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Abstract

Aim: The aim of the study was to describe and compare the sense of coherence and 

self-efficacy of patients with stroke and chronic kidney disease. 

Methods: The questionnaires GSE and SOC was used to measure the sense of 

coherence and self-efficacy of patients with stroke (n=63) and patients with chronic 

kidney disease (n=54). The study groups were chosen from the international 

classification of disease (ICD-10) from a county in Central Sweden.

Results: Both of the study groups rated highest on the comprehensibility sub-scale and 

lowest on the meaningfulness sub-scale. There were significant differences between 

younger and older patients with stroke regarding the comprehensibility sub-scale. There 

were no significant differences between younger and older patients with chronic kidney 

disease. Both of the studygroups estimated self-efficacy comparable the same.

Conclusion: The result of this study shows that elderly stroke patients perceive to have 

greater intelligibility than younger patients, which may be caused by life experience 

which is consistent with previous studies. There were no differences in how patient 

groups estimated confidence in their own ability, so how they estimate appears to be due 

to chronic illness rather than a specific disease.It is also described in previous research. 

Knowledge of how patients with chronic diseases are using copingresources can lead to 

getting better at making use of patients ' internal and external resources to develop the 

quality of nursing care.
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Sammanfattning

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva och jämföra skattning av känslan av 

sammanhang och tilltro till sin egen förmåga hos patienter med stroke respektive 

kronisk njursvikt. 

Metod: Frågeformulären GSE och SOC användes för att mäta tilltro till sin egen 

förmåga samt känsla av sammanhang hos patienter med stroke (n=63) och patienter 

med kronisk njursvikt (n=54). Deltagarna valdes ut från diagnosregistret ICD 10 från ett 

landsting i Mellansverige.

Resultat: Båda patientgrupperna skattade högst på delskalan SOC-begriplighet och 

lägst på delskalan SOC-meningsfullhet. Det fanns signifikanta skillnader mellan yngre 

och äldre patienter med stroke gällande skattning av delskalan begriplighet. Det fanns 

dock inga signifikanta skillnader mellan yngre och äldre patienter med kronisk 

njursvikt. Båda patientgrupperna skattade tilltron till sin egen förmåga ungefär lika 

högt.

Slutsats: Resultatet av denna studie visar att äldre strokepatienter upplever sig ha större 

begriplighet än yngre patientervilket kan bero på livserfarenhet vilket stämmer överens 

med tidigare studier. Det fanns inga skillnader mellan hur patientgrupperna skattade 

tilltron till sin egen förmåga, så skattningen verkar bero på det kroniska 

sjukdomstillståndet snarare än den specifika sjukdomen. Det beskrivs även i tidigare 

forskning. Kunskap om hur patienter med kroniska sjukdomar använder sig av 

copingresurser kan leda till att sjuksköterskor blir bättre på att använda sig av 

patienternas inre och yttre resurser för att utveckla kvaliteten på omvårdnad.

Nyckelord: Kronisk njursvikt, stroke, känsla av sammanhang, tilltro till sin egen 

förmåga, GSE, SOC
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1. Introduktion

1.1 Bakgrund

Kroniska sjukdomar är idag ett växande globalt problem och leder till mycket lidande 

för enskilda individer (1) samt får ekonomiska konsekvenser både på individ- och 

samhällsnivå(2).  En kombination av rådande livsstilsrelaterade faktorer inklusive kost, 

brist på fysisk aktivitet och rökning men även social och kulturell förändring har 

bidragit till ökningen av kronisk sjukdom i alla delar av världen. Kroniska sjukdomar är 

den ledande orsaken till dödlighet i hela världen och representerar 63 % av alla dödsfall. 

Det är också den största orsaken till att människor uppsöker hälso- och sjukvård. Av de 

36 miljoner människor som dött av kronisk sjukdom 2008, var nio miljoner under 60 år 

och 90 procent av dessa förtida dödsfall inträffade i låg - och medelinkomstländer (1,3).

Kroniska sjukdomar har ofta lång varaktighet, utvecklas långsamt och kan sällan 

botas (3). Det finns många olika kroniska sjukdomar, allt från diabetes och AIDS till 

reumatiska sjukdomar och kroniskfatigue. Medan den medicinska vetenskapen har tagit 

ett stort kliv framåt när det gäller att utveckla effektiva behandlingar som har fysisk 

effekt på dessa sjukdomar, så framstår många fortfarande som offer vilka för en 

känslomässig och mental kamp mot sjukdomen (1).

En av den största rädslan är ovissheten som följer med vetskapen om att ha 

drabbats av en kronisk sjukdom. Tillståndet kräver många livsstilsförändringar som 

påverkar det dagliga livet, vilket kan skapa stress och påfrestning hos den drabbade. Det 

kan innebära att behöva ge upp sina favoritintressen, anpassa sig till nya fysiska 

begränsningar och speciella behov, samt genomgå krävande behandlingar (4). 

Patienterna kan oftast inte påverka sina sjukdomstillstånd och det blir svårt att få distans 

till negativa känslor i samband med sjukdomen. De måste hitta vägar för att upprätthålla 

fysisk, känslomässig och andlig hälsa genom att lära sig hantera svårigheter i samband 

med sjukdomen (5).

