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ABSTRACT 

The aims of the study were to compare handling ability and health-related quality of 

life in next of kin to patients with chronic heart failure and stroke, as well as study 

correlations between handling ability and health-related quality of life. Method: A 

comparative and correlative design with quantitative approach was used. To measure 

handling ability and health-related quality Jalowiec Coping Scale (JCS) and Short 

Form-36 (SF-36) were used. The study group was next of kin to patients with chronic 

heart failure and stroke (n = 46). The results showed that both groups use most 

optimistic, self- reliant and confrontative coping styles. Next of kin to patients with 

stroke estimated mental health significantly higher than next of kin to patients with 

chronic heart failure (p = 0.024). There were several significant negative low-and 

moderate correlations between health-related quality of life and handling ability. In SF-

36, the mental scales were more significantly associated with coping strategies (JCS) 

than the physical scales. Conclusions: Next of kin to patients with chronic heart failure 

rated health-related quality of life lower in the scale mental health than next of patients 

with stroke. Lower use of coping styles were more associated with higher health- related 

quality of life.  

Keywords: health-related quality of life, handling ability, next of kin, stroke, chronic 

heart failure 



 
 

 

SAMMANFATTNING 

Syftet med studien var att jämföra skattad hanteringsförmåga och hälsorelaterad 

livskvalitet hos närstående till personer med kronisk hjärtsvikt och stroke. Ett annat 

syfte var också att studera om samband fanns mellan hanteringsförmåga och 

hälsorelaterad livskvalitet.  Metod: En komparativ och korrelativ design med 

kvantitativ ansats användes. För att mäta hanteringsförmåga och hälsorelaterad 

livskvalitet användes Jalowiec Coping Scale (JCS) och Short form- 36 (SF- 36). 

Urvalsgruppen för studien var närstående till patienter med kronisk hjärtsvikt och 

stroke (n = 46). Resultatet visade att båda närstående grupperna använde mer 

optimistisk-, självtillit och konfrontativ stil. Närstående till patienter med stroke skattar 

sitt psykiska välbefinnande högre än närstående till patienter med kronisk hjärtsvikt 

(p=0,024). Det framkom flera låga och moderata negativa statistiska signifikanta 

samband mellan hälsorelaterad livskvalitet och hanteringsförmåga. De psykiska 

skalorna (SF-36) hade fler statistiska samband med coping stilar (JCS) än de fysiska 

skalorna. Konklusionen visade att närstående till patienter med kronisk hjärtsvikt 

skattar sin hälsorelaterade livskvalitet lägre på den mentala skalan än närstående till 

patienter med stroke.  Generellt var att lägre användning av coping stilar hade mer 

samband med högre skattad hälsorelaterad livskvalitet. 

Nyckelord: hälsorelaterad livskvalitet, hanteringsförmåga, närstående, stroke, kronisk 

hjärtsvikt 
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1. Introduktion 

Att leva med en kronisk sjukdom leder ofta till svårigheter att självständigt klara av det 

dagliga livet. För att hantera sjukdomen och dess behandling behövs stöd från 

sjukvården men även från närstående (1, 2). Närstående har en viktig roll när det gäller 

att erbjuda både praktiskt och känslomässigt stöd till sin närstående. Efter diagnosen 

tvingas närstående ofta ta ett större ansvar i hemmet och i familjelivet vilket kan 

innebära att närstående kan uppleva låg grad av livskvalitet (1, 3, 4, 5, 6).   

Enligt flera studier upplever närstående och patienter att det inte erbjuds tillräckligt med 

stöd, råd och information från sjukvården (1, 4, 6, 8, 9,10, 11). En annan studie 

bekräftar att distriktssköterskemottagningar specifikt för patienter med hjärtsvikt är 

betydligt färre än för patienter med diabetes och KOL i Sverige. Endast ca 40% av de 

undersökta vårdcentraler/ hälsocentraler gav generellt information till närstående (12). 

En tvärsnittsstudie visade att närstående som var mer delaktiga i omvårdnaden av en 

anhörig upplevde mer ökad kontroll och ett ökat välbefinnande i vardagen (13).  

Distriktssköterskan huvudområde är omvårdnad och kärninnehållet i ämnet är hälsa, 

människa, miljö och omvårdnad.  I föreliggande studie kommer begreppen närstående 

och hälsa att vara centrala. Distriktsköterskans arbete omfattar ICN:S etiska koder för 

sjuksköterskor och beskriver att distriktssköterskans primära arbete innefattar att arbeta 

”hälsofrämjande, förbygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande” (14 s 8). 

1.1 Bakgrund 

För att ge en ökad förståelse om studiens innehåll förklaras och definieras centrala 

begrepp nedan. En kort beskrivning av diagnoserna stroke och kronisk hjärtsvikt, Orems 

omvårdnadsteori och tidigare forskning presenteras.  

Begreppet anhörig är enligt Socialstyrelsens termbank (2012) ”person inom familjen 

eller bland de närmaste släktingarna” medan begreppet närstående enligt 

Socialstyrelsens termbank (2012) är en ”person som den enskilde anser sig ha en nära 

relation till” (7). I denna studie kommer begreppet närstående att användas som kan 

vara en partner likaväl som en släkting eller nära vän.  

1.2 Hanteringsförmåga  

Begreppet coping definieras som” constantly changing cognitive and behavioral efforts 

to manage specific external and or internal demands that are appraised as taxing or 

exceeding the resources of the person “ (15 s 141). Begreppet coping hänvisar till en 

individs ansträngningar, både kognitivt och beteendemässigt, för att klara av stress som 

kan uppstå vid inre och yttre påfrestningar. Det är en del av en individens karaktär (16).  
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I varje situation som individen upplever en påfrestning försöker individen anpassa sig 

till den nya situationen. Förmågan att anpassa sig till den nya situationen är avgörande 

för individens normala funktioner, utveckling och hälsa. Lazarus betecknar det som ett 

försök att behärska situationen som bestäms av en primärvärdering. Individen försöker 

hantera situationen som positiv, neutral eller som en belastning. Därefter görs en 

sekundärvärdering av situationen och val av strategi. Enligt Lazarus finns det två 

huvudstrategier av coping, problemfokuserad och känslofokuserad coping som varierar 

i olika situationer. Problemfokuserad coping innebär att personen försöker utveckla och 

ändra situationen och emotionsfokuserad coping innebär att personen försöker hantera 

känslor och reaktioner som orsakas av den stressiga situationen (16).” De ska inte ses 

som två separata eller som konkurrerande funktioner utan de kan komplettera varandra i 

stressade situationer” (15 s 153-154).  

