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Abstract 

 

Aim: The aim of the study was to describe and compare the quality of life of relatives of 

patients with chronic heart failure (CHF) and multiple sclerosis (MS) and how demographic 

background variables are related to the quality of life in the study group. The present study is 

part of a larger research project. 

Methods: The questionnaire SF-36 was used to measure quality of life of relatives of patients 

with CHF (n = 28) and relatives of patients with MS (n = 19). The relatives were chosen by 

patients. 

Results: There were significant differences between relatives of patients with CHF and MS in 

physical health, where relatives of patients with MS have rated higher physical health. 

Relatives of patients with CHF rated lowest on Vitality and highest on Social function and 

relatives of patients with MS rated lowest on Vitality and highest on the Social Functioning 

and Emotional role function.  

Conclusion: Relatives of patients with CHF estimated significantly lower than relatives of 

patients with MS concerning the measure of physical health. The results of the study also 

indicate that factors other than disease are affecting the quality of life of relatives. 
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Sammanfattning 

 

Syfte: Studiens syfte var att beskriva och jämföra livskvalitet hos närstående till patienter med 

kronisk hjärtsvikt (CHF) respektive multipel skleros (MS) samt hur demografiska 

bakgrundsvariabler är relaterade till livskvalitet i undersökningsgruppen. Detta är en delstudie 

ur ett större forskningsprojekt. 

Metod: Frågeformuläret SF-36 användes för att mäta livskvalitet hos närstående till patienter 

med CHF (n = 28) samt närstående till patienter med MS (n = 19). De närstående valdes ut av 

patienter. 

Resultat: Det fanns signifikanta skillnader mellan närstående till patienter med CHF 

respektive MS gällande fysisk hälsa, där närstående till patienter med MS har skattat högre 

fysisk hälsa. Närstående till patienter med CHF skattade lägst på Vitalitet och högst på Social 

funktion och närstående till patienter med MS skattade lägst på Vitalitet och högst på Social 

funktion och Emotionell rollfunktion.  

Slutsats: Närstående till patienter med CHF skattade signifikant lägre än närstående till 

patienter med MS gällande fysisk hälsa. Resultatet av studien indikerar att andra faktorer än 

sjukdom inverkar på närståendes livskvalitet. 

 

 

Nyckelord: Multipel skleros, Kronisk hjärtsvikt, livskvalitet, SF-36, närstående 
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1. Introduktion 

 

1.1 Bakgrund 

I alla tider har familjen tagit hand om sina barn, sjuka, gamla och personer med 

funktionsnedsättning. När en nära person inom eller till familjen drabbas av sjukdom eller 

funktionsnedsättning uppkommer ofta känslor av nedstämdhet, hjälplöshet och oro. Direkt och 

indirekt är närstående en viktig resurs för att patienten ska återfå en så bra hälsa och livskvalitet 

som möjligt. Samtidigt finns behov hos de närstående att kunna leva sina egna liv utan att 

behöva känna skuld över att vara otillräcklig för den sjuke eller bli för belastade i vårdåtagandet 

(Johansson 2007).   

    Trots att närstående erbjuds stöd och hjälp tackar de nej av olika anledningar, dock är det 

viktigt att se situationen ur olika perspektiv och att behoven att få och ta emot hjälp och stöd 

varierar över tid. Något närstående kan uppleva är att stödet de får ofta är baserat på den sjukes 

situation och inte deras egen (Johansson 2007). Närstående hamnar ofta i skuggan av patienten 

och dess sjukdom. Sjuksköterskan träffar många olika patientgrupper samt deras närstående i sitt 

arbete. För att även kunna stötta de närstående är det relevant för sjuksköterskan att ha kunskap 

om att även närståendes livskvalitet kan försämras till följd av patientens tillstånd (Kristoffersen 

et al. 2005b). 

 

1.2 Livskvalitet hos närstående 

Närstående har betydelse för patientens omvårdnad och har en nyckelroll gällande 

omvårdnadens kvalitet. Patienten är den som avgör vem och/eller vilka som räknas som dennes 

närstående. Familjen, exempelvis föräldrar, barn, syskon, livskamrat, är de som oftast utgör 

närstående, men det kan lika gärna vara en vän (Almås 2002). 

    Centrala mål inom hälso- och sjukvården är just att bevara eller öka livskvalitet hos patienter. 

Livskvalitet och hälsa har en benägenhet att flyta ihop när människor lider av fysisk eller 

psykisk sjukdom eller ohälsa. Idag används ofta begreppet ”hälsorelaterad livskvalitet” och det 

är vanligt att alla psykosociala faktorer hamnar i samma kategorigrupp när livskvalitet ska 

mätas, vilket kan bli ett problem på grund av de felvärden som kan uppkomma (Brülde 2003). 

    Vad livskvalitet är skiljer sig mellan olika personer och funderingar finns huruvida rättigheter 

till stöd från samhället ska se olika ut beroende på nivån av livskvalitet hos en person (Brülde 

2003). Enligt Kinney et al. (1996) ses livskvalitet ofta som ett multidimensionellt begrepp, 

vilket inkluderar fysiska, psykiska, sociala och existentiella dimensioner och välbefinnande.    