1.2 Kronisk njursvikt

Kronisk njursvikt är ett växande problem internationellt och anses vara ett av världens 

största folkhälsoproblem och väntelistorna för njurtransplantation har ökat betydligt de 

senaste tio åren. Njurarna reglerar utsöndring av avfallsämnen, vätske- och 

elektrolytbalansen, samt den endokrina funktionen med produktion och utsöndring av

renin, erytropoetin och aktivering av vitamin D (6). Kronisk njursvikt uppstår när dessa 

huvudfunktioner är kraftigt nedsatta eller helt slutar fungera och leder till bestående 

nedsättning av njurfunktionen. Det är en långvarig och smygande process då njurarna 

successivt upphör att fungera (6). 
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Den vanligaste orsaken till kronisk njursvikt är diabetesnefropati. Uremi 

betecknar symtombilden av njursvikt. Det är ett tillstånd som engagerar många organ 

med många olika symtom vilka beror på graden av uremi (7). Vid kronisk njursvikt kan 

inte njurarna utsöndra de toxiska kvävehaltiga metaboliterna. Vanliga symtom kan vara 

huvudvärk, illamående, muskelsvaghet, klåda, onormal trötthet, förändrad 

urinutsöndring, ödem, tecken på acidos och missfärgning på huden (7). Många patienter 

som lever med kronisk njursvikt genomgår hemodialys på grund av att njurarnas 

funktion försämras. I samband med behandlingen upplever patienterna en ständig 

trötthet vilket begränsar deras förmåga att delta i det dagliga sociala livet. Det leder i sin 

tur till minskad livskvalitet (8, 9).

1.3 Stroke

Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt, hjärnblödningar och är den sjukdomsgrupp 

som upptar de flesta vårdplatserna på svenska sjukhus. Antalet drabbade ökar kraftigt i 

samhället på grund av att människor lever längre idag (7). Dock har dödligheten i stroke 

minskat kraftigt tack vare kvalificerad akut medicinsk vård och specifik omvårdnad 

samt aktiv rehabilitering. Stroke orsakar hjärnskada när hjärnans vävnad drabbas av 

syrebrist. Orsaker till stroke är antingen emboli, trombos eller blödning. 

De största riskfaktorerna för att drabbas av stroke är åldern, högt blodtryck, 

ateroskleros, diabetes, förmaksflimmer, inopererad klaffprotes, högt kolesterol samt 

östrogenintag efter menopaus. Symtom och grad av skada vid stroke beror på vilken 

hemisfär i hjärnan som drabbas samt vilket område. Exempel på symtom kan vara 

känselbortfall (hel- el halvsidesförlamning), synfältsbortfall, medvetandepåverkan och 

tal- och språksvårigheter(afasi) (7). Patienter som lever med stroke upplever ofta en 

onormal trötthet vilket orsakar svårigheter att delta i olika dagliga aktiviteter. Det kan 

också innebära en förlorad möjlighet till arbete. De måste ofta omprioritera sitt liv på 

grund av sjukdomen och behöver mycket hjälp och stöd från familjen (10).De beskriver 

också upplevelsen hur svårt det är att leva med en allvarlig och livshotande sjukdom 

samt ständig rädsla för att få en ny stroke (11).

1.4 Copingresurser

Coping är ett teoretiskt begrepp som beskriver ett fenomen om hur människor tänker, 

känner och agerar i stressfulla situationer (12). Med hjälp av coping kan individen 

hantera krav eller utmaningar (13).För att kunna ge god omvårdnad krävs kunskap hos 

sjuksköterskan om olika copingresurser för att kunna lyfta upp patientens egnastyrkor 

(14).
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En central del inom sjuksköterskans kompetensområde är förmågan att tillvarata det 

friska hos patienten genom att tillämpa kunskaper inom bland annat omvårdnad, 

medicin samt rehabilitering (15).Sjuksköterskan träffar ofta patienter med kroniska 

sjukdomar, som till exempel stroke eller kronisk njursvikt och har en viktig roll när det 

gäller att motivera och stödja patienterna i denna process(12) samt när det gäller att 

tillgodose deras basala och specifika omvårdnadsbehov såväl fysiska, psykiska som 

sociala, kulturella och andliga behov (15).EnligtEhnfors et al, 2013 är det också viktigt 

för sjuksköterskan att identifiera patienternas upplevelser av psykisk påfrestning som 

påverkar hela deras livsvärld och hur de hanterar detta för att sedan kunna planera 

individuell undervisning och ge professionellt stöd(16).

Känsla av sammanhang (KASAM)

Antonovsky (2005) beskriver människors hälsa utifrån ett salutogent perspektiv där 

fokus ligger på människors kapacitet och resurser (salutogenes) istället för risker, 

sjukdomar och ohälsa (patogenes). Människan utsätts ständigt för olika stressorer som 

kan skapa ohälsa.Vad som gör människan motståndskraftig mot att uppleva ohälsa till 

följd av motgångar kan beskrivas med hjälp av generella motståndsresurser (GMR), det 

vill säga människors inneboende resurser som behövs för att hantera det som upplevs 

stressande och hotande. Motståndsresurser finns med från det att vi föds och utvecklas 

med åren och utifrån livserfarenheter. De påverkar i vilken grad KASAM utvecklas (14, 

17).

Känslan av sammanhang (KASAM) beskriver i hur stark grad en människa har 

kapacitet att möta livets skiftningar och ändå lyckas röra sig mot polen hälsa. KASAM 

består av tre komponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. En individ 

med en stark känsla av sammanhang har en förmåga att definiera livshändelser som 

mindre stressande (begriplighet), att använda sina egna och omgivningens resurser på 

ett ändamålsenligt sätt för att hantera påfrestningar (hanterbarhet) samt känner en stark 

motivation, lust och engagemang att hantera sin livssituation (meningsfullhet) (18, 19). 

Personer med stark känsla av sammanhang kommer att välja en hälsofrämjande livsstil i 

större utsträckning än de med svagare känsla av sammanhang (19).