Utifrån Lazarus och Folkmans två huvudstrategier problem- och emotionsfokuserad 

coping har Jalowiec utformat åtta copingstilar (17).  Det finns två problemfokuserade 

coping stilar, konfrontativ- och stöttande stil och de andra till hör emotionsfokuserad 

coping (18). Dessa stilar var konfrontativ, att konfrontera problemet, undvikande, göra 

saker för att undvika att behöva konfrontera problemet, optimistisk, positivt tänkande, 

fatalistisk, pessimistisk tänkande, emotionellt, att uttrycka sina känslor, palliativt, att 

göra saker för att må bättre, stödjande, använder stödjande källor, självtillit, att lösa 

problemet själv (19). En korrelativ studie visade att närstående som använde aktiva 

copingstrategier för problemlösning, som att söka stöd och information, upplevde 

mindre stress (10).  Det framkom också i en longitudinell studie att närstående som 

använde passiva copingstrategier och skattade känslomässiga påfrestningar högt och 

lägre grad av hälso-relaterad livskvalitet (20) än närstående som använde aktiva 

strategier.   

 

1. 3 Hälsorelaterad livskvalitet  

Det finns olika definitioner av begreppet livskvalitet. WHO, World Health 

Organization, definierar begreppet livskvalitet som: "Individuals' perception of their 

position in life in the context of culture and value systems in which they live and in 

relation to their goals, expectations, standards and concerns. It is a broad ranging 

concept affected in a complex way by the persons' physical health, psychological state, 

level of independence, social relationships and their relationship to salient features of 
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their environment" (21 s 263 ).  Ett mer specifikt livskvalitetsbegrepp som används 

inom medicin- och omvårdnadsforskning är ”hälsorelaterad livskvalitet” (Health 

Related Quality of Life, HRQL) (16, 22 s 50). Begreppet definieras ” som fysisk 

förmåga, sociala och emotionella funktioner samt belyser individens uppfattning om 

generell livskvalitet och tillfredsställelse med sitt liv” (23 s 169). I en prospektiv studie 

skattade 51 % av närstående till patienter med stroke ökad börda och 46% upplevde 

missnöje med livet (24). 

1.4 Stroke 

Begreppet Stroke är ett samlingsnamn för symtom som drabbar hjärnan vid en infarkt 

(blodpropp) eller blödning. I Sverige insjuknar cirka 30 000 personer årligen av 

sjukdomen. Risken att insjukna ökar med stigande ålder, då ökad ålder är en riskfaktor. 

Andra riskfaktorer är hypertoni, högt plasmakolesterol, ateroskleros och 

förmaksflimmer. Stroke ger ofta ”långvariga symtom som yrsel, illamående, fysisk-, 

kognitiv- och emotionell- funktionsnedsättning, depression och 

personlighetsförändringar” (25 s 241).  

En tvärsnittsstudie med ett randomiserat urval visade att närstående till personer med 

stroke hade förhöjd risk för depression, utbrändhet, social isolering, förlust av frihet och 

en låg grad av livskvalitet (26). En beskrivande jämförande studie redovisade att 

närstående till patienter med stroke skattade högre grad av ångest och depressiva 

symtom än andra närstående (10).  

1.5 Kronisk hjärtsvikt 

Hjärtat har förmåga att anpassa pumpförmågan efter kroppens behov av blod.  Kronisk 

hjärtsvikt är en sjukdom som leder till sviktande pumpförmåga. I Sverige beräknas att 

cirka 150 000-250 000 personer har någon grad av hjärtsvikt (25). Hjärtsvikt indelas i 

fyra svårighetsgrader beroende på symtombilden, grad 1, personen själv känner inga 

symtom, grad II lätt hjärtsvikt som ger andfåddhet och trötthet vid kraftig ansträngning, 

grad III medelsvår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet vid lätt ansträngning samt 

grad IV svår hjärtsvikt ger andfåddhet och trötthet även i vila eller vid lite ansträngning 

(27). De vanligaste orsakerna till kronisk hjärtsvikt är ischemisk sjukdom och hypertoni. 

Det finns andra riskfaktorer som klaffsjukdom, hjärtarytmi, och olika tillstånd som 

belastar hjärtat som anemi, infektion, diabetes och struma (25).  

De vanligaste symtomen är trötthet, dyspne, ökade urinmängder, ödem, aptitlöshet, 

försämrad sömn, illamående, depressiva symtom och nedsatt fysisk funktion. 
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Symtombilden pendlar mellan förbättring och försämringsperioder (2). En 

tvärsnittsstudie visade att närstående till personer med kronisk hjärtsvikt skattade hög 

grad av ångest och låg grad av hälsorelaterad livskvalitet över tid (28). I en 

korrelativstudie med närstående till patienter med kronisk hjärtsvikt skattade närstående 

högt på delskalorna allmän påfrestning och social isolering (29).  

 

1.6 Omvårdnadsteori  

Omvårdnadsteoretikern Dorothea Orem beskriver egenvård som en målinriktad 

handling över sin egen omvårdnad eller någon annans. För att klara av sin egenvård 

behövs det balans mellan individens egenvård och egenvårdskapacitet.  

När egenvårdsbehovet överstiger individens förmåga eller att individen inte längre är i 

stånd att självständigt utföra sin egenvård är egenvårdskapaciteten för låg. Då tar 

anhöriga eller andra närstående i individens närhet över ansvaret (30). Omsorg av 

närstående innebär att individens närstående tar över ansvaret för individens 

omvårdnad. Orem beskriver fenomenet som en form av allmänmänskligt beteende som 

lärt från den kultur eller sociala miljö som individen tillhör. Beteendet består av vanor 

och medvetna handlingar för att främja individens normala funktioner, hälsa och 

välbefinnande (16).  Orem förtydligar att målet med omvårdnad är att så långt som 

möjligt hjälpa individen med att bli så självständig som möjligt i sin egenvård.  När det 

inte är möjligt längre med självständighet i sin egenvård blir det nya målet för 

sjuksköterskan, distriktssköterskan att stödja familjen eller andra närstående som 

övertagit individens egenvård. Professionell omvårdnad kan bli aktuell då anhöriga eller 

närstående inte klarar av att hantera omvårdnadsansvaret. Orem menar att alla 

professionella hjälpare däribland sjuksköterskan och i föreliggande studie 

distriktssköterskan ska använda sig av fem allmänna hjälpmetoder för att öka individens 

förmåga till egenvårdskapacitet. Distriktsköterskan ska handleda, vägleda, stödja både 

fysiskt och psykiskt, skapa en utvecklande miljö och undervisa (30, 31).  
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1.7 Tidigare forskning  

Det finns få studier som jämfört hanteringsförmåga och hälsorelaterad livskvalitet hos 

närstående till patienter med stroke och kronisk hjärtsvikt. En tvärsnittsstudie med 

jämförande design visade att kvinnor som partner eller som patient med kronisk 

hjärtsvikt, skattade lägre grad av psykisk hälsa och allmänt välbefinnande än vad 

männen skattade sin hälsorelaterade livskvalitet (1). En annan tvärsnittsstudie med 

jämförande design visade att makar till personer med kronisk hjärtsvikt skattade den 

psykiska hälsorelaterade livskvaliteten lägre än sin partner (3).  En studie med kvalitativ 

design visade att närståendes livssituation förändrades efter att partnern fått diagnosen 

kronisk hjärtsvikt. Partnern försökte anpassa sig till den nya situationen genom att gå ut 

mindre för att vara mer behjälplig i hemmet samt upplevde ovisshet inför framtiden (4). 

