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Sammanfattning    

Cancer och hjärtsjukdom är två vanliga sjukdomstillstånd som båda innebär förändring 

av livet. Det kan hända att patienter upplever minskad livskvalité vid dessa sjukdomar.  

För att mäta livskvalité finns olika skalor. En av dessa är Aaron Antonovsky’s 

frågeformulär, vilket är en skala som mäter känsla av sammanhang (KASAM). Då 

sjuksköterskan är medveten om hur patienten upplever sin livssituation samt hur denne 

skattar sin livskvalité, är det lättare för henne att ge patienten en god och 

individanpassad vård, samt att hjälpa patienten att uppnå välbefinnande trots sjukdom. 

Syftet är att kartlägga hur hjärtsjuka och cancerpatienter skattar sin KASAM, då ökad 

kunskap om detta ger möjlighet till en bättre vård. Metoden som användes var analys av 

kvantitativ forskning som sammanställdes i tabeller. Resultatet visar hur de olika 

patientgrupperna skattar sin KASAM och att det finns en skillnad mellan hur cancer- 

och hjärtpatienter skattar sin KASAM. Vidare har vi funnit att det finns en skillnad i 

KASAM-värde bland patienterna som beror på andra faktorer, som exempelvis kön och 

ålder. Signifikant lägre KASAM-värden angavs av kvinnor med cancer jämfört med 

både friska kvinnor och män med cancer. Signifikant högre KASAM-värde angavs av 

äldre cancerpatienter jämfört med yngre cancerpatienter. 

 

 

Nyckelord: KASAM, livskvalité, cancer, hjärtsjukdom. 
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INLEDNING 

Att drabbas av en livshotande sjukdom som cancer eller hjärtsjukdom kan innebära 

stora förändringar i livet. Det är viktigt för sjuksköterskan att känna till vad detta kan 

innebära för patienten för att på bästa vis kunna hjälpa denne att hantera sin nya 

situation och därmed uppleva hälsa och välbefinnande trots närvaro av sjukdom.  

 

Alla människor reagerar olika och hanterar cancer och hjärtsjukdom på sitt sätt. Hur en 

människa påverkas och hanterar dessa sjukdomar styrs av dennes resurser. Aaron 

Antonovsky (1923-1994), som var medicinsk sociolog och professor i ämnet, valde att 

kalla dessa för inre och yttre resurser samt känsla av sammanhang (KASAM). Genom 

att mäta en människas KASAM kan sjuksköterskan få en inblick i hur patienten 

upplever sin livssituation. 

 

En stor del av patienterna sjuksköterskan möter i sitt yrke har drabbats av någon av 

dessa diagnoser. Vi tycker att det är viktigt att ha kunskap och förståelse för hur dessa 

patienter upplever sin livssituation, för att på så vis kunna ge en bra vård med god hälsa 

som mål. Genom detta examensarbete vill vi belysa hur dessa patienter upplever sin 

situation genom att kartlägga tidigare studier där patienterna själva har fått skatta sin 

KASAM. 

 

 

BAKGRUND 

Cancer drabbar var tredje person i Sverige. Detta gör att det är en sjukdom som berör 

många, inte bara den drabbade, utan även de närstående påverkas. Det finns cirka 200 

olika cancersjukdomar, och alla har varierande svårighetsgrad. Sjukdomen drabbar 

ungefär lika många kvinnor som män, men de olika könen drabbas av olika typer av 

cancer. Cancer förekommer i alla åldrar, men är vanligast förekommande hos äldre 

(Vårdguiden, 2009a). Hjärt- och kärlsjukdomar (tillsammans med stroke) är de 

vanligaste dödsorsakerna i västvärlden. Även hjärt- kärlsjukdomar drabbar ungefär lika 

många kvinnor som män (Vårdguiden, 2009b). 

 

Hälsa och Livskvalité 

Hälsa är ett centralt begrepp inom vårdvetenskapen och det finns många olika 

definitioner av begreppet. WHO definierar hälsa som ”ett tillstånd av fullständigt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och ej enbart frånvaro av sjukdom eller 

handikapp” Detta betyder att hälsa kan upplevas trots närvaro av sjukdom (Eriksson, 

1984).  

 

Hälsan är individuell, vilket innebär att vad som upplevs som hälsa är olika för olika 

personer men kan också variera mellan olika tillfällen för samma person. Det är först 

när människan inte kan ta hälsan för given som den uppmärksammas. Det går inte att 

dra några gränser för vad hälsa är och vad det inte är. Utifrån ett vårdvetenskapligt 

perspektiv beskrivs hälsa som ett eget varande och inte motsats till sjukdom (Wiklund, 

2003).  
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Livskvalité har definierats som personligt välbefinnande eller tillfredställelse med livet 

(Fayers & Machin, 2000), likväl som ett fysiskt och materiellt välbefinnande, goda 

relationer med andra människor, ett socialt nätverk, ett aktivt liv, personlig utveckling, 

självförverkligande (Flanagan, 1978) och god mental hälsa (Kovess-Masfety, Murray & 

Gureje, 2005).  