Tilltro till sin egen förmåga (Self-Efficacy)

Tilltron till den egna förmågan beskrivs som individens självförtroende att utföra ett 

specifikt beteende och för att komma över eventuella hinder för det beteendet, samt hur 

mycket ansträngning individen lägger på att klara uppgiften (20). Self-efficacy är en 

vidareutveckling av Bandura´s kognitiva teori som förklarar mänskligt beteende med 



4

hjälp av begreppen self-efficacy och resultatet av förväntningar. Förväntningarna är 

fokuserade på människors tro på sin egen förmåga att kunna genomföra särskilda 

beteenden och genom att de är beroende av ett sammanhang, fastställer de beteenden 

som en person väljer att utföra, deras grad av uthållighet och kvaliteten på utförandet 

(21).

Personer med hög self-efficacy klarar av påfrestningar bättre genom att se 

möjligheter istället för svårighetervilket gör att de anstänger sig mer och sätter högre 

mål (22).Personer med låg ”self-efficacy” har svårare att hantera krävande situationer. 

De tycker det är svårt att motivera sig och anstränger sig inte och ger upp så fort de 

stöter på hinder och utmaningar. De har låga ambitioner och dåligt engagemang till de 

uppsatta målen. I krävande situationer litar de på sina svagheter och ser målen för höga 

för att klara av och ser bara ett misslyckande framför sig. Dessa individer har svårare att 

känna tilltro till sin egen förmåga (23).

Bandura identifierar fyra faktorer som påverkar en persons kognitiva bedömning 

av self-efficacy. Den första faktoren är upplevda erfarenheter av egna prestationer, ju

mer erfarenhet individen samlar på sig, desto större positiva förändringar sker i 

personens self-efficacy. Den andra faktorn är verbal övertalning som kan ge information 

om att individen faktiskt har kapacitet att klara av en uppgift eller hantera en specifik 

situation. Det är lättare att känna tilltro till sin egen förmåga om andra tror på individens 

möjligheter att utföra prestationer istället för att tvivla. Den tredje faktorn är vikarierande 

erfarenhet.Bandura menar att observationer av hur andra presterar kan höja individens 

tilltro till sin egen förmåga, framförallt om de observerar individer som de kan relatera 

till. Om det sedan finns möjlighet att själv utföra uppgiften förstärks tilltron till den 

egna förmågan ännu mer. Den fjärde faktorn ärfysiska/känslomässiga tillstånd. 

Människor upplever en form av prestationsångest i stressiga situationer. Kroppens 

fysiska reaktion på stress i samband med prestationen påverkar negativt tilltron till den 

egna förmågan(20).Rollen av self-efficacy har studerats i ett flertal beteenden relaterat 

till hälsa så som viktkontroll, egenvård av kroniska sjukdomar, och rökning (21).

1.5 Problemformulering

Patienter med kronisk njursvikt och stroke är vanligt förekommande inom hälso- och 

sjukvård. Det är oftast allvarligt sjuka och ställer stora krav på sjuksköterskans 

kompetens när det gäller att stötta patienterna samt att ge god omvårdnad. Det finns 

inga studier tillsammans som jämför och beskriver hur patienter med kronisk njursvikt 

och stroke skattar sin känsla av sammanhang och tilltro till sin egen förmåga, däremot 

finns det studier gjorda var för sig inom dessa två områden. Det är betydelsefullt att 
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studera detta för att öka förståelsen för patientgrupperna ur ett 

omvårdnadsperspektiv.Det finns också ett ökande behov av att hitta sätt att stödja dessa 

individer.

Genom kunskap om hur patienter med kronisk njursvikt och patienter med stroke 

skattar sin KASAM och self-efficacy har sjuksköterskan ökad möjlighet att anpassa 

omvårdnadsåtgärder till dessa patientgrupper och använda patienternas KASAM och 

self-efficacy som resurser inom omvårdnadsarbetet.

1.6 Syfte

Syftet med studien är att beskriva och jämföra hur patienter med kronisk njursvikt och 

patienter med stroke skattar sin känsla av sammanhang och tilltro till sin egen förmåga.

1.7 Frågeställning

1. Hur ser demografiska data ut för undersökningsgrupperna?

2. Hur ser den självskattade känslanav sammanhang och tilltro till sin egen förmåga ut 

hos patienter med stroke respektive kronisk njursvikt?

3. Skiljer sig skattning av känslan av sammanhang och tilltro till sin egen förmåga åt 

mellan patienter med stroke och kronisk njursvikt?

4. Skiljer sig skattning av känslan av sammanhang samt tilltro till sin egen förmåga åt 

mellan äldre och yngre patienter?

2. Metod

2.1 Design

Studien är en tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats och genomfördes med beskrivande 

och jämförande design (21).

2.2 Urvalsmetod och undersökningsgrupp

Föreliggande studie är en delstudie ur ett större forskningsprojekt; Långvarig Ohälsa -

projektet (LVO - projektet). Detta forskningsprojekt pågår på Högskolan i Gävle och är en 

femårig forskningsstudie vilken startade år 2012 om drygt 900 personer med långvarig 

ohälsa, varifrån material inhämtats till studien. 

Föreliggande delstudie bestod av två patientgrupper med kronisk njursvikt 

respektive stroke. Undersökningsgrupperna bestod av personer som sökt sjukvård i ett 

landsting i Mellansverige både inom sluten- och öppenvård inom de senaste 5 åren. 

Personuppgifter har av en kontaktperson inom landstinget tagits fram ur 
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diagnosregistret ICD-10 som är åtgärdskoder för klassificering av sjukdomar. Samtliga 

deltagareska ha uppfyllt följande inklusionskriterier: Ålder 18 år och äldre, ha varit 

sjuka längre än 3 månader, kunna förstå svenska språket samt vara orienterade till tid, 

rum och person.