Psykologen Siri Naess beskriver livskvalitet som inre upplevelser hos människan av, att ha det 

bra, med bra känslor och positiva bedömningar av det egna livet. Exempel på sådana 
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upplevelser är att känna kärlek och glädje, ha självrespekt, känna sig tillfreds med sitt liv och 

känna mening i tillvaron. Dessa känslor är beroende av att vara utan negativa känslor såsom 

ångest och ensamhet, missnöje med livet och upplevelse av att inte utnyttja sina förmågor till 

fullo (Kristoffersen et al. 2005a; Naess 2010). Det centrala inom hedonistiskt inriktade 

vårdteorier är att en persons upplevelser bestämmer över hur bra eller dålig livskvaliteten är, inte 

yttre påverkan. Alla behagliga upplevelser har ett bra finalt värde för en person medan alla 

obehagliga upplevelser är finalt dåliga. Livskvaliteten beror på hur en människa mår just vid 

tidpunkten i fråga, ju mindre obehag och mer behag personen upplever, desto högre livskvalitet. 

Inom den objektivistiska pluralismen innebär  livskvalitet istället att den påverkas av hur olika 

sakförhållanden finns närvarande i en persons liv, exempelvis intima relationer till andra, 

tillfredställande arbete, frihet, god verklighetskontakt samt personlig utveckling och 

personlighet (Brülde 2003). 

    Trots sjukdom i familjen är det möjligt att uppleva god livskvalitet och känna meningsfullhet 

(Almås 2002), men i ett flertal studier framkommer det att många närstående skattar sin 

livskvalitet som låg. Föräldrar till barn med missbildningar har en signifikant lägre 

hälsorelaterad livskvalitet än den generella populationen (Poley et al. 2012). Andra närståendes 

livskvalitet beror på hur hela familjen fungerar när någon är sjuk (Mugno et al. 2007).    

Livskvaliteten skiljer sig även för närstående som har vårdansvar för sin partner med stroke, 

jämfört med personer utan vårdansvar för en närstående (McPherson et al. 2011). Enligt Diez 

Domingo et al. (2012) upplever föräldrar till barn med akut virusinflammation i mag-

tarmkanalen oro, ångest och störningar i det vardagliga livet som ett resultat av barnets sjukdom. 

Livskvaliteten hos föräldrar till barn med hjärtsjukdomar är signifikant nedsatt vilket påverkades 

av flera faktorer, främst relaterade till barnets kliniska status (Arafa et al. 2008). Partners till 

patienter med hjärtsvikt tyckte att sjukdomen påverkar relationen och att de får ta ett stort ansvar 

i hushållet samtidigt som de ska vara ett stöd för sin partner. Många närstående känner sig 

isolerade och behöver mycket egentid och ha någon att prata med för att hantera livssituationen 

(Imes et al. 2011). Familjemedlemmar till patienter med en avancerad cancerdiagnos har en 

betydligt sämre psykisk hälsorelaterad livskvalitet, jämfört med normalbefolkningen (Sjolander 

et al. 2012). Det finns även skillnader mellan anhörigvårdare till cancerpatienter i ett palliativt 

skede och anhörigvårdare till cancerpatienter med kurativ behandling. Anhörigvårdare till 

patienter i en palliativ grupp skattade lägre upplevd fysisk hälsa samt vitalitet än anhöriga till 

patienter i en kurativ grupp (Weitzner et al. 1999). 
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1.3 Kronisk hjärtsvikt (CHF) 

Den vanligaste orsaken till sjukhusinläggningar för personer över 65 år i Sverige idag är kronisk 

hjärtsvikt (CHF). Vid CHF har hjärtat en försämrad förmåga till att försörja kroppens vävnader 

med tillräcklig mängd blod. Detta resulterar i att patienten bland annat blir trött, får nedsatt 

prestationsförmåga, har jobbigt med andningen samt drabbas av ödem (Ericson & Ericson 

2008). Personer med CHF upplever många fysiska och psykiska symtom relaterat till 

sjukdomen, vilket har visat sig ha en negativ inverkan på livskvaliteten (Johansson et al. 2006). 

 

1.4 Multipel skleros (MS) 

Multipel skleros (MS) är en autoimmun sjukdom som oftast drabbar unga och medelålders 

personer. Av okänd orsak invaderas centrala nervsystemet (CNS) av immunceller som orsakar 

inflammation i nervcellernas skyddande isolering, myelin, vilket orsakar sklerotiska plack som 

gör att överföring av nervimpulser sker långsammare. Vilka symtom som uppkommer beror på 

vilka nerver som är påverkade. Exempel på symtom är domningar och muskelsvaghet, känsel- 

och synfältsbortfall, yrsel och stickningar. MS kan ibland uppträda skovvis, det vill säga 

sjukdomen växlar mellan försämrings- och förbättringsperioder. I andra fall fortskrider 

sjukdomen med ökande besvär och utan perioder med lindriga/ inga symtom (Ericson & Ericson 

2008). Patienter som haft diagnosen över 6 år upplever sämre hälsa jämfört med de patienter 

som haft MS under kortare tid på grund av att sjukdomen ofta förvärras över tid. (Krokavcova et 

al. 2009). 

 

1.5 Problemformulering 

CHF är en vanligt förekommande sjukdom och dessa patienter förekommer inom olika instanser 

inom vården. Sjuksköterskan träffar även patienter med MS. Dessa sjukdomar är två påfrestande 

och betungande sjukdomar som på olika sätt kräver hjälp och stöd från sjukvården och 

patientens omgivning, där närstående har en betydande del i omvårdnaden. 