 

För många människor är hälsa och livskvalité starkt sammankopplat. Hälsa kan inte 

definieras som livskvalité men för många människor är hälsan avgörande för 

livskvalitén, exempelvis ger god hälsa god livskvalité, likaså kan dålig hälsa bidra till 

minskad livskvalité. Livskvalité kan delas in i yttre och inre faktorer. De yttre 

faktorerna består av exempelvis tillgång till bil, bostad och arbete. Exempel på inre 

faktorer är hur situationen upplevs av personen (Nationalencyklopedin, 2009b). 

 

Brülde (2003, s.10) definierar livskvalité som ”hög om och endast om hon har det bra 

(hon har ett bra liv), medan en persons livskvalitet är låg om hon har det dåligt (om 

hennes liv är dåligt)”. 

 

Antonovsky´s teori om känsla av sammanhang 

För Antonovsky stod hälsan i centrum. Antonovsky introducerade begreppet salutogen, 

vilket härstammar från latinets sa´lus som betyder hälsa, och genes som betyder 

ursprung. Salutogen är motsatsen till patogen som betyder sjukdomsframkallande. 

Antonovsky är grundare till begreppet KASAM, och utgångspunkten är ett salutogent 

synsätt, vars fokus är på orsaker till hälsa i stället för ohälsa (Nationalencyklopedin, 

2009a).  

 

Aaron Antonovsky funderade över de hälsobringande faktorernas ursprung, och 

förklarade upplevelsen av hälsa som KASAM. Människan rör sig hela tiden mellan att 

vara frisk eller sjuk. Det är styrkan av KASAM som avgör om människan upplever sig 

vara frisk eller sjuk. Ju starkare KASAM människan upplever, desto friskare är denne 

(Nationalencyklopedin, 2009a). Tidigare studier har visat att ju starkare KASAM en 

människa har, desto högre upplever denne sin livskvalité. Detta har visats i studier på 

barn (Vinson, 2002), äldre vuxna (Nesbitt, 2000) och familjer (Hoehn Andersson, 

1998). 

 

Antonovsky definierar KASAM enligt följande: ”Känsla av sammanhang är en global 

hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomträngande och varaktig 

men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre 

värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som 

krävs för att man ska kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns 

tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang.” 

(Antonovsky, 1991, s.41).  

 

KASAM består av tre centrala komponenter: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begriplighet avser i vilken grad människan upplever den inre och yttre 

omvärlden som sammanhängande, strukturerad och förklarbar, snarare än kaotisk, 

oordnad och oförklarlig. Att ha hög känsla av begriplighet innebär att, även om framtida 

situationer inte är förutsägbara eller önskvärda (exempelvis bortgång av nära eller 
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misslyckanden i livet), förmår människan att ordna upp dem, finna en förklaring till 

dem och göra dem begripliga. Antonovsky beskrev hanterbarhet som upplevelsen av att 

ens resurser räcker till för att möta motgångar som människan ställs inför. Människor 

med hög känsla av hanterbarhet upplever sig inte som offer i svåra situationer eller att 

livet behandlar dem orättvist. Trots att svåra situationer uppstår, klarar de av situationen 

och kan gå vidare. Meningsfullhet står för motivationen, att situationerna i livet är värda 

känslomässig investering och engagemang. Det innebär att livet har en känslomässig 

innebörd och att krav och utmaningar i livet ”välkomnas” snarare än ses som bördor 

som helst undviks. I olyckliga situationer söker människan då meningen (Antonovsky, 

1991). 

 

Antonovsky frågade sig ”Vad är det som gör att en del människor klarar av svåra 

påfrestningar med hälsan i behåll – och till och med kanske växer och vidareutvecklas 

av det?” (Wiklund, 2003, s.249). Svaret på hälsans mysterium är att vissa människor har 

högre motståndskraft att möta påfrestningar i livet. Dessa påfrestningar, så kallade 

stressorer, kan vara både sjukdomar och övriga påfrestningar i livet. Antonovsky lyfte 

fram tre centrala begrepp; generella motståndsresurser (GMR), generella 

motståndsbrister (GMB) och KASAM. Motståndsresurser är allt som människan kan 

använda sig av för att konfrontera motgångar i livet. Motståndsbristerna är de svagheter 

som gör det svårare för människan att hantera motgångarna. Klarar människan att 

hantera motgångarna med hjälp av sina resurser upplevs motgångarna som begripliga 

och hanterbara. Genom att förstå och kunna hantera dessa situationer grundläggs 

KASAM. KASAM utvecklas under de första trettio åren av livet för att vid 

trettioårsåldern vara konstant och därefter ändras relativt lite (Wiklund, 2003).  

 

Enligt Antonovsky och Sagy (2001) är en person med stark KASAM mindre benägen 

att uppleva stressfulla situationer, som cancer och hjärtsjukdom, som hotande och 

oroande gentemot de med en svag KASAM.  