Utskick gjordes till 150 personer med kronisk njursvikt i maj 2012. Av dessa 

tackade 11 stycken nej och 68 inte angav orsak. Övriga 17 stycken angav en annan 

orsak som till exempel, orkar ej, ser dåligt, kognitiva besvär, okänd adressat. Totalt 

besvarade 54 patienter med kronisk njursvikt enkäterna. Vidare gjordes utskick till 291 

patienter med stroke där totalt 63 patienter besvarade enkäterna. 6 personer tackade nej, 

201 angav ingen orsak. Övriga 21 stycken angav en annan orsak. Den externa 

bortfallsfrekvensen var 64 % för patienter med kronisk njursvikt och 78 % för patienter 

med stroke.  Totalurval gjordes i båda patientgrupperna.

I Deltagargruppen med strokepatienter (n = 63) var medelåldern 70 år, åldern 

varierade mellan 22 – 85 år. I denna grupp var 28 deltagare (44,4 %) kvinnor och 34 (54 

%) män. Internt bortfall på 1,6 % då en person ej angivit kön.I deltagargruppen med 

njursviktpatienter (n=54) var medelåldern 77 år, åldern varierade mellan 48-86 år. I 

denna grupp var 15 deltagare (27,8 %) kvinnor och 39 (72,2 %) män. 

63 patienter med stroke och 54 njursviktpatienter. Totalt 117 personer som deltog i 

studien. 53,8 % av gruppen var strokepatienter och 46,2 % var njursviktpatienter.

2.3 Datainsamlingsmetod

För den större studiens räkning skickades sju standardiserade frågeformulär ut till 

deltagarna. Dessa mätte livskvalitet, coping, känslan av sammanhang (KASAM), oro 

och nedstämdhet, påfrestningar på arbetet samt tilltro till sin egen förmåga (Self-

efficacy). Utifrån denna studies syfte analyserades dock enbart två standardiserande 

frågeformulär. 

För att skatta KASAM användes frågeformuläret Sence of Coherence (SOC) 

sominkluderar 13 frågor med tre delskalor Respondenterna fick skatta på en 7-gradig 

skala (1=mycket sällan eller aldrig, 7=mycket ofta) där högre värden indikerar starkare 

känsla av sammanhang. I frågan 4, 7 och 11 fick respondenterna annorlunda 

svarsalternativ (”Helt saknat mål och mening/Genomgående haft mål och mening”, 

”Glädje och djup tillfredställelse/Smärta och leda” respektive ”Du över- eller 

undervärderade dess betydelse/Du såg saken i dess rätta proportion”). Frågorna 1, 2, 3, 

7 och 10 har kodats om där lägsta värden indikerar starkare känsla av sammanhang. I 

första delskalan Begriplighet ingick frågorna 2,6,8,9 och 11. I delskalan Hanterbarhet 

ingick fråga 3, 5, 10 och 13 och i delskalan Meningsfullhet ingick fråga 1,4,7 och 12. 
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Minimumvärden för SOC var 43 och maximumvärden var 61 efter 

omkodning..Instrumentet är testat gällande validitet och reliabilitet och har visat sig ha 

goda psykometriska egenskaper med Cronbach’saplha värde på .92 för SOC-total (24). 

Analys med Cronbach´salpha för de olika delskalorna i denna studie visade på värden 

mellan .59 för delskalan meningsfullhet, .64 för delskalan hanterbarhet samt .65 för 

delskalan hanterbarhet. Värdet för SOC-totalt visade .82. Normvärde för den svenska 

populationen ligger på 69,6 (18).

För att skatta tilltron till sin egen förmåga användes formuläret General Self-

efficacy Scale (GSE) somär en totalskala där frågorna summeras. Skalan innehåller 10 

frågor där respondenterna skattade på en 4-gradig skala (1 = inte alls sant, 4 = helt sant) 

där högre värden indikerar större tilltro till sig själv. För GSE var minimumvärde 10 och 

maximumvärde 40 poäng. Instrumentet är testat gällande validitet och reliabilitet och 

har visat sig ha goda psykometriska egenskaper där Cronbach’salpha värdet låg på .92

(19).Analys för Cronbach’salpha för GSE i denna studie visade på .92. 

Följande bakgrundsfrågor lades till som en egen del tillsammans med de 

standardiserande frågeformulären: demografiska frågor (kön, ålder, utbildning, 

stad/landsort, arbetssituation samt ekonomisk situation).

2.4 Genomförande

Författarna till föreliggande studie har fått tagit del av en färdig matris med all insamlad 

data. Information och tillstånd har inhämtats från respektive 

divisionschef/verksamhetschef inom sjukhusansluten- respektive primärvård. Forskarna 

som är ansvariga för det större projektet har kontaktat 

divisionschefer/verksamhetschefer för att få namn på en person som har behörighet att 

ta fram personuppgifter på patienter ur diagnosregister utifrån inklusionskriterierna. 

Urvalet av personer görs av Infodata AB, men utskicket till deltagarna har gjorts av 

forskningsansvariga.Missivbrev, frågeformulär och ett frankerat svarskuvert skickades 

till aktuella respondenter per post. Två påminnelser skickades ut. De besvarade 

frågeformulären skickades därefter till forskningsansvarig. I missivbrevet som 

skickades till respondenterna beskrevs syftet med studien, vilka metoder som användes, 

ochatt deltagandet var frivilligt.En namnlista har upprättats med tillhörande 

kodnummer. Dessa uppgifter förvaras inlåsta under 10 år samt åtskilda på akademin och 

kommer därefter att förstöras.Data samlades in av ansvariga forskare för den större 

studien.

2.5 Dataanalys
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Data bearbetades och analyserades i dataprogrammet IBM Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) version 20 i form av deskriptiv och jämförande statistik. 

Resultatet lades in i en matris i SPSS där det kodades om. Statistiken presenteras i form av 

tabeller och diagram. 