    Sjuksköterskan träffar närstående kontinuerligt i sitt arbete. Det är vanligt att en stor del av 

patienternas omvårdnad överlåts till deras närstående, vilket är en krävande och påfrestande 

uppgift för många (Kristoffersen et al. 2005b). 

    Vid litteratursökning hittades få studier som beskriver närståendes livskvalitet och inga 

studier som jämför livskvaliteten hos dem inom olika patientgrupper. Livskvaliteten hos 

närstående har en stor betydelse för patienters välmående i hemmet. Det är i hemmet patienterna 

behöver hjälp och stöd när sjukvårdsinsatser inte är aktuella eller tillräckliga. 
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1.6 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva och jämföra livskvaliteten hos närstående till patienter med 

CHF med livskvaliteten hos närstående till patienter med MS samt hur demografiska 

bakgrundsvariabler är relaterade till livskvalitet i undersökningsgruppen. 

 

1.7 Frågeställningar 

1. Hur ser den demografiska datan ut för undersökningsgruppen? 

2. Hur ser livskvaliteten ut hos närstående till patienter med CHF? 

3. Hur ser livskvaliteten ut hos närstående till patienter med MS? 

4. Vilka skillnader finns gällande livskvalitet hos närstående till patienter med CHF respektive 

MS? 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Studien var en tvärsnittsstudie som hade en kvantitativ ansats och genomfördes med en 

beskrivande och jämförande design (Polit & Beck 2012). 

 

2.2 Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Studien var en delstudie ur ett större forskningsprojekt; Långvarig Ohälsa - projektet (LVO - 

projektet). Detta forskningsprojekt pågår på Högskolan i Gävle och är en femårig 

forskningsstudie (med start år 2012) om drygt 900 personer med långvarig ohälsa, varifrån 

material inhämtats till studien. 

    Följande inklusionskriterier fanns för de deltagande personerna (hädanefter patienterna); 18-

85 år, sjukdom/ohälsa >3 månader, vara orienterade till tid, rum och person samt förstå svenska. 

De närstående som patienterna tillfrågade skulle vara över 18 år, förstå svenska samt vara 

orienterade till tid, rum och person. 

    Undersökningsgruppen i denna delstudie bestod av närstående till patienter med CHF och 

MS. Det var 46 närstående till patienter med CHF som tillfrågades om att delta i studien. Av 

dessa tackade 2 närstående nej och 16 svarade inte. Totalt har 28 närstående till patienter med 

CHF besvarat enkäterna. Vidare visade 22 närstående till patienter med MS intresse av att delta i 

studien. Totalt 19 närstående till patienter med MS har besvarat enkäterna. I denna delstudie 

ingår 28 närstående till patienter med CHF samt 19 närstående till patienter med MS.    

    Den externa bortfallsfrekvensen var 39 % för närstående till patienter med CHF och 14 % för 

närstående till patienter med MS. 
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2.3 Datainsamlingsmetod 

För den större studiens räkning skickades sju standardiserade frågeformulär ut till de närstående. 

Dessa mätte livskvalitet, coping, känsla av sammanhang, oro och nedstämdhet, påfrestningar på 

arbetet, tilltro till sig själv samt arbetsförmåga. Utifrån denna studies syfte analyserades dock 

enbart den svenska versionen av frågeformuläret SF-36 Health Survey (Sullivan et al. 1995). 

Detta instrument mäter hälsorelaterad livskvalitet och består av 36 frågor varav 35 frågor indelas 

i 8 delskalor: Fysisk funktion (10 frågor), Fysisk rollfunktion (4 frågor), Kroppslig smärta (2 

frågor), Allmän hälsa (5 frågor), Vitalitet (4 frågor), Social funktion (2 frågor) Emotionell 

rollfunktion (3 frågor) och Psykiskt välbefinnande (5 frågor). Den 36:e frågan är inte relevant 

för studien då den efterfrågar deltagarens hälsa för ett år sedan. Värdena för varje delskala 

omkodades, summerades och omvandlades till en siffra på en skala från 0 (lägsta tänkbara 

livskvalitet) till 100 (bästa tänkbara livskvalitet). 

    Delskalorna indelas i fysisk (Fysisk funktion, Fysisk rollfunktion, Kroppslig smärta samt 

Allmän hälsa) respektive psykisk (Vitalitet, Social funktion, Emotionell rollfunktion samt 

Psykiskt välbefinnande) hälsa.       

    Instrumentet är testat gällande validitet och reliabilitet och har visat sig ha goda 

psykometriska egenskaper. Cronbach´s alpha testar den interna reliabiliteten. I en studie av 

Sullivan et al. (1995) varierade Cronbach´s alpha för de olika delskalorna mellan .79 och .93 

och i en studie av Almborg och Berg (2009) varierade värdena mellan .72 och .94. Analys med 

Cronbach´s alpha för de olika delskalorna i denna studie visade på värden mellan .79 och .94. 

För fullständiga värden för de olika delskalorna se bilaga 1. 