 

Antonovsky´s skalor 

Antonovsky utvecklade en skala, ”Sense of Coherence Scale”, för att mäta livskvalité 

och styrkan av KASAM. Skalan utvecklades som ett frågeformulär innehållande 29 

frågor, varav elva handlade om begriplighet, tio om hanterbarhet och åtta om 

meningsfullhet. Skalan heter SOC-29 (SOC = Sense Of Coherence, engelska för känsla 

av sammanhang). Lägsta respektive högsta poäng för SOC-29 är 29 respektive 203 

poäng. Det finns även en förkortad version av KASAM-formuläret, där tretton av de 29 

frågorna används. Det heter SOC-13, och lägsta respektive högsta poäng är 13 

respektive 91 poäng. I den finska versionen av SOC-13 togs en fråga bort på grund av 

översättningssvårigheter. Den skalan heter SOC-12, och lägsta respektive högsta poäng 

är 12 respektive 84 poäng. Högt KASAM innebär att människan har resurser för att 

hantera förändringar på ett bra sätt, och därmed behålla en hög livskvalité (Antonovsky, 

1991). Formuläret SOC-29 finns bifogat i detta arbete (Bilaga I). 

 

Genom att mäta patienters livskvalité delges vårdaren hur patienten erfar sin sjukdom 

och sin livskvalité. Då vårdaren har vetskap om detta är det möjligt för denne att ge en 

bra vård, och på detta vis minska risken för att skapa ett vårdlidande hos patienten 

(Wiklund, 2003). 
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PROBLEMFORMULERING 

Cancer och hjärtsjukdom är två vanliga sjukdomstillstånd som innebär förändring av 

livet. KASAM påverkar människors förmåga att hantera förändringar i livet och även 

möjligheten att hantera sjukdom. Sjuksköterskan kan komma i kontakt med dessa 

patienter överallt inom vården. Det är därför viktigt att skaffa sig en bild av hur dessa 

människor skattar sin KASAM, för att kunna förstå patienterna och deras upplevelser av 

sjukdomen. Detta för att mötet med patienterna inom slutenvården, samt vården av 

patienterna, ska bli så bra som möjligt. Om sjuksköterskan är medveten om hur 

patienterna skattar sin KASAM är det lättare för sjuksköterskan att uppmärksamma 

patienternas behov, och därmed främja hälsa och livskvalité hos patienterna.  

 

 

SYFTE 

Syftet är att kartlägga hur cancer- och hjärtpatienter skattar sin KASAM, vilket kan öka 

möjligheten till en bättre vård. 

 

 

METOD 

Litteratursökning 

För att finna vetenskapliga artiklar till examensarbetets resultat användes databaserna 

Cinahl,  Academic Search Premier, Blackwell Synergy – Wiley Inter Science, Medline, 

Nursing Journals, PubMed Central, SweMed+ och Wholis  från Högskolan i Borås 

biblioteks webbsida. Informationskällorna som använts valdes för att övrig litteratur 

inom ämnet kändes inaktuell då den högsta graden av vetenskap ville uppnås. Sökorden 

som användes var sense of coherence, heart disease, cancer och quality of life. 

Sökordens kombinationer, samt de databaser som gav resultat framgår av Tabell 1 

nedan. Två av artiklarna söktes upp ur referenslistor från andra artiklar som redan valts, 

så kallad sekundärsökning (Friberg, 2006). 

 

Tabell 1. 

Databas Sökord Antal träffar Antal valda 

artiklar 

 
Cinahl Sense of coherence 

and 

Cancer 

43st 3st 

Cinahl + Academic 

Search Premier 

Sense of coherence 

and 

Heart disease 

19st 2st 

Cinahl Sense of coherence  

and Cancer 

and Quality of life 

3st 1st 

Blackwell Synergy – 

Wiley Inter Science 

Sense of coherence 

and 

Cancer 

28st 1st 
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Inklusionskriterier 

 Artiklarna skulle vara vetenskapliga. 

 Artiklarna fick vara som äldst tio år, det vill säga publicerade tidigast 1999.  

 Studien skulle vara utförd i ett land där människorna har liknande 

levnadsstandard som i Sverige. 

 Studien skulle vara utförd på vuxna människor. 

 Metoden i studierna skulle vara kvantitativ. 

 Mätningarna skulle ha utförts med någon av SOC-skalorna. 

 

Analys 

Detta examensarbete är av kvantitativ deskriptiv art, då de flesta artiklar som behandlar 

ämnet livskvalité och KASAM är kvantitativa. Modellen ”Att bidra till evidensbaserad 

omvårdnad med grund i analys av kvantitativ forskning” valdes ur Friberg (2006). Då 

litteratursökningen genomförts och artiklar som uppfyllde inklusionskriterierna valts ut 

lästes de igenom av båda författarna. Författarna plockade gemensamt ut de siffror som 

svarade på syftet, det vill säga hur deltagarna i respektive studie skattade sin KASAM.  

