav de snabbaste tiderna är då patienterna fått fylla i ett datorbaserat 

formulär (Stone et al., 2008; Wettergren et al., 2011; Farrand & Woodford, 2013). 

 

Kettis-Lindblad och medarbetare (2007) intervjuade patienter med cancer i mag-tarmkanalen 

samt deras behandlande läkare efter att de gått igenom en databaserad form av SEIQoL-DW-

formuläret. De flesta patienter anser att formuläret skulle kunna vara ett bra verktyg i 

samtalet då det är lättare att reflektera över sin livssituation, men patienterna upplever också 

att läkarna inte alltid tar sig tid att gå igenom svaren. Läkarna anser också överlag att 

formuläret kan vara ett bra stöd då fokus läggs på 

 patientens livskvalitet och inte bara det medicinska. Flera läkare anser dock att formuläret tar 

för mycket tid från allt annat som också måste tas med i samtalet. I den aktuella studien var 

det sjuksköterskor och kuratorer som arbetade med samtal kring livssituationen och i dessa 

samtal kanske det fanns mer tid att gå igenom formuläret. Alla behandlare och en majoritet av 

patienterna tyckte ändå att formuläret innehöll relevanta och angelägna frågor. 

Metoddiskussion 
I den här studien användes en konvergent parallell design med deskriptiv och komparativ 

analys då de angivna livsområdena analyserades både kvalitativt och kvantitativt. En enkät 
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användes för att studera formulärets användbarhet och tillämpbarhet. Kvantitativa och 

kvalitativa ansatser är kompletterande och genom att använda sig av en konvergent parallell 

design kan begränsningar med att endast använda en av ansatserna undvikas (Polit & Beck, 

2013).  
 
Polit & Beck (2013) skriver att den inre validiteten representeras av möjligheten att dra 

slutsatser av att de oberoende variablerna i studien med säkerhet orsakar utfallet och hur väl 

det stämmer med verkligheten. Den grupp som studerades var vuxna individer inom den 

psykiatriska vården vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, vilket i sig är en liten grupp att 

studera om syftet är att jämföra den mot antalet individer med diagnostiserad psykisk 

sjukdom i en hel population. De svarande kom från sex olika avdelningar/mottagningar och 

exakt vilka psykiska sjukdomar som fanns representerade i urvalet framgick inte. Eftersom 

svarsfrekvensen var relativt låg fick antas att hela populationen inte kan bli representerade ur 

detta urval, vilket ledde till ett urvalsbias. Eftersom detta var en pilotstudie, vilket innebar att 

studien gjordes i syfte att kontrollera om formuläret fungerade för vidare studier, kan det 

tänkas att urvalsbiasen inte hade lika stor betydelse för resultatet som det hade haft vid en 

originalstudie. Antalet deltagare i studien var för lågt för att kunna dra några generella eller 

överförbara slutsatser vilket gör att vidare forskning behövs. 

 

Enkäter är en bra datainsamlingsmetod för att samla in stora mängder data samt att de 

svarande ofta har möjlighet att fylla i enkäten i lugn och ro (Ejlertsson, 2012). Vid ifyllandet 

av formuläret och enkäten satt behandlaren med och kunde vid behov hjälpa och stötta 

patienten vilket både kan vara positivt då oklarheter förtydligas men också negativt då 

behandlarna på detta sätt kan påverkat resultatet. En annan aspekt är om patienten fått 

tillräckligt med information för att kunna fylla i formuläret och om behandlaren besitter 

tillräcklig kunskap för att använda sig av formuläret. 

 

Då de tillfrågade deltagarna i studien informerats muntligt och skriftligt om studien, att den 

var frivillig att delta i och att insamlade uppgifter endast användes i det syfte som beskrivits i 

informationsbrevet anser författarna till denna studie att forskningsetiska överväganden gjorts 

vid datainsamlingen. Ett yttrande från Etiknämnden stärker även detta (Ejlertsson, 2012). 
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En nackdel med den här studien är att författarna inte varit med från början och tagit fram 

information till behandlarna, utformat enkäterna samt deltagit i utdelningen och insamlingen 

av enkäterna. Att inte vara med från början gjorde att överblicken försämrades avsevärt. 

SEIQoL-DW-formuläret 

SEIQoL-DW-formuläret saknar fasta svarsalternativ, utan bygger istället på fritextsvar vilket 

gör att formuläret i sig inte påverkar svaren. Möjligheten att själv få skriva svaren och 

utveckla dessa utgör den kvalitativa delen av den konvergenta parallella designen. SEIQoL-

DW har enligt studier visat sig ha god validitet och det stärks även utav enkäten som mätte 

tillämpbarhet och användbarhet hos mätinstrumentet. Reliabiliteten anses dock vara osäker då 

få uppföljande studier gjorts (Polit & Beck, 2013; Wettergren et al., 2009). Innan ett nytt 

instrument eller riktlinje kan implementeras kliniskt på en vårdavdelning bör instrumentets 

överförbarhet, genomförbarhet och kostnadseffektivitet analyseras. Instrumentet som sådant 

är väl utvecklat och väl studerat och det finns riktlinjer för hur det ska och kan användas 

(Polit & Beck, 2013; O´Boyle et al., 1993). 