    Utöver de sju standardiserade frågeformulären fanns följande bakgrundsfrågor med: 

demografiska frågor (kön, ålder, stad/landsort, etnicitet, utbildning, arbetssituation och 

ekonomisk situation), medicinska aspekter (sjukdom/ besvär, läkemedelsbehandling och 

biverkningar) samt hur effektivt påfrestningar hanteras utifrån ohälsa och behandling. I denna 

studie har bakgrundsfrågor rörande kön, ålder, stad/landsort, utbildning, arbetssituation samt 

hantering av psykiska och fysiska påfrestningar inkluderats. För fullständig redovisning av valda 

bakgrundsfrågor se bilaga 2. 

 

2.4 Genomförande 

Information lämnades till och tillstånd inhämtades från divisionschefer/ verksamhetschefer inom 

sjukhus- och primärvård. Namn, adress och telefonnummer på närstående inhämtades via 

patienterna. Detta medförde att patienterna själva bedömde/värderade vem de ansåg vara deras 

närstående. Till hemadressen postades ett kuvert innehållande ett frågeformulär inkluderat SF-
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36 och bakgrundsfrågor, förfrankerat svarskuvert och ett missivbrev vilket beskrev att 

deltagandet i studien var frivilligt och att materialet kommer att hanteras konfidentiellt. 

    Utskick av enkäter till närstående till patienter med CHF skedde i maj 2012 och för 

närstående till patienter med MS i oktober 2012. Påminnelser skickades ut vid två tillfällen, den 

första efter två till tre veckor och den andra efter fem till sex veckor. Data samlades in av 

projektansvariga för den större studien. 

 

2.5 Dataanalys 

För databearbetning och statistiskt analys användes statistikprogrammet IBM Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS). Resultatet lades in i en matris i SPSS där det kodades 

om. Omkodning av fråga 8 utfördes manuellt då omkodningen var beroende av deltagarens svar 

på fråga 7. Procentuella skillnader gällande bakgrundsdata räknades ut manuellt och 

sammanställdes i figurer. Utifrån de största procentuella skillnaderna valdes kön, ålder samt 

arbetssituation ut för vidare analys. Dessa kodades om till binära variabler (man - kvinna, 

unga/medelålders [20-64 år] - äldre [65+] och arbetar [heltid och deltid] - arbetar inte 

[pensionär, arbetslös och sjukskriven]) vilka analyserades med Mann Whitney U-test.   

    Deskriptiv statistik presenteras i tabeller i form av varje delskalas medelvärde. Medelvärdet 

presenteras för att möjliggöra jämförelser med resultat från andra studier. För att jämföra de två 

grupperna, närstående till patienter med CHF samt närstående till patienter med MS, användes 

Mann Whitney U-test som är ett icke-parametrisk test vilket lämpar sig för att se skillnader 

mellan två mindre grupper. Mann Whitney U-test görs på medianvärdet (Polit & Beck, 2012).    

    Ett slumpvist valt stickprov på ca 20 % av enkätsvaren gjordes för att jämföra inmatad data 

med originalenkäterna och inga felaktigt inmatade enkätsvar upptäcktes. Det interna bortfallet 

ersattes med deltagarens medelvärde för den berörda delskalan. Medelvärdet räknades ut 

manuellt och svaret avrundades till en decimal. 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Ansökan om etiskt godkännande har beviljats av Regionala Etikprövningsnämnden (EPN) i 

Uppsala 2010-10-20, nummer 2010/346. Projektansvariga för LVO-projektet ansvarade för 

ansökan om etiskt godkännade. 

    Allt material behandlades konfidentiellt, det vill säga obehöriga kunde inte ta del av 

materialet. Kodnummer ersatte deltagarnas namn, vilka sedan förvarades inlåsta, vilket 

författarna inte har haft tillgång till. Deltagandet i studien var frivilligt och deltagaren kunde när 
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som helst välja att avbryta sin medverkan utan att behöva uppge orsak. Alla deltagarna 

tillfrågades av patienter om medverkan i studien. 

 

3. Resultat 

Resultatet redovisas utifrån de fyra frågeställningarna och förtydligas med hjälp av tabeller, 

figurer och i löpande text. Resultatet är indelat i fyra underavsnitt där undersökningsgruppen, 

den självskattade livskvaliteten hos närstående till patienter med CHF respektive MS samt 

skillnader gällande livskvalitet mellan grupperna kommer beskrivas. 

 

3.1 Demografiska data för undersökningsgrupp 

I deltagargruppen med närstående till patienter med CHF (n = 28) var medelåldern 69 år, åldern 

varierade mellan 21-85 år. I denna grupp var 7 (25 %) deltagare män och 21 (75 %) var 

kvinnor.       

    I gruppen närstående till patienter med MS (n = 19) var medelåldern 56 år, åldern varierade 

mellan 25-73 år, och 13 (68 %) deltagare var män och 6 (32 %) var kvinnor. 

    Av de närstående till patienter med CHF hade 14 deltagare gymnasiekompetens eller högre 

utbildning medan resterande hade folkskola/ grundskola som högsta utbildningsnivå. Bland 

närstående till patienter med MS hade 17 deltagare gymnasiekompetens eller högre medan 2 

deltagare hade folkskola/ grundskola som högsta utbildningsnivå (se figur 1). 

 

 

Figur 1. Utbildningsnivå för närstående till patienter med CHF respektive MS i  

procent (%) avrundat till heltal. 
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Bland närstående till patienter med CHF var 26 (93 %) sammanboende medan 2 (7 %) var 

särbo/ensamboende. Av närstående till patienter med MS bodde 1 (5 %) ensam medan 

resterande (95 %) var sammanboende. 