Alla artiklar med författare, land studien gjordes i, typ av studie, deras fullständiga 

syften och beskrivning av deltagare samt relevant resultat för uppsatsens syfte beskrivs i 

Bilaga II. Innehållsanalys av artiklarnas resultat gjordes med inspiration av Lundman 

och Hällgren Graneheim (2008) för att se likheter samt skillnader mellan de funna 

resultaten. Vad som var signifikant eller inte signifikant skrevs ner på ett separat papper, 

för att ge en enklare översikt över resultaten. Värdena på patienternas KASAM 

räknades om till procent av respektive SOC-skalas högsta poäng, för att en enklare 

jämförelse mellan patientgrupper som använt sig av olika SOC-skalor skulle vara 

möjlig. Alla artiklar fördes in i en tabell där resultaten redovisas (Tabell 2). Nivå för 

signifikant värde (p-värde) anges i tabellen till antingen <0.01 eller <0.05. Värden 

däröver har ingen signifikans. 

 

 

RESULTAT 

Huvudresultaten i detta examensarbete är att det finns en skillnad mellan hur cancer- 

och hjärtpatienter skattar sin KASAM. Signifikant lägre KASAM-värden angavs av 

kvinnor med cancer jämfört med både friska kvinnor och män med cancer (Thomé & 

Hallberg, 2004). Signifikant högre KASAM-värde angavs av äldre cancerpatienter 

jämfört med yngre cancerpatienter (Edman, et al., 2001). Bruscia, Shultis, Dennery och 

Dileo (2008a) skriver att de som haft cancer eller hjärtsjukdom i mer än två år angav 

signifikant högre KASAM än de som haft sjukdomarna i mindre än två år. I studien var 

patienterna som haft sjukdomarna i mer än två år äldre än patienterna som haft 

sjukdomarna en kortare tid. 

 

Resultaten i artiklarna visar att cancerpatienter skattar sig aningen högre än 

hjärtpatienter vad gäller KASAM. Bruscia et al. (2008a) har gjort studier på både hjärt- 

och cancerpatienter, och sedan jämfört deras KASAM, men detta visar ingen signifikant 

skillnad mellan patientgrupperna. 
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Tabell 2. Hjärtsjuka och cancerpatienters egna skattningar av KASAM. 

Deltagare (n=antal) 

 

Sjukdom 

SOC-skala KASAM-värde (angett i medel- eller 

medianvärde) 

 

p-värde 

 
1. Kvinnor n=74  

Medelålder 84,3 år. 

 

Män n=76 

Medelålder 84,3 år. 

 

Frisk kontrollgrupp: 

Kvinnor n=64 

Medelålder 83,1 år. 

Män n=74 

Medelålder 83,5 år. 

 

Cancer 

SOC-13 Kvinnor med cancer hade signifikant lägre KASAM än män 

med cancer. 

p<0.01 

 

Kvinnorna angav KASAM-värde 71,2 och KASAM-värde 

för männen var 77,3. 

p<0.01 

 

Kvinnor med cancer hade signifikant lägre KASAM än 

friska kvinnor. Deras KASAM-värde var 76,4. 

p<0.01 

 

Ingen signifikant skillnad mellan män med cancer och friska 

män. Deras KASAM-värde var 76. 

2. Kvinnor n=68 

 

Män n=55  

 

Medelålder 58 år. 

 

Vid den sista 

uppföljningen (efter 

fjorton månader) hade 

79% av patienterna 

avslutat 

cancerbehandlingen. 

 

Cancer 

SOC-12 Kvinnornas KASAM-värde vid sjukhusvistelsen: 63,4. 

Efter fjorton månader: 66,3. 

 

Männens KASAM-värde vid sjukhusvistelsen: 64,9. 

Efter fjorton månader: 67,1. 

 

Skillnaderna mellan sjukhusvistelsen och fjorton månader 

senare var inte signifikanta.  

 

Gräns för signifikant värde: p≤0.05. 

 

3. Kvinnor n=7 

 

Män n=18 

 

Medelålder  39 år.  

 

Cancer 

SOC-29 Medianvärdet av de angivna KASAM-värdena var 145. 

 

De äldre patienterna angav signifikant högre KASAM än de 

yngre. 

p<0.05. 

 

Det var ingen  signifikant skillnad avseende KASAM mellan 

könen. 

 

Det var ingen signifikant skillnad mellan patienternas 

KASAM och normalpopulationens KASAM. 

4. Deltagare från början 

n=121 

 

Deltagare i sista 

analysen n=84  

 

Kontrollgrupp n=236 

 

Cancer 

 

 

SOC-13 Cancer-patienternas KASAM-värde: 66,8. 

Kontrollgrupp-ens KASAM-värde: 67,6. 

 

Skillnaden mellan patienterna och kontrollgruppen var inte 

signifikant. 

 

Gräns för signifikant värde: p<0.05. 
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5. Kvinnor n=9 

 

Män n=7 

 

Medelålder 56,8 år. 