En studie med beskrivande och jämförande design visade att anhörigvårdare till en 

person med stroke upplevde mer ångest, depression än anhörigvårdare till personer med 

neurologiska sjukdomar (10). I en metaanalys visade resultatet bland annat att anhöriga 

till personer med stroke upplevde social isolering och att de fick sätta sina egna behov 

åtsidan (36).  Vilket också visade sig i en tvärsnittsstudie att närstående till en person 

med stroke prioriterade sin partners behov mer än sina egna (32).  I en beskrivande 

studie med korrelativ design visade resultatet att kvinnliga närstående till personer med 

kronisk hjärtsvikt skattade högre grad av upplevd stress än manliga närstående (33).   

1.8 Problemformulering  

Kronisk hjärtsvikt och stroke är två vanligt förekommande sjukdomstillstånd inom 

hälso- och sjukvården. Distriktsköterskan möter många patienter och deras närstående 

på vårdcentraler/hälsocentraler men även i hemmet då oftast patienten är i fokus.  Detta 

kan leda till att närståendes hälsa förbises, vilket i sin tur kan påverka den närståendes 

upplevda hälsorelaterade livskvalitet och hanteringsförmåga. Tidigare forskning visar 

att närstående har svårt att hantera en nära persons kroniska sjukdom, framför allt 

kvinnliga närstående (34). Många patienter och närstående upplever att de inte fått 

tillräckligt med stöd från hälso- och sjukvården (1, 4, 6, 8, 9, 10, 11).  

Närstående är inte prioriterade inom primärvården (6, 12) men bör vara delaktiga i 

omvårdnaden och behandlingen.  I kompetensbeskrivningen för distriktssköterskan står 

det att distriktssköterskan ska arbeta hälsofrämjande, förebygga sjukdomar, återställa 

hälsa samt lindra lidande för patienten och dess familj (35). Vid litteratursökningen 
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fanns det få studier som undersökt närståendes hälsorelaterade livskvalitet och 

hanteringsförmåga till personer med kronisk hjärtsvikt och stroke. Till författarens 

kännedom fanns ingen studie som jämfört de olika närståendegrupperna när det gäller 

deras hälsorelaterade livskvalitet och hanteringsförmåga. 

 

1.9 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien var att jämföra skattad hanteringsförmåga och hälsorelaterad 

livskvalitet hos närstående till personer med kronisk hjärtsvikt och stroke. Ett annat 

syfte var också att studera om samband fanns mellan hanteringsförmåga och 

hälsorelaterad livskvalitet.  

1. Finns det skillnader i skattad hanteringsförmåga hos närstående till personer med 

kronisk hjärtsvikt och stroke?  

 

2. Finns det skillnader i skattad hälsorelaterad livskvalitet hos närstående till personer 

med kronisk hjärtsvikt och stroke? 

 

3. Finns det samband mellan hälsorelaterad livskvalitet och hanteringsförmåga? 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Föreliggande studie är en delstudie i ett större forskningsprojekt; ”Att leva med 

långvarig ohälsa- hanteringsförmåga/resurser och upplevd livskvalitet” vid Högskolan i 

Gävle. Det övergripande projektet har en longitudinell design och kommer att följa 

personer med långvarig ohälsa och deras närstående under en femårsperiod med start 

2012. Projektet består av fem delstudier varav föreliggande studie innefattas i studie två 

och har en komparativ och korrelativ design med kvantitativ ansats (36). 

 

2.2 Urval och undersökningsgrupp  

I denna studie har 46 närstående till personer med kronisk hjärtsvikt och stroke 

inkluderats från det större projektet. I det större projektet ingår drygt 900 personer med 

diagnoserna hjärtsvikt, stroke, njursvikt, diabetes, obstruktiv lungsjukdom/KOL 
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inkluderats. Personuppgifter har av en kontaktperson på respektive sjukhus tagits fram 

ur diagnosregister ICD 10, som är åtgärdskoder för klassificering av sjukdomar. Till 

föreliggande studie har namn, adress och telefonnummer på närstående till personer 

med kronisk hjärtsvikt (n= 46) och stroke (n=22) inhämtats via patienterna i Studie 2. 

För att närstående skulle få delta i studien skulle patienterna med kronisk hjärtsvikt och 

stroke haft sjukdomen mer än tre månader. Övriga inklusionskriterier för närstående var 

att de skulle vara över 18 år, förstå svenska språket samt vara orienterad till tid och rum.  

Totalt var det 46 (12 män och 34 kvinnor) närstående till patienter med kronisk 

hjärtsvikt som visade intresse av att delta i studien. Av dessa tackade 28 ja och 18 nej 

vilket gav ett bortfall i gruppen på 39%.  Närstående till patienter med stroke var det 22 

som visade intresse av att delta och av dessa tackade 18 ja och 4 nej vilket gav ett 

bortfall på 18 %. I gruppen (n=28) med närstående till patienter med hjärtsvikt var det 7 

(25%) män respektive 21 (75%) kvinnor och i gruppen med närstående till patienter 

med stroke (n=18) var 5 (27,7%) män respektive 13 ( 72,2%) kvinnor.   

Den totala medelåldern för gruppen var 46 år (21-85 år). I gruppen med närstående till 

hjärtsviktspatienter var medelåldern 69 år (21-85år) och i närstående till patienter med 

stroke var medelåldern 67 år (50-78 år).  Statistiska signifikanta skillnader framkom 

mellan grupperna i variabeln utbildningsnivå (z= -2,61, p= 0,009) där närstående till 

stroke patienter hade statistisk signifikant högre utbildning. Hjärtsvikt förekom i 

statistik signifikant högre grad (z= -2,10, p=0,037) hos närstående till patienter med 

kronisk hjärtsvikt. Medan långvarig smärta (z= -2,55, p=0,011) och mag- tarm problem 

(z= -2,60, p=0, 009) förekom i statistiskt signifikant högre grad hos närstående till 

patienter med stroke.   I tabell 1 redovisas kön, ålder, civilstånd, utbildningsnivå, 

arbetssituation, ekonomisk situation och sjukdom/besvär för de båda grupperna (n=46).  
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Tabell 1. Demografiskdata för båda grupperna.  