    Av närstående till patienter med CHF arbetade 5 deltagare medan 16 av närstående till 

patienter med MS arbetade (se figur 2). 

 

 

Figur 2. Arbetssituation för närstående till patienter med CHF respektive MS i  

 procent (%) avrundat till heltal. 

 

Av de närstående till patienter med CHF bodde 7 deltagare i en storstad, resterande bodde i en 

mellanstor stad, småstad eller på landsbygden. Bland närstående till patienter med MS bodde 10 

av deltagarna i en storstad (se figur 3).
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Figur 3. Boende i typ av samhälle för närstående till patienter med CHF  

respektive MS i procent (%) avrundat till heltal. 

 

Gällande hantering av kroppsliga reaktioner skattade, procentuellt, närstående till patienter med 

CHF sin hantering som sämre jämfört med närstående till patienter med MS. Den psykiska 

hälsan är relativt god i båda grupperna, dock har närstående till patienter med MS procentuellt 

skattat den psykiska hälsan som något bättre (se figur 4). 

 

 

Figur 4. Hantering av kroppsliga och psykiska reaktioner hos närstående till  

patienter med CHF respektive MS i procent (%) avrundat till heltal. 
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Det visade sig finnas signifikanta skillnader gällande kön för delskalorna Fysisk funktion (p = 

.000), Fysisk rollfunktion (p = .014), Kroppslig smärta (p = .011), Allmän hälsa (p = .005), 

Vitalitet (p = .002), Social funktion ( p = .024) samt Psykiskt välbefinnande (p = .004). På dessa 

delskalor skattade kvinnorna lägre. 

    Signifikanta skillnader fanns även för ålder (20-64 år respektive 65 +) på delskalan Fysisk 

funktion (p = .009) samt arbete (arbetar respektive arbetar inte) på delskalan Fysisk funktion (p 

= .019). De som var äldre och inte arbetade skattade lägre på delskalan jämfört med de deltagare 

som var unga/ medelålders och arbetar. 

 

3.2 Livskvalitet hos närstående till patienter med CHF 

Medelvärdet på de självskattade delskalorna i SF-36 för närstående till patienter med CHF 

varierade mellan 54,1 (Vitalitet) och 76, 8 (Social funktion). Högst skattat värde återfanns på de 

delskalor som berör psykisk hälsa (Social funktion, Emotionell rollfunktion och Psykiskt 

välbefinnande). Undantaget är Vitalitet, vilken även tillhör psykisk hälsa, där deltagarna skattat 

lägst. Delskalorna för fysisk hälsa visar lägre skattningar med undantag för Fysisk funktion 

(69,3) (se tabell 1). 

    Det totala interna bortfallet bland närstående till patienter med CHF var 11 (1,1 %) vilket 

berörde delskalorna Fysisk funktion, Allmän hälsa, Emotionell rollfunktion och Psykiskt 

välbefinnande. 

 

Tabell 1. Medelvärde på de självskattade delskalorna i SF-36 för  

närstående till patienter med CHF 

Delskalor M ± SD 
(n = 28) 

Fysisk funktion 69,3 ± 24,3 

Fysiskt rollfunktion 57,1 ± 45,1 

Kroppslig smärta 55,6 ± 25,9 

Allmänt hälsa 58,2 ± 22,7 

Vitalitet 54,1 ± 26,9 

Social funktion 76,8 ± 27,6 

Emotionell rollfunktion 75,0 ± 38,1 

Psykiskt välbefinnande 71,3 ± 23,1 

* n = antal M = medelvärde SD = standardavvikelse 
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3.3 Livskvalitet hos närstående till patienter med MS 

Medelvärdet hos närstående till patienter med MS varierar mellan 65,8 och 89,5. Skattningen på 

samtliga delskalor ligger över 80 med undantag för Allmän hälsa och Vitalitet där deltagarna 

skattat lägre (se tabell 2). 

    Det totala interna bortfallet bland närstående till patienter med MS var 1 (0,15 %) vilket 

berörde delskalan Psykisk välbefinnande. 

 

Tabell 2. Medelvärde på de självskattade delskalorna i SF-36 för  

närstående till patienter med MS 

Delskalor M ± SD 
(n = 19) 

Fysisk funktion 81,0 ± 24,8 

Fysiskt rollfunktion 86,8 ± 26,8 

Kroppslig smärta 82,4 ± 24,2 

Allmän hälsa 74,3 ± 23,2 

Vitalitet 65,8 ± 24,3 

Social funktion 89,5 ± 15,2 

Emotionell rollfunktion 89,5 ± 22,4 

Psykiskt välbefinnande 80,3 ± 14,5 

* n = antal M = medelvärde SD = standardavvikelse 

 

3.4 Skillnader gällande livskvalitet hos närstående till patienter med CHF respektive MS 

Den statistiska analysen visade störst skillnad mellan deltagargrupperna gällande delskalan 

Kroppslig smärta där medianvärdet för närstående till patienter med CHF var 51,0 och 

medianvärdet för närstående till patienter med MS var 100,0. Det fanns ingen skillnad mellan 

grupperna på delskalan Emotionell rollfunktion. 