För att jämföra de två grupperna, patienter med stroke samt patienter med kronisk 

njursvikt, användes Mann Whitney U-test som är ett icke-parametriskt test vilket lämpar 

sig för att se skillnader mellan två mindre grupper. I Mann Whitney U-test jämförs 

medianvärdena. Medianvärde används som centralmått för snedfördelade 

kontinuerliga/diskreta variabeler samt med variabler som mäts med ordinalskalan. När 

medianvärdet är lägre än medelvärdet är fördelningen positivt sned. Ett p-värde på 

<0,05 ansågs vara statistiskt signifikant då ett högre värde ökade risken för att analysen 

av skillnader berodde på slumpen (21).

2.6 Forskningsetiska överväganden

Författarna av examensarbetet har fått godkännande av forskningsansvarig, Marja-

Leena Kristofferzon, att ta del av insamlad information. Ansökan om etiskt 

godkännande har beviljats av Regionala Etikprövningsnämnden (EPN) i Uppsala 2010-

10-20, nummer 2010/346. Respondenterna informerades om vad det innebär att skriva 

under informerat samtycke, d.v.s. vad som ingår under informerat samtycke. Där ingår 

bland annat rätten att avbryta medverkan i studien utan att ange orsak, och utan att det 

inverkar på patienternas vård.Vidare informerades deltagarna om att materialet kommer 

att behandlas konfidentiellt, det vill säga att ingen individ kommer att kunna urskiljas i 

resultatredovisningen.Ansvariga för personuppgifter är HIG och hanteringen av dessa 

följer Personuppgiftslagen (PUL 1998:204). Författarna till studien bör vara medvetna 

om hur respondenterna kan påverkas av att besvara frågeformulären. En del frågor kan 

väcka obehag eller känslomässig stress eller rädsla (21).Genom att delta i 

undersökningen får deltagarna en ökad insikt och medvetenhet om sina egna styrkor 

genom att använda sig av copingresurser och hur de kan hjälpa till att hantera livets 

svårigheter. 
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3.Resultat

Resultatet i denna studie redovisas utifrån de fyra frågeställningarna och presenteras i 

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

data gällande de två undersökningsgrupperna, skattning av KASAM och self-efficacy samt 

skillnader i dessa skattningar kommer att beskrivas.

3.1 Demografiska data för undersökningsgrupperna

Undersökningen visade att 42 strokepatienter var sammanboende och 16 bodde 

ensamma. Drygt hälften av patienter med kronisk njursvikt var sammanboende och 

endast 4 av deltagarna hade annat boende (se figur 1).

Figur 1. Civilstånd för patienter med stroke respektive njursvikt i procent (%) avrundat till heltal.

När det gäller utbildningsnivå visar undersökningen att 40 patienter med stroke hade

gymnasiekompetens eller högre, medan resterande hade grundskola/folkskola som 

högsta utbildningsnivå.Bland gruppen njursviktpatienter hade 19 patienter 

gymnasiekompetens eller högre, medan resterande hade grundskola/folkskola som 

högsta utbildningsnivå(se figur 2).
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Figur 2. Utbildningsnivå för patienter med stroke respektive kronisk njursvikt i procent (%) avrundat till 

heltal.

Majoriteten i båda patientgruppen var pensionärer. Endast 6 patienter med stroke hade 

någon form av arbete (se figur 3).

Figur 3. Arbetssituation för patienter med stroke respektive kronisk njursvikt i procent (%) avrundat till 

heltal.

Gällande ekonomi angav båda patientgrupperna god eller acceptabel ekonomisk 

situation. Bland gruppen strokepatienter angav något fler otillfredsställande ekonomi

(Se figur 4).
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Figur 4. Ekonomisk situation för patienter med stroke respektive kronisk njursvikt i procent (%) avrundat 

till heltal.

Analysen av boendeform visade att 28 strokepatenter bodde i en storstad, resterande i 

småstad eller på landsbygd. De flesta av njursviktpatienterna bodde i en mellanstor stad 

(se figur 5).

Figur 5.Boende i typ av samhälle för patienter med stroke respektive kronisk njursvikt i procent (%) 

avrundat till heltal.
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patienter med stroke respektive kronisk njursvikt

Medianvärdet på de självskattade delskalorna i frågeformuläret SOC för patienter med 
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begriplighet. Båda patientgrupperna skattade tilltron till sin egen förmåga (GSE) lika 

högt. Patienter med kronisk njursvikt skattade lägst på delskalan meningsfullhet där 

medianvärdet var 19 och högst på delskalan begriplighet (se tabell 1).

Tabell 1.Medianvärde på de självskattade skalorna i GSE och SOC för patienter med stroke respektive 
kronisk njursvikt

STROKE KRONISK NJURSVIKT

N Median± SD N Median± SD

GSE 60 30 ± 6,13 43 29 ± 6,49

SOC-totalt 57 63 ± 12,04 45 66 ± 11,20

SOC-begriplighet 60 24 ± 5,22 46 25 ± 4,78

SOC-hanterbarhet 61 20 ± 5,00 47 20 ± 4,38

SOC-meningsfullhet 58 20 ± 4,06 46 19 ± 4,31

3.3 Skillnader i skattning av tilltro till sin egen förmåga och känslan av sammanhang 

mellan patienter med stroke respektive kronisk njursvikt

Resultatet visade att patienter med stroke skattade något högre på delskalan 

meningsfullhet (54) än patienter med njursvikt, dock fanns inga signifikanta skillnader. 

Vidare skattade patienter med kronisk njursvikt något högre på delskalan begriplighet 

och hanterbarhet, skillnaderna var dock inte signifikanta (se figur 6).