 

Inget återfall n=7 

 

Återfall n=6 

 

Dog inom tiden för 

studien n=3 

 

Cancer 

SOC-29 Vid starten av behandlings-programmet var hela gruppens 

KASAM-värde 160,9.  

Vid starten av behandlingsprogrammet var KASAM-värdet 

för de som inte fick återfall inom två år 168,1. 

KASAM-värdet för de som fick återfall inom kommande två 

år var 151,8. 

Dessa två grupper skilde sig signifikant mot det totala 

KASAM-värdet. 

p<0.05. 

 

De som dog inom tiden för studien angav KASAM-värde 

162,5. Detta var ingen signifikant skillnad mot det totala 

KASAM-värdet. 

 

6. Kvinnor n=84 

 

Män n=88 

 

Medelålder 59,8 år. 

 

Cancer 50 st. 

 

Hjärtsjukdom 122 st. 

 

Cancer och 

hjärtsjukdom 

SOC-29 Cancer-patienternas KASAM-värde:  

133,8. 

Hjärt-patienternas KASAM-värde: 136,5. 

Skillnaden mellan cancer- och hjärtpatienter var inte 

signifikant. 

 

De som haft sjukdomarna mer än två år hade signifikant 

högre KASAM än de som haft dem i mindre än två år. Det 

var en positiv relation mellan KASAM och ålder, då 

KASAM ökade med åldern. Tilläggas bör att de som haft 

sjukdomarna i mer än två år var äldre än de som haft 

sjukdomarna i mindre än två år.  

 

p<0.05. 

7. Kvinnor n=12 

 

Män n=99 

 

Medelålder 54 år. 

 

Hjärtsjukdom 

SOC-29 Inga exakta KASAM-värden redovisade. 

 

Ingen signifikant förändring av KASAM före operationen till 

ett år efter operationen. 

 

Ingen signifikant skillnad mellan könen eller äldre och 

yngre. 

 

Gräns för signifikant värde: p≤0.05. 

8. Kvinnor n=54 

 

Män n=67 

 

Medelålder 61,7 år. 

 

Hjärtsjukdom 

SOC-29 Hela gruppens KASAM-värde var 136,5. 

 

9. Deltagare n=246 

 

Hjärtsjukdom 

 

SOC-13 Kvinnornas KASAM-värde vid sjukhus-vistelsen: 56,7. 

Två veckor senare: 55,7. 

 

Männens KASAM-värde vid sjukhus-vistelsen: 58. 

Två veckor senare: 57,4. 

 

Skillnaderna i KASAM-värdena mellan könen samt mellan 

sjukhus-vistelsen och två veckor senare var inte signifikanta. 

 

Gräns för signifikant värde: p<0.05. 
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Då artiklarna använt sig av de olika KASAM-skalorna (29, 13 och 12), räknades 

KASAM-värdet om till procent av högsta poäng för respektive skala för att lättare 

kunna jämföra artiklarnas resultat, oavsett använd KASAM-skala (Tabell 3). 

 

Tabell 3. Hjärtsjuka och cancerpatienters KASAM-värden, omräknat till procent av 

högsta poäng för respektive SOC-skala. 

Artikel 

nummer 

  

Land 

Sjukdom SOC-skala 

 

Lägsta och 

högsta 

värde 

Medelpoäng/medianpoäng 

av skattad KASAM-poäng 

KASAM-

värde i 

procent av 

högsta poäng 

för 

respektive 

SOC-skala 

 
1 

Sverige 

Cancer 

 

SOC-13 

 

13-91 

Kvinnor med cancer: 71,2.  

Män med cancer: 77,3.  

Friska kvinnor: 76,4.  

Friska män: 76. 

78,2 

84,9 

84 

83,5 

2 

Finland 

Cancer 

 

SOC-12 

 

12-84 

Kvinnor med cancer vid 

sjukhusvistelsen: 63,4. 

Efter fjorton månader: 66,3. 

Män med cancer vid 

sjukhusvistelsen: 64,9. 

Efter fjorton månader: 67,1. 

 

75,5 

78,9 

 

77,3 

79,9 

3 

Sverige 

 

Cancer 

 

SOC-29 

 

29-203 

Medianvärde 145 71,4 

4 

Sverige 

Cancer 

 

 

SOC-13 

 

13-91 

Cancerpatienter: 66,8. 

Kontrollgrupp: 67,6. 