    En signifikant skillnad fanns även mellan närstående till patienter med CHF respektive MS på 

delskalorna Fysisk funktion, Fysisk rollfunktion, Kroppslig smärta och Allmän hälsa, vilka 

berör fysisk hälsa. Dock fanns inga signifikanta skillnader mellan deltagargrupperna för 

delskalorna som berör psykisk hälsa (se tabell 3). 
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Tabell 3. Medianvärde, z-värde samt p-värde på de självskattade delskalorna i SF-36 för närstående till patienter 

med CHF respektive MS 

Delskalor Md CHF 
(n = 28) 

Md MS 
(n = 19) 

z-värde p-värde Min. Max. 

Fysisk funktion 76,5 95,0 -2,106 0,035* 10,00 100 

Fysisk rollfunktion 75,0 100,0 -2,590 0,010** ,00 100 

Kroppslig smärta 51,0 100,0 -3,062 0,002** 12,00 100 

Allmän hälsa 57,0 82,0 -2,139 0,032* 10,00 100 

Vitalitet 60,0 70,0 -1,435 0,151 ,00 100 

Social funktion 87,5 100,0 -1,493 0,135 12,50 100 

Emotionell rollfunktion 100,0 100,0 -1,263 0,207 ,00 100 

Psykiskt välbefinnande 76,0 84,0 -1,189 0,234 8,00 100 

* n = antal Md = medianvärde Min = lägsta värdet Max = högsta värdet Mann Whitney U-test *p <.05 **p <.01 

 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Studiens resultat visar att närstående till patienter med CHF skattat högst på delskalan Social 

funktion och lägst på Vitalitet. De närstående till patienter med MS skattade högst på 

delskalorna Social funktion samt Emotionell rollfunktion och lägst på Vitalitet. Det fanns 

signifikanta skillnader mellan närstående till patienter med CHF respektive MS vad gäller fysisk 

hälsa. Närstående till patienter med MS har skattat sin fysiska hälsa högre jämfört med 

närstående till patienter med CHF. 

    Resultatet av studien indikerar att andra faktorer än sjukdom inverkar på närståendes 

livskvalitet. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva och jämföra livskvalitet hos närstående till patienter 

med CHF respektive MS samt hur demografiska bakgrundsvariabler är relaterade till livskvalitet 

i undersökningsgruppen. 

     Deltagargruppen för närstående till patienter med CHF bestod till övervägande del av 

kvinnor och medelålderna var 69 år. De flesta var pensionärer, bodde i mindre städer eller på 

landsbygden och hade grundskola/folkskola som högsta utbildningsnivå. I deltagargruppen för 

närstånde till patienter med MS var istället närmare 70 % av deltagarna män och medelåldern 
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var lägre, 56 år. Bland närstående till patienter med MS var majoriteten arbetande, många bodde 

i en storstad samt hade gymnasie- eller högskolekompetens. Gällande hantering av kroppsliga 

och psykiska reaktioner har de flesta ur båda deltagargrupperna skattat sin hantering som Bra. 

Dock har fler närstående till patienter med CHF skattat sin hantering som Mycket dålig eller 

Dålig, jämfört med närstående till patienter med MS. 

     Analys av bakgrundsdata visade signifikanta skillnader mellan könen på alla delskalor utom 

Emotionell rollfunktion. Detta indikerar att deltagarens kön kan ha betydelse för skillnaderna 

gällande resultatet på SF-36. För delskalan Fysisk funktion visade analysen att ålder och 

arbetssituation påverkar resultatet på SF-36. De signifikanta skillnaderna mellan 

närståendegrupperna, gällande SF-36, på delskalorna Fysisk funktion, Fysiskt rollfunktion, 

Kroppslig smärta samt Allmän hälsa, vilka berör fysisk hälsa, kan delvis ha sin förklaring i att 

män och kvinnors fysiska funktion minskar med stigande ålder (Tsubaki et al. 2012). I en studie 

av Morey et al. (2003) hade de deltagande männen, vid studiens början, bättre fysik, färre 

funktionella begränsningar samt färre symtom än kvinnorna. Miller et al. (2006) menar att kön 

spelar en viktig roll i uppfattningen av och uttryck för smärta. Kvinnor rapporterade oftare 

smärta till sjukvården och var mer öppna för att diskutera ämnet än män. Män rapporterade 

mindre troligt själva sin smärta. Detta kan bero på att män ofta tror att de är det starkare könet 

och att det är negativt för dem att ha eller rapportera smärta vilket kan vara orsaken till de 

skillnader mellan könen som hittats i denna studie. 

     Hjärtsvikt och MS är två tunga sjukdomar, dock på olika sätt. Förutsättningarna för dessa 

patientgrupper ser ofta olika ut då patienter med hjärtsvikt är äldre vilket ofta innebär sämre 

fysiska förutsättningar. Detta betyder också att dessa patienter ofta har en partner eller annan 

nära närstående med hälsoproblematik vilket innebär att det dagliga livet blir mer utmanande. 