Variabler Hjärtsvikt (n=28), n 
(%) 

Stroke (n=18), n (%) Total (n=46), n (%) 

 Kön        
 Man 7 (25,0) 5 (27,7) 12 (26,0) 
 Kvinna 21 (75,0) 13 (72,2)  34 (73,9) 
    
Ålder       
 21-50 1 (3,5) 1 (5,5) 2 (4,3) 
 51-60 4 (14,2) 5 (27,7) 9 (19,5) 
 61-70 6 (21,4) 3 (16,6) 9 (19,5) 
 71-85 17 (60,7) 9 (50,0) 26 (56,5) 
    
Civilstånd     
Sammanboende 25 (89,2) 16 (88,8) 41(89,1) 
Ensamboende 1 (3,5) 1 (5,5) 2 (4,3) 
Annat 2 (7,1) 1 (5,5) 3 (6,5) 
           
Utbildningsnivå    
Folkskola/grundskola 14 (50,0) 3 (16,6) 17 (36,9) 
Gymnasieskola/folkhögskola 10 (35,7) 8 (44,4) 18 (39,1) 
Högskola/Universitet       4 (14,2) 4 (22,2) 8 (17,3) 
Akademisk examen 0 (0)  3 (16,6) * 3 (6,5) 
    
Arbetssituation           
Arbetar heltid 3 (10,7) 3 (16,6) 6 (13,0) 
Arbetar deltid 2 (7,1) 2 (11,1) 4 (8,6) 
Sjukskriven heltid 1 (3,5) 0 (0) 1 (2,1) 
Arbetslös 1 (3,5) 0 (0) 1 (2,1) 
Pensionär 20 (71,4) 12 (66,6) 32 (69,5) 
Annat 1 (3,5) 1 (5,5) 2 (4,3) 
    
Ekonomisk situation    
Mycket god 1 (3,5) 1 (5,5) 2 (4,3) 
God 13 (46,4)  9 (50,0) 22 (47,8) 
Acceptabel 13 (46,4) 7 (38,8) 20 (43,4) 
Otillfredsställande 1 (3,6) 0 (0) 1 (2,1) 
Mycket otillfredsställande 0 (0) 1 (5,5) 1 (2,1)  
    
Sjukdom/besvär    
Hjärtsvikt 6 (21,4) * 0 (0) 6 (13,0)  
Njursvikt 1 (3,5) 0 (0) 1 (2,1) 
Diabetes 3 (10,7) 1 (5,5) 4 (8,6) 
KOL 1 (3,5) 1 (5,5) 2 (4,3) 
Reumatisk sjukdom 5 (17,8) 1 (5,5) 6 (13,0) 
Långvarig smärta 5 (17,8) 10 (35,7) * 15 (32,6) 
MS 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
ALS 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Fetma 3 (10,7) 1 (5,5) 4 (8,6) 
Cancer 1 (3,5) 0 (0) 1 (2,1) 
Mag- tarmbesvär 4 (14,2) 9 (50,0) * 13 (28,2) 

n= antal, * statistiskt signifikant mellan grupperna Mann- Whitney u- test. 
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2.3 Datainsamlingsmetod 

Närstående till patienter med stroke och kronisk hjärtsvikt fick besvara bakgrundsfrågor 

som; kön, ålder, civilstående, arbetssituation, ekonomisk situation, medicinska aspekter, 

sjukdom samt hur påfrestningar hanteras utifrån hälsa och sju standardiserade 

frågeformulär. Två av dessa ingår i föreliggande studie och var Jalowiec Coping Scale 

(JCS- 60) (19) och Short form 36 Health Survey (SF-36) (37). För att mäta 

hanteringsförmåga användes (JCS) och den hälsorelaterade livskvaliteten användes (SF-

36) dessa beskrivs nedan.  

 

The Jalowiec Coping Scale (JCS -60) (19). Frågeformuläret består av två delar där del 

ett består av hur ofta en person använder de olika coping stilarna. Del ett av 

självskattningsformuläret används i denna studie och består av 60 frågor delade på åtta 

delskalor: konfrontativ (confrontive) (10 frågor), undvikande (evasive) (13 frågor), 

optimistisk (optimistic) (9 frågor), fatalistisk (fatalistic) (4 frågor), emotionell 

(emotive)(5 frågor), palliativa (palliative)7(frågor), stöttande (supportant) (5 frågor) och 

självtillit (self-reliant) (7 frågor). Frågorna skattades på en 4 gradig skala (0=aldrig till 

3=ofta använd). Desto högre siffra betyder att personen använder den copingstilen mer. 

I en svensk studie testades självskattningsinstrumentet på den svenska populationen och 

cronbach´s alfa för del ett var 0,93. För de olika stilarna låg värdet mellan 0.60-0.88 

(38). Cronbach ´s alfa för denna studies delskalor låg mellan 0,52- 0,82 och för hela 

JCS på 0,89. 

Short form 36 Health Survey (SF-36)   

För att mäta hälsorelaterad livskvalitet användes SF-36 (37). SF- 36 är ett 

självskattningsinstrument som visade personens tillstånd och begränsningar i vardagen. 

Skalorna består av två huvuddimensioner: fysik- och psykisk hälsan. Instrumentet består 

av 36 frågor där 35 av frågorna delas in i åtta funktionsskalor. De fysiska skalorna 

består av: fysisk funktion (PF) (10 frågor), fysisk rollfunktion (RP) (4 frågor; problem 

med att utföra arbete eller andra aktiviteter, kroppslig smärta (BP) (2 frågor) och allmän 

hälsa (GH) (5 frågor).  

De psykiska skalorna består av vitalitet (VT) (4 frågor; känsla av bland annat av 

trötthet), social funktion (SF) (2 frågor; som sociala umgänge i och utanför hemmet) 

och emotionell rollfunktion (RE) (3 frågor; som känslomässiga problem och psykiskt 

välbefinnande (MH) (5 frågor). Fråga 36 handlade om den upplevda hälsan i dagensläge 
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jämförd med för ett år sedan. Fråga 36 var inte relevant i denna studie, då föreliggande 

delstudie är det första mättillfället i det övergripande projektet. 

Svarsalternativen varierar mellan 2 gradig (1= ja, 2= nej) till 6 gradig (1= alltid, 6= 

aldrig) skala. SF-36 är vetenskapligt testat på patienter och närstående och är ett av det 

mest använda instrumentet för att mäta hälsorelaterad livskvalitet (22). Original 

instrumentet och den svenska versionen uppfyller reliabilitets- och validitetskriterier 

(37). I en svensk studie testades instrumentet på den svenska populationen, där 

cronbach´s alfa för hela SF-36 var 0.76. För skalorna låg värdena mellan 0.79- 0.91 (37, 

39). Cronbach`s alfa för denna studies delskalor ligger mellan 0,72-0,77 och för hela 

SF-36 på 0,88.  

 

2.4 Tillvägagångssätt 

Det övergripande projektet genomfördes i Mellansverige och tillåtelse att genomföra 

projektet ansöktes till regionala etikprövningsnämnden i Uppsala samt till respektive 

divisionschef som kontaktades både skriftligt och muntligt av forskarna för det 

övergripliga projektet. Deltagarna, från studie 2 i det övergripande projektet, namngav 

vem de ansåg var deras närstående. Om närstående önskade delta i studien skickades 

deras namn, adress och telefonnummer till forskarna för det övergripande projektet. 