Figur 6. Medianvärde på de självskattade skalorna i GSE och SOC för patienter med stroke (n=63) 
respektive kronisk njursvikt (n=54).
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skattning av tilltro till sin egen förmåga (GSE) mellan deltagargrupperna, dock inga 

signifikanta skillnader (z=-1,009, p=0,313). När det gäller skattning av känslan av 

sammanhang visade resultatetatt det fanns en liten skillnad mellan de båda 

patientgrupperna, dock inga signifikanta skillnader (z=-1,103, p=0,270). Skattningen av 

delskalorna begriplighet (z=-1,419, p=0,156), hanterbarhet (z=-1,358, p=0,174) och 

meningsfullhet (z=-0,772, p=0,440) visade inga signifikanta skillnader mellan de 

undersökta patientgrupperna.

3.4 Skillnader i skattning av känslan av sammanhang samt tilltro till sin egen 
förmåga mellan äldre och yngre patienter

Äldre strokepatienter skattade känslan av sammanhang något högre men inte på 

delskalan meningsfullhet där yngre skattade något högre, dock inte signifikant. 

Signifikanta skillnader fanns i skattning av delskalan begriplighet mellan yngre och 

äldre strokepatienter där medianvärdet var 36 hos äldre och 27 hos yngre strokepatienter 

(se tabell 4).

Tabell 4. Medianvärde, z-värde samt p-värde på de självskattade skalorna i GSE och SOC för yngre och 

äldre strokepatienter

n Md Z-värde P-värde

GSE

Yngre
Äldre

39
21

30
31

-,163 ,870

SOC-begriplighet

Yngre
Äldre

39
21

27
36

-2,006 ,045*

SOC- hanterbarhet

Yngre
Äldre

39
22

28
35

-1,425 ,154

SOC- meningsfullhet

Yngre
Äldre

39
19

30
28

-,374 ,708

SOC- totalt

Yngre
Äldre

38
19

27
32

-1,034 ,301

n = antal Md = medianvärde Mann Whitney U-test *p <0,05
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Analysen visade att det fanns mindre skillnader i hur patienter med kronisk 

njursviktskattade tilltron till sin egen förmåga och känslan av sammanhang utifrån ålder. 

Gruppen yngre njursviktspatienter, under 75 år, skattade känslan av sammanhang något 

högre på alla delskalorna än äldre njursviktspatienter, 75 år och äldre. Skillnaderna var 

dock inte signifikanta (z= -1,636, p=0,102). Inga signifikanta skillnader hittades mellan 

yngre och äldre njursviktspatienter när det gäller skattning av tilltro till sin egen 

förmåga(z=-0,119, p=0,905) samt för yngre och äldre strokepatienter (z=-0,163, 

p=0,870).

4. Diskussion

4.1 Huvudresultat

Båda patientgrupperna skattade högst på delskalan begriplighet och lägst på delskalan 

meningsfullhet i frågeformuläret SOC. Det fanns signifikanta skillnader mellan yngre 

och äldre patienter med stroke gällande skattning delskalan begriplighet. Det fanns dock 

inga signifikanta skillnader mellan yngre och äldre patienter med kronisk njursvikt. När 

det gäller skattning av tilltro till sin egen förmåga fanns inga signifikanta skillnader 

mellan undersökningsgrupperna.

4.2 Resultatdiskussion

Syftet med denna studie var att beskriva och jämföra skattning av känslan av

sammanhang och tilltro till sin egen förmåga hos patienter med stroke respektive 

kronisk njursvikt samt hur demografiska bakgrundsvariabler var relaterade till 

skattningar i undersökningsgrupperna.

Gruppen med strokepatienter bestod av 28 kvinnor och 34 män där medelåldern 

var 70 år.Majoriteten var sammanboende och bodde i en storstad. De flesta var 

pensionärer med acceptabel eller god ekonomisk situation och hade 

grundskoleutbildning.I deltagargruppen njursviktspatienter var de flesta män (72,2 %) 

och medelåldern var 77 år. De flesta var sammanboende och bodde i mellanstor stad. 

98,1 % var pensionärer, hade grundskoleutbildning och god eller acceptabel ekonomi.

Endast en person hade akademisk examen.

Medianvärdet för den självskattade tilltron till sin egen förmåga hos patienter med 

stroke låg på 30 respektive 29 hos patienter med kronisk njursvikt. På liknande sätt 

skattade även patienter med avancerad cancer och KOL (22, 25). Det finns ingen aktuell 

svensk studie som mäter tilltro till sin egen förmåga hos en generell population men 

tidigare studier visar att friska unga individer generellt skattar tilltro till sin egen 

förmåga högre än de kroniskt sjuka individernamed medelvärden mellan 30,32 och 
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33,18, vi vet därför inte hur deltagarna skulle skatta innan de blev sjuka (26, 27). 

Medianen för självskattade känslan av sammanhang låg på 64 för patienter med 

stroke och 66 för patienter med kronisk njursvikt. Normvärdet för den svenska 

populationen ligger på ett medelvärde på 69,6 vilket visar att personer med kroniska 

sjukdomar skattar sin KASAM något lägre (28).När det gäller självskattning av de olika 

delskalorna har båda patientgrupperna skattat högst på delskalan begriplighet och lägst 

på delskalan meningsfullhet. Enligt Lindmark (2009) råder ett starkt förhållande mellan 

de tre delskalorna i Antonovsky´s teori. Det innebäratt även om en individ självskattar 

sin totala känsla av sammanhang lågt så kan ett högre värde på någon eller några av de

olika komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet göra att individen 

har möjlighet att förbättra sin livsituation. De generella motståndsresurser vi bygger upp 

genom livet tillsammans med våra livserfarenheter formar individens KASAM. Livet 

kan ses som en flod, antingen dras vi med strömmen och de starka virvlarna eller så 

håller vi huvudet över vattenytan och letar efter en möjlighet att nå stranden (17, 18).