73,4 

74,3 

5 

Sverige 

Cancer 

 

 

SOC-29 

 

29-203 

KASAM-värdet för hela gruppen 

vid studiens början: 160,9 

Cancerpatienter vid 

behandlingens början som inte 

fick återfall inom två år: 168,1 

Cancerpatienter som fick återfall: 

151,8 

Cancerpatienter som dog inom 

tiden för studien: 162,5 

 

 

79,3 

 

 

 

82,8 

 

74,8 

 

 

80 

6 

USA 

Hjärtsjukdom 

och Cancer 

 

SOC-29 

 

29-203 

Cancerpatienter: 133,8 

Hjärtpatienter: 136,5 

Tillsammans: 135,7 

65,9 

67,2 

66,8 

7 

Sverige 

Hjärtsjukdom 

 

 

SOC-29 

 

29-203 

Inga värden redovisade - 

8 

USA 

Hjärtsjukdom 

 

 

SOC-29 

 

29-203 

 

 

 

 

Hjärtpatienter: 136,5 67,2 
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9 

Sverige 

Hjärtsjukdom 

 

 

SOC-13 

 

13-91 

Hjärtsjuka kvinnor vid 

sjukhusvistelsen: 56,7 

Två veckor senare: 55,7 

Hjärtsjuka män vid 

sjukhusvistelsen: 58 

Två veckor senare: 57,4. 

 

62,3 

61,2 

 

63,7 

63,1 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Vi valde Fribergs (2006) modell ”att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i 

analys av kvantitativ forskning” för att ta reda på hur patienter skattade sin KASAM. 

Det föll sig naturligt att välja kvantitativ metod, eftersom alla artiklar vi fann om 

KASAM var kvantitativa, då KASAM-formuläret är en mätskala för att mäta 

livskvalité.  

 

Vi valde att använda oss av vetenskapliga artiklar för att finna svar på vårt syfte samt 

uppnå hög evidens. Artiklarna vi slutligen valde att använda gav svar på vårt syfte. 

 

För att få fram relevanta resultat hade vi några inklusionskriterier. Varför studierna 

skulle vara gjorda i länder som liknar Sverige var för att resultatet ska kunna vara 

applicerbart på den svenska befolkningen. Studierna skulle ha använt någon av SOC-

skalorna då detta var det vi skulle kartlägga. Deltagarna skulle vara vuxna personer 

eftersom barns KASAM inte är färdigutvecklat. Dessa kriterier gjorde att trots många 

träffar passade få artiklar för analys till vårt resultat. Många av träffarna som vi fick vid 

litteratursökningen var studier gjorda i länder där befolkningen lever väldigt olikt oss i 

Sverige eller så handlade artiklarna om helt andra saker, sökorden till trots. En del 

artiklar var också för gamla. Vi är nöjda med det antal artiklar vi fann.  

 

När vi fått fram de artiklar som skulle användas till resultatet lästes de igenom enskilt av 

oss båda. Vi plockade ut de delar av artiklarna som svarade mot syftet, det vill säga 

siffrorna på patienternas KASAM, och redovisade dem sammanfattade i en tabell 

(Tabell 2). Vi valde att räkna om värdena till procent av högsta poäng för respektive 

SOC-skala, eftersom de olika KASAM-skalorna ger olika hög poäng (Tabell 3). Detta 

för att det skulle vara lättare med jämförelse mellan skalorna.  

 

Karlsson, Berglin och Larsson (2000) skriver om hjärtsjukdom, men redovisar inga 

exakta värden på patienternas KASAM. Vi valde att ta med artikeln ändå, eftersom 

jämförelser mellan äldre – yngre och män – kvinnor var gjorda, men dock utan 

signifikant skillnad. Detta redovisades i text i artikeln. 

 

Resultaten i Edman, Larsen, Hägglund och Gardulf (2001) och Persson, Larsson, 

Ohlsson och Hallberg (2001) kan ifrågasättas, då stickprovet i respektive studie är litet 

för att vara en kvantitativ studie. I Edman, et al. (2001) är dessutom könsfördelningen 

skev, då det är mer än dubbelt så många män som kvinnor som deltar i studien. Frågan 

är om resultatet bara är en tillfällighet, eller om det verkligen är applicerbart på hela 
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populationen. Vi valde att ta med artikeln ändå. Studien krävde att patienterna skulle ha 

genomgått en stamcellstransplantation mellan januari 1993 och december 1994. I 

Persson, et al. (2001) skulle patienterna ha någon av diagnoserna akut leukemi eller 

malignt lymfom, och ha genomgått kemoterapi mellan augusti 1993 och augusti 1995. 

Därför kunde vi inte vänta oss mycket större antal deltagare än så i någon av artiklarna. 

 

Stor del av resultaten i våra valda artiklar var inte signifikant, men detta var resultat av 

jämförelser mellan KASAM och andra faktorer, exempelvis kön, ras och utbildning. 

Det vi först och främst var intresserade av var värden på hur högt patienterna skattade 

sin KASAM. Att sedan göra vidare jämförelser blev en naturlig följd, eftersom vissa av 

artiklarna redovisade detta i sina resultat. Vi valde att göra jämförelser mellan ålder och 

kön eftersom detta togs upp i flest artiklar och var det som intresserade oss mest. 

 

Resultaten i detta examensarbete kan inte generaliseras då de analyserade studierna 

utgår från en mycket liten andel av patienter med nämnda sjukdomar. Likaså kan 

tillförlitligheten i resultatet ifrågasättas utifrån använd metod gällande urval av patienter 

i respektive studie. 