Därefter skickades missivbrev, frågeformulär och ett frankerat svarskuvert hem till de 

som ville delta i studien. Frågeformulären kodades för att möjliggöra utskick av 

påminnelser. Två påminnelser har skickats ut till de närstående som inte besvarat 

frågeformulären: en efter tre veckor och den andra efter sex veckor. I missivbrevet 

framkom att deltagandet är frivilligt och att all data behandlas konfidentiellt. Allt 

insamlat material hade kodnummer och namnlistan som knyter kodnumret till namn och 

adresser var inlåsta i ett kassaskåp på avdelningen för hälso- och vårdvetenskap vid 

Högskolan i Gävle. Enkäterna skickades ut till de närstående våren 2012.  

2.5 Dataanalys  

Den insamlade data bearbetades i Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

Statistics version 20.0 för Windows. För de demografiska data användes Mann-Whitney 

och oberoende t-test. Frågeställning ett och två, vad gäller om det finns skillnader i 

skattad hanteringsförmåga och hälsorelaterad livskvalitet mellan närstående till personer 

med kronisk hjärtsvikt och stroke användes Mann-Whitney U- test som är ett icke 

parametriskt test. För frågeställning tre, om samband fanns mellan hanteringsförmåga 



 
 

11 
 

och hälsorelaterad livskvalitet användes Spearmans rangkorrelation r rho (40, 41). 

Referensvärdena för de statistiska signifikanta sambanden utgick ifrån ” svagt; 0- 0,2 

moderata; 0,3- 0,6 starkt 0,7- 1” (42 s 105). Signifikansnivån bestämdes till p<0,05, 

vilket är en generellt vedertagen signifikansnivå (36). I analys för frågeställning tre 

framkom två statistiska signifikans 0,05 och 0,01, där båda redovisas.  

Instrumenten SF-36 och JCS analyserades utifrån syntax som är utvecklade för 

respektive instrument. SF- 36 har en poängskala mellan 0-100 där ett högre värde 

indikerar högre grad av hälsorelaterad livskvalitet. Instrumentet Frågorna i JCS 

summerades och delades med antalet frågor som tillhörde respektive copingstil. 

Poängskalan består av 0 till 3 där ett högre värde indikerar på ofta använd stil.  ”Missing 

values” på SF- 36 ersattes enligt manualen för SF-36 (37). Vid ”missingvalues” vad 

gäller JCS användes medelvärdessubstitution utifrån respektive stil och ersattes med ett 

medelvärde.  

 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden  

Projektet ”Att leva med långvarig ohälsa- hanteringsförmåga/resurser och upplevd 

livskvalitet” hade tillstånd av Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala (Dnr 

2010/346) att genomföra projektet. För att säkerställa deltagarnas rättighet togs hänsyn 

till informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav enligt 

gällande direktiv (43).  I denna föreliggande studie fick deltagarna ett missivbrev med 

information om studien syfte, betydelse och att deltagandet var helt frivilligt samt att 

deltagande kan avbrytas. Det framgick för deltagarna att materialet kommer att 

behandlas konfidentiellt och all insamlad data kommer att vara inlåst i ett kassaskåp på 

avdelningen för hälso- och vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle.  
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3.0 Resultat 

Resultatet kommer att redovisas i löpande text och i tabeller utifrån frågeställningarna; 

Skattad hanteringsförmåga hos närstående till patienter med kronisk hjärtsvikt och stroke, 

Skattad hälsorelaterad livskvalitet hos närstående till personer med kronisk hjärtsvikt och 

stroke och Samband mellan hälsorelaterad livskvalitet och hanteringsförmåga. 

 

3.1 Skattad hanteringsförmåga hos närstående till patienter med kronisk hjärtsvikt och 

stroke 

I tabell 2 redovisas hur närstående skattade sin hanteringsförmåga utifrån JCS. Det fanns inga 

statistiska signifikanta skillnader mellan grupperna. De copingstilar som båda grupperna 

använde sig mest av var optimistisk, självtillit och konfrontativ stil. Den copingstil som 

användes minst av båda grupperna var den emotionella.  

 

 

Tabell 2. Beskriver median, medelvärde, standardavvikelse, variationsvidd och p-värde för 

hanteringsförmåga för respektive grupp. 

 

Variabel                                            Diagnos    
Hjärtsvikt 
n=28                     
Stroke n= 18                     

Median   Range (min-max)  Mean   SD  p- värde 

Konfrontativ Hjärt 1,5 2,60 (0,30-2,90) 1,7 0,64 0,123 
 Stroke 2 2,70 (0,00-2,70) 1,9 0,69  
Undvikande Hjärt 1,2 2,54 (0,15-2,69) 1,2 0,56 0,711 
 Stroke 1,2 2,08 (0,00-2,08) 1,1 0,59  
Optimistisk Hjärt 2 2,70 (0,33-3,00) 2,0 0,54 0,736 
 Stroke 2,2 2,89 (0,00-2,89) 2,0 0,69  
Fatalistisk Hjärt 1,3 2,50 (0,50-3,00) 1,3 0,77 0,914 
 Stroke 1,4 2,25 (0,00-2,25) 1,2 0,72  
Emotionell Hjärt 0,8 2,80 (0,20-3,0) 0,91 0,72 0,898 
 Stroke 0,8 2,20 (0,00-2,20) 0,8 0,58  
Palliativ Hjärt 1,0 2,14 (0,00-2,14) 1,1 0,56 0,492 
 Stroke 1,0 1,29 80,14-1,43) 1,0 0,41  
Stödjande Hjärt 1,00 3,00 (0,29-2,71) 1,2 0,67 0,160 
 Stroke 1,4 1,40 (0,40-1,80) 1,3 0,42  
Självtillit Hjärt  1,7 2,13 (0,29-2,71) 1,8 0,58 0,549 
 Stroke 2,1 2,71 (0,00-2,71) 1,9 0,70  

Mann- Whitney U-test, SD= Standardavvikelse, median= median, n= antal, mean = medelvärde, range = 
variationsvidd 
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3.2  Hälsorelaterad livskvalitet hos närstående till personer med kronisk hjärtsvikt och 

stroke 

I tabell 3 redovisas hur närstående i de båda grupperna skattade sin hälsorelaterade 

livskvalitet. Det fanns en signifikant skillnad i skattad hälsorelaterad livskvalitet mellan 

grupperna. Närstående till patienter med diagnosen stroke skattade psykiskt välbefinnande 

statistiskt signifikant högre än närstående till patienter med kronisk hjärtsvikt (p= 0,024). 

Båda grupperna skattade social funktion som högst. Därefter skattade närstående till kronisk 

hjärtsvikt emotionell rollfunktion och närstående till patienter med stroke psykiskt 

välbefinnande. Båda grupperna skattade smärta som lägst.   