Patienter med MS är ofta yngre (Ericsson & Ericsson 2008) och lever då troligtvis med en 

partner som är ung/medelålders. Vi anser att detta kan innebära att närstående till patienter med 

MS har större chans att må bättre fysiskt. Då dessa närstående eventuellt har någon vardaglig 

sysselsättning, som till exempel arbete, innebär det en möjlighet att komma ifrån. Detta kan vara 

en förklaring till varför närstående till patienter med CHF skattat lägre än närstående till 

patienter med MS. Många närstående har behov av egentid och stöd från andra för att klara att 

hantera sin livssituation då de ofta har dubbla sysslor som att både sköta arbete och hushållet 

(Imes et al. 2011)  

    Medelvärdet på de skattade delskalorna för närstående till patienter med CHF varierade 

mellan 54,1 (Vitalitet) och 76,8 (Social funktion). En studie av Saccomann et al. (2010) visar att 

patienter med CHF skattat högre på delskalorna Fysisk rollfunktion, Kroppslig smärta, Social 
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funktion och Emotionell rollfunktion jämfört med de deltagande närstående till patienter med 

CHF denna studie. I Peters-Klimm et al.´s (2010) studie hade patienter med CHF skattat ett 

högre medelvärde på delskalan Kroppslig smärta, medan denna studies närstående hade skattat 

ett högre medelvärde på övriga delskalor. Detta kan ha olika förklaringar och en orsak kan vara 

att även de närstående har någon sjukdom, eller upplever annan ohälsa, som inte kommit till 

kännedom, detta då de bakgrundsfrågor som berörde medicinska aspekter ej inkluderats i 

studien. Det är möjligt att patienterna i Saccomann et al.´s (2010) studie hanterar sin 

livssituation bättre än de närstående till patienter med CHF, vilka deltagit i denna studie. För 

närstående till patienter med MS varierade medelvärdet mellan 65,8 (Vitalitet) och 89,5 (Fysisk 

rollfunktion) i denna studie, vilket visar att närstående till patienter med MS skattat sin 

livskvalitet som högre, på samtliga delskalor, jämfört med patienter med MS enligt studier av 

Isaksson et al. (2005) samt Huisinga et al. (2011). Varje delskala kan ge ett värde mellan 0 

(sämsta tänkbara livskvalitet) och 100 (bästa tänkbara livskvalitet). Resultatet för de båda 

deltagargrupperna indikerar att närstående till patienter med MS upplever sin livskvalitet som 

bättre jämfört med närstående till patienter med CHF. Normvärdet för, den svenska 

populationen, på de olika delskalorna varierar mellan 68,8 (Vitalitet) och 88,6 (Social funktion) 

(Sullivan et al. 1994). För den norska populationen varierar normvärdet mellan 64, 0 (Vitalitet) 

och 90,0 (Fysisk funktion) för de olika delskalorna (Tøien et al. 2011). 

     Tidigare forskning visar att närstående generellt skattar sin livskvalitet lägre jämfört med 

normalpopulationen (Poley et al. 2012, Diez Domingo et al. 2012, Arafa et al. 2008 & Sjolander 

et al. 2012), vilket delvis stöds av resultatet från denna studie. Medelvärdet för de skattade 

delskalorna för närstående till patienter med CHF indikerar lägre livskvalitet, hos denna 

deltagargrupp jämfört med normvärdena. Dock indikerar inte medelvärdet för de skattade 

delskalorna för närstående till patienter med MS någon lägre livskvalitet hos deltagargruppen 

jämfört med normvärdena. Närstående till patienter kan, trots sjukdom i familjen, känna god 

livskvalitet och meningsfullhet (Almås 2002). Detta resultat har även visat sig i denna studie. 

     Det finns inte enbart en definition av begreppet livskvalitet. Vissa anser att livskvalitet 

baseras på personens inre upplevelser medan andra anser att livskvalitet påverkas av hur många 

sakförhållanden som finns i en persons liv (Brülde 2003, Kristoffersen et al. 2005a, Naess 

2010). Livskvalitet är, med andra ord, ett subjektivt och mångdimensionellt begrepp. Deltagarna 

i studien skattade generellt högre på de delskalor som rör psykisk hälsa, detta kan kopplas till 

Naess (2010) teori om att livskvalitet kan upplevas genom positiva inre känslor samt kärlek och 

omtanke från omgivningen. Vi anser att livskvalitet är beroende av inre tankar, känslor och 

upplevelser likaväl som yttre omständigheter, vilket stödjs av Kinney et al.(1996). Därför ser vi 
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det som en möjlighet att deltagarna i studien, främst närstående till patienter med CHF, mycket 

väl kan anse sig ha god livskvalitet, även om deras poäng på SF-36 jämfört med normvärden är 

låga. 

4.3 Metoddiskussion 

Enligt Sullivan et al. (1995) är SF-36 ett pålitligt instrument för att mäta hälsorelaterad 

livskvalitet och i deras studie varierade Cronbach´s alpha mellan .79 och .93 för de olika 

delskalorna, vilket indikerar god intern reliabilitet. Detta stödjs av Almborg och Berg (2009) 

vars studie visar på värden för Cronbach´s alpha varierande mellan .72 och .94 på SF-36´s 

delskalor. Denna studies värde för Cronbach´s alpha varierade mellan .79 och .94, vilket tyder 

på god intern reliabilitet. Detta innebär att varje delskalas frågor mäter samma sak (Polit & Beck 

2012). Utifrån Sullivan et al. (1995), Almborg och Berg (2009) samt denna studie kan slutsatsen 

dras att SF-36 är ett bra mätinstrument för livskvalitet, likaså visar de uppmätta värderna för 

Cronbach´s alpha att den interna reliabiliteten står sig över tid. 