De olika delarna i känslan av sammanhang, begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet har tillsammans en inverkan på människans hälsa. Människor går 

igenom olika svårigheter på olika sätt. Det kan vara svåra upplevelser såsom krig eller 

förluster av nära anhöriga eller svår sjukdom. Genom att förstå sin situation, det vill 

säga att ha en stark begriplighetfinner individen mening i att hantera dessa utmaningar. 

Genom att finna mening i sin sjukdom skaffar individen sig en stark känsla av 

sammanhang och upplever ett bättre liv trots ohälsa (17).

Patienter med kronisk njursvikt skattade något högre på delskalan begriplighet 

och hanterbarhet i jämförelse med patienter med stroke, skillnaderna var dock inte 

signifikanta. Detta kan ha sin förklaring i att stroke kan till skillnad från kronisk 

njursvikt, uppstå plötsligt och på ett ögonblick vända människans tillvaro upp och ner

vilket medför chock samt frustration då livet inte längre ser ut som tidigare (29). 

Sjukdomen kronisk njursvikt utvecklas gradvis över lång tidvilket innebär att personen

kan tillgodose sina grundläggande behov själv (6), och hinner skaffa sig kunskap samt

förståelse för vad det innebär att leva med sjukdomen. Det i sin tur leder till ökad 

begriplighet och hanterbarhet. Ju längre sjukdomen pågår desto mer kontroll får 

människan över den (30).

Analysen av skattning av tilltro till den egna förmågan och Känslan av 

sammanhang totalt visade inga signifikanta skillnader mellan de undersökta 

patientgrupperna. En tidigare studie undersökte skillnader mellan patienter med kronisk 

njursvikt och patienter med hjärtsvikt och fick liknande resultat (31). En förklaring till 

att det inte finns skillnader mellan patientgrupperna kan vara att patienter med kronisk 



16

njursvikt lever allt längre och ofta ärmultisjuka (32). Det gäller även patienter med stroke 

som ofta har andra sjukdomar i bakgrunden som till exempel hypertoni, diabetes, hjärtsvikt 

och förmaksflimmer (6).

När det gäller skattning av känslan av sammanhang visade analysen att det fanns 

signifikanta skillnader mellan hur yngre och äldre patienter med stroke skattade sin 

begriplighet, där äldre skattade betydligt högre än yngre patienter. Tidigare studier visar 

att känslan av sammanhang utvecklas med stigande ålder, det vill säga att ju äldre 

personen blir desto högre skattar hon känslan av sammanhang (18). Vi anser det rimligt 

att anta att det kan bero på att de yngre inte har tillräckligt med livserfarenhet för att 

betrakta livet som tydligt strukturerat och välordnat (18). Däremot visade resultatet att 

yngre skattade något högre på delskalan meningsfullhet, dock ingen signifikant skillnad. 

En orsak till att yngre känner mer meningsfullhet kan vara att de har hopp om livet,

viljan att leva bra är starkare och de orkar kämpa sig igenom svårigheter och finner en 

mening med det. Trots att yngre vuxna upplever sin sjukdom som mer påfrestande, 

kompenserar de med hjälp av olika copingresurser (33).

Leva med långvarig sjukdom, såsom kronisk njursvikt eller stroke innebär stora 

svårigheter för individen som drabbas. Sjukdomarna är komplexa och hindrar 

personerna från att leva ett normalt liv vilket också innefattar familj och sociala 

relationer. Det blir svårt att orka med dagliga aktiviteter och rutiner För att hantera krav 

och utmaningar i samband med sjukdomen krävs olika copingstrategier som patienten 

kan ta till som verktyg vilket gör att livet blir hanterbart (6). Enligt tidigare studier 

hjälper tilltron till den egna förmågan patienterna att orka med sin sjukdom (34). 

Personer med starkare tilltro till den egna förmågan kan uppleva att de har mer kontroll

över sitt tillstånd och livsituation trots svår sjukdom(31).  Detta kan kopplas till 

Bandura’s (1997) teori som beskriver att personer med stark tilltro till den egna 

förmågan inte ser svårigheter och svagheter som hinder utan de vågar tro på sina 

möjligheter (35). Deengagerar sig mer i olika aktiviteter och behåller förmågan att 

försöka uppnå mål trots svåra sjukdomstillstånd. De återhämtar sig fortare tack vare 

tilltron till sin egen förmåga. Individer med starkare tilltro till den egna förmågan 

försvarar sig bättre mot sjukdomen, fysiska oförmågan och stress. Personerna som 

använder sig av copingresurser är bättre utrustade för att anpassa sig till sjukdomen och 

känner högre livskvalitet. Tilltro till egna förmågan skapar en balans mellan människans 

kognitiva, motiverande, känslomässiga förmågor samt att fatta beslut (22, 35).

Leva med kronisk sjukdom med allt vad det innebär är en mental och känslomässig 

utmaning. Det ställer krav på individen att både tänka realistiskt men samtidigt positivt. 

Det kan kännas ouppnåeligt och orealistiskt för individen att anpassa sig till 
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sjukdomstillståndet. Vi anser det vara rimligt att anta att självskattning av känslan av 

sammanhang och tilltron till sin egen förmåga är individuellt (14) och inte kopplat till 

en specifik sjukdom utifrån resultatet i denna studie dels då det inte skiljer sig i hur de 

har skattat i jämförelse med varandra och jämfört med andra patientgrupper i studier 

som Mystakidou(2010) och Kasikçi (2011) gjort (22, 25).

4.3 Metoddiskussion

Enligt Lindmark et al var SOC ett pålitligt instrument för att mäta känslan av sammanhang. 

I deras studie varierade Cronbach’salpha mellan .70 och .92 vilket visar att instrumentet har 

god intern reliabilitet vilket stödjs av Nilsson (2003) med värde på .81 (18, 28). 