Tabell 3. Beskriver median, medelvärde, standardavvikelse (SD), variationsvidd och p- värde för 
hälsorelaterad livskvalitet för respektive grupp 

3.3 Samband mellan hälsorelaterad livskvalitet och hanteringsförmåga  

I tabell 4, redovisas samband mellan hälsorelaterad livskvalitet och hanteringsförmåga. Det 

fanns inga signifikanta positiva samband mellan hälsorelaterad livskvalitet och 

hanteringsförmåga. Däremot fanns det statistiskt signifikanta negativa samband mellan flera 

av skalorna i SF-36 och de åtta copingstilarna (se tabell 4).  De negativa sambanden mellan de 

olika copingstilarna och hälsorelaterad livskvalitet var svaga till moderata rs = - 0,074 till r s= 

- 0,634.  De psykiska skalorna (vitalitet, social funktion, emotionell funktion och psykiskt 

 Variabel                          Diagnos grupp 
                                           Stroke n=18 
                                               Hjärtsvikt n= 28 
 

Median Range 
(min-
max) 

       Mean         SD P-värde 

Fysisk funktion(PF)                    Stroke  
                                                      Hjärtsvikt                

87,5      60 (35-95) 
75,0      90 (10-100)          

         78,89 
         68,75 

        17,3 
        24,6 

   0,221 

Fysisk Rollfunktion(RP)             Stroke 
                                                      Hjärtsvikt       

100,0    100 (0-100)  
75,0      100 (0-100) 

         76,39 
         56,25 

        33,7 
        44,4 

    0,097 

Smärta(BP)                                  Stroke          
                                                      Hjärtsvikt                    

31,0      69 (35-96) 
31,0      88 (12-100) 

         54,94 
         46,68 

        31,8 
        29,7 

    0,392 

Allmän hälsan(GH)                     Stroke          
                                                      Hjärtsvikt                  

62,0      85 (15-100) 
57,0      84 (10- 100) 

         61,28 
         59,00 

        25,9 
        22,8 

    0,799 

Vitalitet(VT)                                Stroke          
                                                      Hjärtsvikt                   

72,5      75 (25-100) 
60,0      100 (0-100) 

         69,44 
         53,93 

        24,5 
        27,1 

    0,064 

Social funktion(SF)                     Stroke          
                                                      Hjärtsvikt                  

100,0    88 (13-100) 
87,50    88 (13-100) 

         80,56 
         76,79 

        31,0 
        27,6 

    0,385 

Emotionell rollfunktion(RE)     Stroke          
                                                      Hjärtsvikt                    

100,0    100 (0-100) 
100,0    100 ( 0-100) 

         68,52 
         73,81 

        42,0 
        37,8 

    0,676 

Psykiska välbefinnandet(MH) Stroke 
                                                      Hjärtsvikt          

92,0      88 (12-100) 
76,0      84 (8-92) 

         80,22 
         70,71 

        24,9 
        22,8 

   0,024* 

 * p< 0.05 (Mann- Whitney U-test) , n= antal, median = median, mean = medelvärde, SD = standardavvikelse, 
range = variationsvidd 
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välbefinnande) hade fler statistiskt signifikanta samband med copingstilarna än de fysiska 

skalorna ( fysisk funktion, fysisk rollfunktion, smärta, allmän hälsa). De flesta mindre 

använda copingstilarna hos närstående hade fler statistiska samband med högre skattad 

hälsorelaterad livskvalitet, förutom på skalan för psykiska välbefinnande. 

 

* = p < 0,05 ** = p < 0,01, rs = Spearmans rang korrelationskoefficient 

 

 

 

 

 

4.0 Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Tabell 4. Icke parametriskt tests samband mellan SF-36 och JCS. 
 Fysisk 

funktion 
(PF) 

Fysisk 
rollfunk-
tion (RP) 

Smärta  
(BP) 

Allmän 
hälsa 
(GH) 

Vitalitet 
(VT) 

Social 
funktion 
(SF) 

Emotio-
nell 
funktion 
(RE) 

Psykiskt 
välbefin-
nande 
(MH) 

Optimistisk 
r s 

P-värde 

 
-0,238 
 0,115 

 
-0,313* 
 0,036 

 
-0,199 
 0,191 

 
-0,278 
 0,067 

 
-0,155 
0,308 

 
0,004 
0,977 

 
-0,257 
0,088 

 
0,161 
0,292 

Konfrontativ 
r s 

P-värde 

 
-0,070 
 0,652 

 
-0,081 
0,602 

 
-0,036 
0,817 

 
-0,068 
 0,665 

 
0,062 
0,689 

 
0,208 
0,175 

 
-0,057 
0,714 

 
0,103 
0,507 

Undvikande 
r s 

P-värde 

 
-0,268 
0,078 

 
-0,267 
 0,079 

 
-0,246 
 0,108 

 
-0,346* 
 0,023 

 
-0,378* 
0,011 

 
-0,385** 
0,010 

 
-0,479** 
0,001 

 
-0,074* 
0,633 

Fatalistisk 
r s 

P-värde 

 
-0,216 
 0,158 

 
-0,260 
 0,088 

 
-0,326 
0,031 

 
-0,314* 
0,040 

 
-0,560**     
0,000 

 
-0,533** 
0,000 

 
0,474** 
0,001 

 
-0,144 
0,350 

Emotionell 
r s 

P-värde 

 
-0,196 
 0,197 

 
-0,282 
 0,060 

 
-0,218 
 0,151 

 
-0,226 
0,139 

 
-0,518** 
0,000 

 
-0,505** 
0,000 

 
-0,510** 
0,00 

 
-0,028 
0,856 

Palliativa 
r s 

P-värde 

 
-0,401** 
 0,006 

 
-0,425** 
0,004 

 
-0,520** 
 0,000 

 
-0,484** 
0,001 

 
-0,634** 
0,000 

 
-0,597** 
0,000 

 
-0,404** 
0,006 

 
-0,245 
0,105 

Stödjande 
r s 

P-värde 

 
-0,059 
0,704 

 
-0,321* 
0,033 

 
-0,316* 
 0,036 

 
-0,135 
 0,387 

 
-0,383* 
0,010 

 
-0,440** 
0,007 

 
-0,532** 
0,000 

 
-0,180 
0,241 

Självtillit 
r s 

P-värde 

 
-0,116 
 0,451 

 
-0,253 
0,097 

 
-0,225 
 0,141 

 
-0,259 
 0,074 

 
-0,227 
0,138 

 
-0,217 
0,157 

 
-0,344* 
0,027 

 
-0,128 
0,406 
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I huvudresultatet framkom inga statistiska signifikanta skillnader i skattad hanteringsförmåga 

mellan närstående till patienter med kronisk hjärtsvikt och stroke. När det gällde 

hälsorelaterad livskvalitet framkom att närstående till patienter med stroke skattade statistiskt 

signifikant högre psykiskt välbefinnande (p= 0,024) än närstående till patienter med kronisk 

hjärtsvikt. Inga andra signifikanta skillnader framkom mellan grupperna. Dock skattade 

närstående till patienter med kronisk hjärtsvikt sig lägre på nästan alla delskalor förutom i 

skalan emotionell rollfunktion där närstående till patienter med stroke skattade sig lägre. 