    I denna studie inkluderades bakgrundsfrågor vilka berörde kön, ålder, stad/landsort, 

utbildning, arbete samt hantering av fysiska och psykiska reaktioner. Detta innebär att 

medicinska aspekter exkluderades vilket medför att eventuella sjukdomar/ohälsa, vilka kan ha 

påverkat deltagarnas skattning, inte har tagits med i resultatet. Dock har vi varit medvetna om 

den eventuella påverkan detta kan ha haft för studiens resultat och dess tolkning. 

    Inklusionskriterier för de deltagande närstående var att vara över 18 år, orienterad till tid, rum 

och person samt kunna förstå svenska. Vi har granskat och testat att fylla i frågeformuläret och 

anser att formuläret är enkelt att fylla i med tydliga frågor, dock finns det alltid en risk för 

missförstånd vid ifyllande av ett frågeformulär, detta kan då medföra att den faktiska 

skattningen blir fel, vilket kan ge falska höga eller låga värden. Felvärden skulle även kunna 

uppstå på grund av att deltagare tror att det är bättre att konsekvent skatta höga poäng. 

    För närstående till patienter med CHF var det interna bortfallet 1,1 % och för närstående till 

patienter med MS var det 0,15 %, vilket kan ha påverkat resultatet något. Det interna bortfallet 

ersattes med personens genomsnitt för den berörda delskalan, vilket, tillsammans med det 

faktum att det interna bortfallet inte är speciellt stort, innebär att resultatet troligtvis inte har 

påverkats i någon större utsträckning. Det finns en möjlighet att det faktum att deltagarna 

tillfrågades direkt av patienten, sin närstående, om deltagande medförde en större vilja att 

korrekt fylla i formuläret. Det låga interna bortfallet indikerar att deltagarna generellt har ansett 

formuläret lättförståeligt och enkelt att fylla i. 

    Studiens urval var litet (n = 47) vilket brukar innebära att resultatet inte går att generalisera 

till den större populationen (Polit & Beck 2012). Fler studier med större urval behövs för att se 
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om denna studies resultat kan appliceras på dessa närståendegrupper nationellt. En icke-

parametrisk analysmetod användes, för den jämförande statistiken, som sig bör vid mindre 

grupper. Detta ökar trovärdigheten för studiens resultat (Polit & Beck 2012).  

 

4.4 Allmän diskussion 

Närstående är ständigt närvarande inom vården och hamnar ofta i skymundan då patienten, 

naturligtvis, är i fokus. Det är de närstående som stödjer patienten i det dagliga livet och sällan 

uppmärksammas dennes situation och perspektiv. Sjuksköterskan, samt övrig vårdpersonal, 

behöver få en ökad förståelse för den närståendes mående, så som livskvalitet, för att även 

kunna vara ett stöd för denne. 

    Tidigare studier visade att närstående generellt har sämre livskvalitet jämfört med 

normalbefolkningen, vilket stöds av denna studie gällande närstående till patienter med CHF. 

Det är förståeligt att mycket fokus, inom forskningen, lagts på patienter. Då få studier som rör 

närståendes livskvalitet, samt inga studier som jämför olika närståendegruppers livskvalitet 

hittades, anser författarna att det finns behov av vidare forskning för att belysa de närståendes 

livskvalitet och välmående samt även belysa vilket stöd dessa närstående upplever att de får från 

sjukvården och vilka behov som föreligger. Detta för att sjukvården ska kunna förbättra och 

utveckla sina stöd- och hjälpinsatser till närstående, vilket på sikt även gynnar patienterna då 

välmåendet ofta förbättras när nära och kära mår bra. 

 

4.5 Slutsats 

Resultatet av denna studie visar att närstående till patienter med CHF skattat sin livskvalitet 

lägre jämfört med normvärden från Sverige och Norge. Detta överensstämmer med tidigare 

studier vilka undersökt livskvalitet hos närstående. För de närstående till patienter med MS 

ligger skattningarna likvärdigt med normvärdena.Vid jämförelse mellan deltagargrupperna hade 

närstående till patienter med CHF signifikant lägre skattningar gällande fysisk hälsa. 

    Studiens resultat indikerar även att andra faktorer (kön, ålder och arbetssituation) än typ av 

sjukdom kan påverka den närståendes livskvalitet. Detta behöver studeras närmare, för att 

sjukvården ska kunna individanpassa stöd till de närstående. 
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Bilaga 1. Cronbach´s alpha 

Delskalor Cronbach´s alpha 

Fysisk funktion 0,94 

Fysisk rollfunktion 0,91 

Kroppslig smärta 0,93 

Allmän hälsa 0,84 

Vitalitet 0,90 

Social funktion 0,88 

Emotionell rollfunktion 0,79 

Psykiskt välbefinnande 0,85 

 

 

 

Bilaga 2. Bakgrundsfrågor 

1. Kön? 

2. Ålder? 

4. Aktuellt civilstånd? 

5. Vilken är din högsta utbildningsnivå? 

6. Hur är din arbetssituation? 

9. Vilken typ av samhälle bor du i? Storstad (över 

15.000 invånare) Mellanstor stad/ ort (över 3.000 

invånare) Småort/småstad (mindre än 3.000 

invånare) Landsbygd (glesbefolkat område) 

17. Hur anser du att du klarar av kroppsliga 

reaktioner (t.ex. smärtor, trötthet, andfåddhet)? 

18. Hur anser du att du klarar av psykiska 

reaktioner (t.ex. ängslan, oro, nedstämdhet, ilska)? 

 

 

 

 
 