  

Resultatdiskussion 

KASAM och sjukdom 

Bruscia, et al. (2008a), Karlsson, et al. (2000), Bruscia, Shultis, Dennery och Dileo 

(2008b) och Baigi, Hildingh, Virdhall och Fridlund (2008) anger att hjärtpatienterna 

skattade sig mellan 61,2% och 67,2% av högsta poängen. Underhill Motzer & Stewart, 

(1996) skriver om patienter som överlevt hjärtstillestånd. I studien användes SOC-13, 

där högsta poängen är 91. Patienternas medelpoäng var 69,2 vilket motsvarar 76% av 

högsta poängen. Detta är betydligt högre än de hjärtsjuka patienterna i vårt resultat. 

Detta tror vi kan förklaras med att de som överlevt hjärtstillestånd ser livet på ett annat 

sätt efter hjärtstilleståndet. Vi tror att dessa människor är tacksamma över att de över 

huvud taget lever och att de uppskattar och värdesätter livet mer än de gjorde före 

hjärtstilleståndet, och tar inte längre livet för givet. 

 

KASAM och kön 

Enligt Thomé och Hallberg (2004) angav de cancersjuka kvinnorna lägre KASAM än 

de cancersjuka männen. Enligt Antonovsky (1991) har kvinnor lägre KASAM än män, 

vilket han förklarar genom att ett arbete som av samhället uppfattas som storslaget ger 

arbetaren en större känsla av meningsfullhet, vilket leder till starkare KASAM. Typiskt 

kvinnligt arbete (sysslor i hemmet) är ofta undervärderat, vilket leder till lägre KASAM 

hos kvinnor än hos män. Att de sjuka kvinnorna skattar sig lägre än de sjuka männen 

tror vi kan bero på att kvinnor över lag skattar sig lägre på KASAM-skalan än männen. 

Många av cancerpatienterna tillhör den äldre generationen, där kvinnorna ofta har större 

ansvar än männen i hemmet, och därmed tror vi att oron ökar hos kvinnan då kvinnan 

blir sjuk. 
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KASAM och ålder 

Bruscia, et al. (2008a) visar en skillnad i KASAM-värdet mellan de äldre och de yngre 

patienterna. Studien visar även en skillnad i KASAM-värde avseende sjukdomslängd. 

Om det högre värdet på de äldre patienternas KASAM beror på åldern eller 

sjukdomstiden går inte att avgöra. Även Edman, et al. (2001) visar en skillnad i 

KASAM-värdet mellan de äldre och de yngre patienterna. Enligt Antonovsky och Sagy 

(2001) utvecklas KASAM upp till ungefär trettio års ålder för att sedan stabilisera sig. 

Därefter är KASAM relativt konstant. Detta kan vara förklaringen till lägre KASAM 

hos de yngre patienterna. I en studie gjord på friska människor, där KASAM 

undersöktes 1994 och 1999, visade sig KASAM-värdet vara högre hos åldersgruppen 

45-75 år, än åldersgruppen 25-44 år vid båda tillfällena (Nilsson, Holmgren, Stegmayr 

& Westman, 2003). 

 

Att äldre skattar sin KASAM högre än yngre tror vi till stor del kan bero på att en äldre 

människa har större förmåga att hantera svårigheter i livet. Antonovsky (1991) har 

byggt upp KASAM på tre komponenter, varav hanterbarhet är komponent nummer två. 

Under hela människans liv samlar denne på sig erfarenheter från tidigare situationer. 

Dessa erfarenheter kan fungera som resurser för att möta nya motgångar och därmed 

hantera motgångarna på ett bra sätt, vilket gör att människans hanterbarhet av nya 

situationer ökar och därmed stärks KASAM. 

 

KASAM och dess betydelse för hälsa och livskvalité 

Den tredje komponenten som ingår i Antonovsky´s teori om KASAM är 

meningsfullhet. Människor med hög KASAM har en hög grad av meningsfullhet vilket 

gör att de upplever livet som mer innebördsrikt än de med låg KASAM. Då en 

människa med hög KASAM drabbas av sjukdom försöker denne se mening i situationen 

(Antonovsky, 1991). Därför anser vi att en sjuk människa med hög KASAM mycket väl 

kan uppleva hälsa och bra livskvalité trots närvaro av sjukdom. Bidragande faktorer till 

att patienten upplever mening även i svåra situationer som sjukdom, kan vara yttre 

resurser, exempelvis ett bra socialt nätverk med goda relationer till de människor i 

omgivningen som betyder något för patienten. Trots sjukdomen kan patienten ha ett 

aktivt liv, vilket inte behöver innebära joggingrundor, utan kan likväl vara deltagande i 

läsecirklar, matlagning och handarbete, något som patienten upplever som meningsfullt. 

Sådana typer av aktiviteter kan bidra till personlig utveckling och självförverkligande, 

vilket i sin tur ger en känsla av god hälsa, välbefinnande och god livskvalité (Flanagan, 

1978). 