Negativa statistiskt signifikanta samband framkom mellan hälsorelaterad livskvalitet och de 

åtta copingstilarna. Det som generellt framkom var att mindre användning av olika 

copingstilar gav bättre hälsorelaterade livskvalitet.  

 

4.2 Resultatdiskussion  

4.2.1 Skillnader i hanteringsförmåga hos närstående 

Generellt i båda grupperna var det liten eller obefintliga skillnader i skattad 

hanteringsförmåga. De mest använda stilarna hos båda grupperna var i linje med resultat från 

en svensk populationsstudie där de mest använda stilarna var konfrontativ-, självtillit-  och 

optimistisk stil. Undvikande copingstil var näst minst använd i den svenska populationen (28) 

men som i föreliggande studie var den stil som var den femte mest använda av närstående till 

patienter med kronisk hjärtsvikt och sjätte minst använda av närstående till stroke patienter. 

Med andra ord, båda närståendegrupperna i föreliggande studie använde mer av den 

undvikande copingstilen än den svenska populationen.  Det var svårt att göra jämförelser 

mellan olika studiers resultat då de hade använt andra instrument för att mäta coping. JCS var 

ett mindre använt instrument.  En beskrivande longitudinal studie visade att närstående till 

patienter med stroke använde minst undvikande stil medan öppenhet inför andra var den mest 

använda strategin (44). Öppenhet inför andra är en mer problemfokuserad copingstrategi i 

och med att personen diskuterar sina känslor och ev problem. Det kan jämföras med stöttade 

stil som närstående i föreliggande studie använde som den fjärde mest använda. En 

beskrivande tvärsnittsstudie fann också att förnekande copingstil användes mer sällan medan 

copingstilarna att acceptera och aktiv coping användes oftare hos närstående till patienter med 

stroke (29). Aktiv coping kan jämföras med konfrontativ stil som är en problemfokuserad 

copingstrategi och som var en av det mer använda strategierna i föreliggande studie.  

Förnekande stil kan jämföras med undvikande stil som är en emotionsfokuserad 
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copingstrategi och som i föreliggande studie var den tredje minst använda hos närstående till 

patienter till stroke.  

 

4.2.2 Skillnader hälsorelaterad livskvalitet hos närstående 

I föreliggande studie skattade närstående till personer med kronisk hjärtsvikt sin 

hälsorelaterade livskvalitet lägre än närstående till personer med stroke på nästan alla 

delskalor (SF-36) förutom emotionell rollfunktion där de skattade sig högre. Båda grupperna 

skattade social funktion högst, skillnaderna var dock inte signifikant. Men resultatet var i linje 

med två tvärsnittsstudier där närstående till patienter med kronisk hjärtsvikt studerades. Vilket 

skiljde sig från en annan tvärsnittsstudie där närstående till patienter med stroke skattade 

social funktion lägst och emotionell rollfunktion som högst (45).   I föreliggande studie 

skattade närstående till patienter med kronisk hjärtsvikt emotionell rollfunktion som näst 

högst vilket också närstående till kronisk hjärtsvikt skattade i en tvärsnittsstudie (1). 

Närstående till patienter med stroke skattade sitt psykiska välbefinnande högre än närstående 

till kronisk hjärtsvikt, vilket var statistiskt signifikant (p= 0,024). I föreliggande studie 

skattade sin närstående till patienter med stroke sig i linje med en svensk populationsstudie 

(39) på delskalorna vitalitet och psykiskt välbefinnande. Närstående till patienter med kronisk 

hjärtsvikt skattade sin hälsorelaterade livskvalitet lägre på alla delskalor på SF-36 (39). Vilket 

också är i linje med en tvärsnittstudie som genomfördes i Sverige där närstående till patienter 

med kronisk hjärtsvikt skattade sig generellt lägre än svenska populationen (46). En annan 

tvärsnittstudie som genomfördes i USA visade att närstående till personer med kronisk 

hjärtsvikt skattade sig lägre i de psykiska skalorna än normpopulationen (13). Ytterligare en 

tvärsnittsstudie som genomfördes i Kina visade att närstående till personer med stroke 

skattade lägre grad av hälsorelaterad livskvalitet än normpopulationen (45). 

I föreliggande studie skattade närstående till patienter med kronisk hjärtsvikt sin 

hälsorelaterade livskvalitet lägre än närstående till personer med stroke men skillnaden var 

dock inte signifikant.  Risken att drabbas av kronisk hjärtsvikt ökar med stigande ålder medan 

sjukdomen stroke kan drabba yngre (25). I föreliggande studie var det fler närstående till 

patienter med kronisk hjärtsvikt (n=17, 60,7%) i åldersgruppen 71- 85 år än för närstående till 

patienter med stroke (n= 9, 50%). Ökad ålder medför ökad risk att drabbas av sjukdom och 

ökade kroppsliga besvär vilket kan innebära att den upplevda hälsorelaterade livskvaliteten 

kan upplevas lägre. En svensk tvärsnittsstudie med beskrivande design visade att nästan 1/3 
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av de närstående till patienter med kronisk hjärtsvikt upplevde ökad börda och främst då 

allmän påfrestning och isolering. Men att vara närstående behöver inte alltid betyda ökad 

påfrestning (29). Omvårdnadsteoretikern Orem menar med sin teori, vad gäller omsorg av 

närstående, när inte individen klarar av sin egenvård tar närstående över ansvaret och då det är 

en medmänsklig handling (16). Vilket inte är oväntat då man i en nära relation bryr sig om sin 

närstående och vill vara behjälplig.  Distriktssköterskan behöver vara lyhörd inför närståendes 

livskvalitet och hanteringsförmåga och behöver då uppmärksamma de närstående som 

upplever lägre hälsorelaterad livskvalitet och stödja dem.   

 

4.2.3 Samband mellan livskvalitet och hanteringsförmåga 

I föreliggande studie framgick att de samband som fanns mellan hälsorelaterad livskvalitet 

och hanteringsförmåga var statistiskt negativt signifikanta. Det fanns flera svaga statistiska 

negativa till moderata samband dock inga starka samband. I en annan studie med prospektiv 

design som undersökte patienter efter aneurysmal subaraknoidal blödning visade resultatet 

negativt svaga till starka statistiska samband mellan SF-36 och JCS (47). De högre moderata 

sambanden i föreliggande studie var i paritet med deras resultat förutan psykiskt 

välbefinnande som i föreliggande studie samvarierade enbart med undvikande copingstil. De 

psykiska skalorna i SF-36 visade fler statistiskt signifikanta samband, till användningen av 

copingstil, än de fysiska skalorna (47). Vilket också visade sig i föreliggande studie.  