 

Till följd av bristande administrering vid insamlandet av formulären saknades fyra formulär, 

vilket gav ett internt bortfall om 18,5 procent. Då detta var en pilotstudie och inga 

generaliseringar till populationen kunde dras kan det tänkas att bortfallet inte påverkat studien 

negativt i någon större omfattning. Bortfallet hade dock troligtvis gått att minimera om 

insamlingen av formulären skett på ett mer kontrollerat sätt (Ejlertsson, 2012). 

 

För att öka studiens trovärdighet (tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet) har författarna 

försökt att redogöra hur arbetet i studien utförts. Då detta inte var en typisk kvalitativ ansats 

där intervju vanligtvis är datainsamlingsmetoden finns ingen utförligt beskriven analysmetod 

vilket kan påverka tillförlitligheten och trovärdigheten. Studiens resultat har ställts i relation 

mot andra studiers resultat vilket ökar tillförlitligheten. Giltigheten i resultatet stärks om det 

lyfter fram det typiska och karaktäristiska som var avsett att beskrivas. Båda författarna har 

läst igenom de kategorier som tagits fram för att se att det är det typiska som beskrivs, vilket 

ökar giltigheten. Hur överförbart resultatet är till den övriga populationen representerar hur 

trovärdig studien är. Författarna i studien visar på hur framkomna livsområden blir 

representerade i andra studier där många likheter med denna studies resultat kan dras. Dock 

är denna studies svarsfrekvens låg och från ett lågt antal olika psykiatriska 

avdelningar/mottagningar vilket medför att trovärdigheten i denna studie sänks. Under 
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studiens gång har författarna haft stöd av en medbedömare som har erfarenhet av kvalitativt 

analysarbete och dennes kritiska granskning av studien ökar trovärdigheten. Denna studie har 

en utförlig metodbeskrivning vilket underlättar bedömningen av överförbarhet och det i sin 

tur stärker trovärdigheten (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

 

En nackdel med att behandlaren fanns med då formuläret fylldes i är att behandlaren kan 

påverka vad patienten skriver, vilket gör att studiens resultat kan försvagas. Då en del 

patienter hade svårt att förstå formuläret gör också att resultatet kan ha påverkats negativt. 

Författarna anser dock att formuläret svarade mot syftet med studien och att samtliga 

frågeställningar besvarades. 

Enkäter 

Enkäterna hade tre fasta svarsalternativ för varje fråga och det saknades svarsalternativ som 

var neutrala, såsom vet ej eller varken eller. Patientenkäten och enkäten för behandlare hade 

inte identiska frågor vilket gjorde det svårare att jämföra och fråga 3 var såpass olik att den 

var ojämförbar. Enkäterna var skapade för denna studie och de var inte testade innan, vilket 

gör det svårt att uttala sig om validiteten och reliabiliteten. Enkäterna besvarade dock 

frågeställningarna med undantag för Fråga 3 på båda enkäterna som inte kunde jämföras. 

Totalt fyllde 27 patienter i enkäten. Ett så lågt antal svarande gör det omöjligt att generalisera 

resultaten till hela populationen och den externa validiteten kan därför anses vara låg i denna 

studie (Polit & Beck, 2013). 

Av de 27 svarande angav 26 sin ålder på enkäten, vilket gav ett internt bortfall på 3,7 procent. 

Detta kan anses vara ett lågt bortfall och inga frågeställningar eller slutsatser har i denna 

studie belyst åldern på de svarande. Bortfallet hade troligtvis kunnat minimeras om 

behandlarna hade kontrollerat enkäten vid insamlandet. Affektiva mottagningen lämnade in 

åtta patientenkäter men inga enkäter från behandlare, vilket blev ett bortfall som inte kunde 

specificerats till antal då samma behandlare kan ha haft flera patienter, vilket gjorde att 

bortfallet kan ha varierat mellan en och åtta behandlare (Ejlertsson, 2012). 

Slutsats 
Livskvalitet är något subjektivt och individuellt. Ändå framkom det att deltagarna i denna 

studie och i andra studier anger liknande eller samma livsområden som har betydelse för 

deras livskvalitet. Att med hjälp av instrumentet ta reda på patienternas viktigaste 
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livsområden samt områdenas nivå och vikt och använda svaren som grund i 

behandlingsarbetet kan sjuksköterskan hjälpa patienterna att själva utarbeta strategier för att 

förbättra sin livskvalitet. Vidare forskning för att jämföra med befolkningen i stort och 

uppföljande studier med instrumentet för att se vilka insatser som ger effekt är önskvärt. 

Instrumentet är användarvänligt till stor del, men patienten kan behöva stöd för att fylla i 

formuläret.  
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