Cronbach´salpha är ett sammanfattande korrelationsmått mellan samtliga item i 

mätinstrumentet och bör ligga ungefär mellan 0,7-1,0 för att ha hög reliabilitet (21). 

Enligt Luszczynska(2005) var GSE ett pålitligt instrument för att mäta tilltro till sin 

egen förmåga. I deras studie lågCronbach’salpha värdet på .85 vilket visar att instrumentet 

har god intern reliabilitet (26). Detta stödjs av Wells & Anderson (2011) med 

Cronbach’salpha värde på .89 (34). Det betyder att varje fråga i instrumentet mäter samma 

sak (21). Utifrån tidigare studier samt denna studie kan slutsatsen dras att GSE är ett bra 

instrument föratt mäta tilltro till sin egen förmåga (26, 28).Författarna till föreliggande 

studie har inte hittat en svensk studie som redovisar normvärde för GSE, vilket kan ses som 

en svaghet för resultatet.

I denna studie inkluderades bakgrundsfrågor om kön, ålder, civilstatus, stad/landsort, 

utbildning samt arbete. Inklusionskriterier för båda deltagargrupperna var att vara över 18 

år, förstå svenska samt vara orienterad i tid, rum och person. Vi har testat att fylla i 

formulären själva och anser att både GSE-formuläret och SOC-formuläret var enkelt att 

fylla i med tydliga och enkla frågor. Det finns alltid risk för feltolkning vid ifyllande av 

frågeformulär vilket kan påverka skattningen och ge falska höga eller låga värden samt att 

olika personer tolkar frågorna. Personens humör och välmående påverkar hur denne svarar 

på frågor (21). 

För patienter med stroke var det interna bortfallet 9,5 % i SOC-formuläret samt 4,8 % 

i GSE-formuläret. Det interna bortfallet för patienter med kronisk njursvikt var 16,7 % i 

SOC-formuläret samt 20,4 % i GSE-formuläret. Det höga interna bortfallet var en svaghet 

ochkan ha påverkat studiens resultat.Det gäller även det externa bortfallet i föreliggande 

studie, vilket var 64 % för patienter med kronisk njursvikt och 78 % för patienter med 

stroke. En bortfallsanalys hade ökat trovärdigheten i studiens resultat.

Eftersom det externa bortfallet var så stort gjordes det ett totalurval för att kunna 

genomföra undersökningen, vilket kan ha påverkat resultatet och innebär att resultatet inte 

går att generalisera till andra län i Sverige. Författarna till föreliggande studie anser att fler 
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studier från andra län och även med något större urval behövs för att kunna se om denna 

studies resultat kan appliceras på de valda patientgrupperna. Samtidigt när det gäller kronisk 

njursvikt bör man urskilja patienter med och utan dialysbehandling vilket enligt andra 

studier visar sig ha stor påverkan på KASAM och tilltro till den egna förmågan (33, 36). I 

denna studie användes icke-parametrisk analysmetod som används för att jämföra skillnader 

mellan mindre grupper vilket ökar trovärdigheten av studiens resultat (21). 

Författarna till föreliggande studie har använt sig av studier som redovisar resultat 

från GSE och SOC i form av medelvärdet. Det kan ses som en svaghet för studien.

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad

Kronisk njursvikt och stroke är allvarliga sjukdomar och dessa patientgrupper ökar 

successivt inom sjukvården vilket ställer stora krav på sjuksköterskans kompetens. 

Genom att använda sig av olika copingstrategier blir det lättare för dessa patienter att 

hantera vardagliga problem och svåra situationer. Det är viktigt att sjuksköterskor blir 

medvetna om att copingresurser såsom KASAM, som handlar om förmåga att uppfatta 

sitt liv som konsekvent, strukturerat och förståeligt och samt self-efficacy som handlar 

om tilltro till sin egen förmåga, kan användas som adekvata verktyg för att förstå hur en 

människa ser på sin livsituation.Sjuksköterskorna behöver kunskaper om hur olika 

copingresurserkan användasför att kunna utrusta patienter med verktyg genom olika 

utbildnings- och hjälpinsatser så att de kan hantera sin livstillvaro bättre.

4.5 Förslag till fortsatt forskning

Till vår kännedom finns inga andra studier som jämför dessa patientgrupper och deras 

skattning av känslan av sammanhang samt tilltron till den egna förmågan. Få studier 

undersöker fenomen av känslan av sammanhang eller tilltro till den egna förmågan var för 

sig. Det finns inga studier gjorda som undersöker tilltro till sin egen förmåga hos friska 

äldre. Det behövs vidare forskning för att kunna jämföra hur friska äldre jämfört med sjuka 

äldre skattar tilltro till den egna förmågan. Vi tänker oss att känslan av sammanhang och 

tilltro till den egna förmågan är beroende av varandra. Ett samband mellan komponenterna i 

KASAM och self-efficacy kan vara intressant att forska vidareom. Studierna får gärna 

inkludera patienter över länsgränserna och bestå av ett större, gärna slumpmässigt, urval.

4.6 Slutsats

Resultatet av denna studie visar att äldre strokepatienter upplever sig ha större 

begriplighet än yngre patientervilket kan bero på livserfarenhet vilket stämmer överens 

med tidigare studier. Det fanns inga skillnader mellan hur patientgrupperna skattade 
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tilltron till sin egen förmåga,så skattningen verkar bero på det kroniska 

sjukdomstillståndet snarare än den specifika sjukdomen. Det beskrivs även i tidigare 

forskning. Kunskap om hur patienter med kroniska sjukdomar använder sig av 

copingresurser kan leda till att sjuksköterskor blir bättre på att använda sig av 

patienternas inre och yttre resurser för att utveckla kvaliteten på omvårdnad.
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