 

 4.3 Metoddiskussion  

En kvantitativ metod användes för att undersöka om eventuella skillnader fanns i 

hanteringsförmåga och hälsorelaterad livskvalitet och om samband fanns mellan de båda 

variablerna. Få studier hittades om hanteringsförmåga och hälsorelaterad livskvalitet hos 

närstående till patienter med stroke och hjärtsvikt. Författaren hittade inga artiklar om 

närstående till personer med kronisk hjärtsvikt och deras hanteringsförmåga utifrån JCS vilket 

försvårar att jämföra föreliggandes resultat med andra studier. Resultatet till föreliggande 

studie måste också tolkas med försiktighet då urvalet blev färre än önskat, vilket är en 

svaghet. Enligt den beräknade powerberäkning som gjordes enligt Polit och Beck (36) av 

forskarna i det övergripande projektet behövdes ca 63 närstående per diagnosgrupp vid varje 

mättillfälle. Vilket var önskvärt med ca 115 närstående totalt per diagnosgrupp, då den 
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beräknade bortfallet kan bli upp till ca 20%  per mättillfälle. I föreliggande studie var 

närstående till patienter med kronisk hjärtsvikt n= 28 respektive n= 18. Det var nästan lika 

många kvinnor procentuellt i båda grupperna (75 % respektive 72,2%) och det externa 

bortfallet var 39%  respektive 18 % för de olika grupperna, vilket kan anses vara normalt (48).  

Att inte bortfallet redovisas i föreliggande studie är en svaghet, vilket minskar reliabiliteten 

(36). Det interna bortfallet var från tre närstående till patienter med kronisk hjärtsvikt. Data 

saknades från två deltagare gällande användning av copingstilarna fatalisk- och stödjande stil 

och från en deltagare gällande konfrontativ- och undvikande stil. När det gällde hälsorelaterad 

livskvalitet saknades data från en deltagares skattning på allmän hälsa.  

Då föreliggande studie hade en relativt liten urvalsgrupp (n= 46) kan man inte med helt 

tillförlitlighet generalisera till en större population (26).  I föreliggande studie användes 

Mann- Whitney U- test som är ett icke parametriskt test för att analysera frågeställning ett och 

två. Detta test valdes eftersom det totala antalet deltagare var litet, de var två oberoende 

grupper och skalorna var rangordnade enligt ordinalskala (40).  Frågeställning tre 

analyserades med hjälp av Spermans rangkorrelationskoefficient då variablerna är 

ordinalskala och att det fanns en sned normalfördelning (41).  

I studien användes två standardiserade instrument, Jalowiec utformade Jalowiec coping scale 

(JCS) från Lazarus och Folkmans teori(17) och cronbach´s alfa för originalet av JCS-60 del 

visade då ett värde på 0.86. För de olika copingstilarna låg värdena mellan 0.48-0.81 (19). I en 

svensk studie där instrumentet testades på den svenska populationen låg cronbach´s alfa för de 

olika stilarna mellan 0.60-0.88  och för hela 0,93 (28).  I föreliggande studie låg värdena för 

de olika copingstilarna mellan 0,52- 0,82 och för hela JCS 0,89. Ett högre värde indikerar att 

instrumentet har en god intern reliabilitet. Ett önskvärt värde är strax under 0,7 eller högre 

(48).  Det finns flera olika instrument för att mäta copingstilar och i föreliggande studies 

artiklar ingår fem olika självskattningsinstrument. JCS var ett av de mindre använda. Då dessa 

instrument innehåller andra stilar som t. ex acceptans, öppenhet in för andra, passiv- och 

aktiv coping stil är det svårt att jämföra likheter och skillnader. SF- 36 var det andra 

standardiserade instrumentet som ingick i studien. I en populations studie där SF-36 testades 

på den svenska populationen låg cronbach´s alfa för hela instrumentet på 0,79 och för det 

olika skalorna mellan 0,79 och 0,93 (39). I en liknande populationsstudie som genomfördes i 

Sverige låg cronbach´s alfa mellan 0,85- 0,94 (38).  

I föreliggande studie låg värdena mellan 0,72- 0,77 och för hela 0,88. Värdena indikerar en 

god intern reliabilitet. I en longitudinell studie framkom att närstående till personer med 
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stroke som var yngre och högutbildade använde mer aktiva copingstrategier än de som var 

yngre och låg utbildade (20). Samma resultat visade en svensk populationsstudie (38) dvs. att 

högutbildade använder mer konfrontativ- och stödjande stil.  Konfrontativ och stödjande stil 

tillhör den problemfokuserade strategin. Personer med en högre utbildning, kanske söker mer 

information och konfronterar problemet.  

 

 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till fortsatt forskning 

Författaren till föreliggande studie hittade inte någon studie som jämförde hanteringsförmåga 

och copingstilar mellan dessa två närståendegrupper. I flera studier har det framkommit att 

närstående har önskat mer stöd från hälso- och sjukvården (1, 4, 6, 8, 9, 10, 11). Det behövs 

mer forskning om hanteringsförmåga och hälsorelaterad livskvalitet hos båda 

närståendegrupperna. Bl. a med hjälp av regressionsanalyser för att få fram vilka faktorer som 

är viktiga att ta hänsyn till för att stödja närstående att hantera olika situationer och för att 

främja deras hälsorelaterade livskvalitet.  Närstående som upplever lägre grad av 

hälsorelaterad livskvalitet behöver vidare studeras om vilket stöd och råd som 

distriktsköterskan kan behöva ge. Distriktsköterskan behöver uppmuntra närstående som 

använder mer av de emotionsfokuserade stilarna under en längre tid att bli mer 

problemfokuserade. Vilket en longitudinell studie visade att mer använda problemfokuserade 

copingstilar som stödjande- och konfrontativ minskade negativ stress och närstående skattade 

mindre depressiva symtom (8). Distriktssköterskan behöver vara medveten om att närstående 

till patienter med kronisk hjärtsvikt skattar sin hälsorelaterade lägre än närstående till 

patienter med stroke. Alla närstående upplever inte ökad påfrestning och låg hälsorelaterad 

livskvalitet men det är viktigt som distriktsköterska att ha i åtanke att båda 

närståendegrupperna kan behöva bli bekräftade och kan behöva mer stöd.   

 

 

 

 

4. 5 Slutsats 

Denna studie visade att närstående till patienter med kronisk hjärtsvikt skattade sin 
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hälsorelaterade livskvalitet lägre på den mentala skalan än närstående till patienter med 

stroke. Generellt var att lägre användning av coping stilar hade mer samband med högre 

skattad hälsorelaterad livskvalitet främst på det psykiska delskalorna. 
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