 

När sjuksköterskan är medveten om hur patienten skattar sin KASAM får hon en 

uppfattning om hur denne mår, vilket vi anser är viktigt för att kunna ge en god och 

individanpassad vård. Som sjuksköterska kan vi inte alltid bota patienten, men vi kan 

hjälpa dem att hantera sina tankar kring sjukdomen och livet. Eriksson (2000) talar om 

ansning, som på ett andligt plan kan innebära att patienten ges möjlighet att samtala om 

existentiella frågor, och kan därmed få hjälp att bearbeta eventuell dödsångest. 

Sjuksköterskan kan hjälpa patienten att förstå sin situation, att skapa struktur trots det 

kaos patienten kan uppleva då denne drabbas av cancer eller hjärtsjukdom. På så sätt 

grundläggs begripligheten, vilken är den första komponenten i KASAM (Antonovsky 

1991). Även om patienten i ett tidigt stadium av sin sjukdom varken kan hantera eller 
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finna mening i livet, tror vi att begripligheten är en viktig grund och en nödvändig 

förutsättning för att patienten senare ska kunna hantera, och i bästa fall se någon mening 

i livet trots sjukdomen. Därmed vill vi inge hopp om framtida hälsa hos patienten. 

 

 

PRAKTISKA IMPLIKATIONER 

Det är inte alla patienter som visar hur de egentligen mår, och hur de har påverkats 

psykiskt av att drabbas av sjukdom. Ett sätt att få reda på hur patienten upplever sin 

situation, inte bara gällande sjukdomen utan hela sin tillvaro och då även vilken 

livskvalité patienten har, är att använda sig av KASAM-formuläret. Formuläret kan 

fungera som en vägledning i vården, genom att med sina frågor visa ungefär vilken typ 

av information om patienten som behövs för att kunna avgöra dennes livskvalité. Ett 

sätt att använda sig av formuläret är att låta patienten fylla i det. En fördel med detta är 

att en exakt poäng kan räknas ut, samt att det blir tydligt synbart i vilken eller vilka av 

komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet patienten skattar sig lågt. 

Med denna information kan sjuksköterskan mer specifikt inrikta sig på att hjälpa 

patienten med den eller de komponenter där patienten skattat sig lågt. Ett annat sätt att 

använda sig av KASAM-formuläret är att ha dess frågor i baktanke och personligen 

ställa frågor av denna art till patienten. Fördelen med detta är att patienten slipper fylla i 

ett frågeformulär, vilket kan upplevas som svårt, samt att sjuksköterskan kan höra på 

patientens svar hur denne verkar må. Viktigt är då att dokumentera samtalet så att all 

behörig vårdpersonal har tillgång till informationen. 

 

 

KONKLUSION 

Vårt examensarbete visar att cancersjuka kvinnor skattar sin KASAM lägre än friska 

kvinnor och cancersjuka män. KASAM skattas lägre av de yngre patienterna än av de 

äldre patienterna. Är sjuksköterskan medveten om KASAM’s betydelse för hälsan och 

livskvalitén, kan hon vara lyhörd inför hur patienten verkligen mår. Först när 

sjuksköterskan blir medveten om hur patienten upplever sin situation, blir det möjligt 

för henne att genom god och individanpassad vård hjälpa patienten mot en bättre hälsa. 

 

Vi vill uppmärksamma berörd vårdpersonal hur hjärt- och cancerpatienter upplever sin 

situation. Vi tror att ökad kunskap och förståelse för hur patienterna upplever sin 

situation leder till en bättre vård, minskat vårdlidande och med ett ökat välbefinnande 

hos patienterna som följd. 
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Bilaga I 

Antonovskys Sense Of Coherence Scale 29 

 

Bokstaven till vänster står för vilken typ av fråga det är. B = Begriplighet, H = 

Hanterbarhet och M = Meningsfullhet. Hög poäng betyder stark KASAM. Innan det 

totala poängtalet sammanräknas skall de tretton frågor som markerats med 0 vändas så 

att svaren poängsätts i omvänd riktning. De tretton frågor som markerats med * ingår i 

det förkortade formuläret SOC-13. Dessa anmärkningar ska inte medfölja vid 

användningen av formuläret. 

 

Varje fråga har sju möjliga svar. Siffrorna ett och sju är svarens yttervärden. Markera 

siffran som passar bäst in på ditt svar med en ring. 

 

B 0 1. När du talar med människor, har du då en känsla av att de inte förstår dig? 

1 

har aldrig 

den 

känslan 

2 3 4 5 6 7 

har alltid 

den 

känslan 

 

 

H    2. När du har varit tvungen att göra någonting som krävde samarbete med andra, 

hade du då en känsla av att det 

1 

kommer 

säkert inte 

att bli 

gjort 

2 3 4 5 6 7 

kommer 

säkert att 

bli gjort 

 

 

B    3. Tänk på de människor du kommer i kontakt med dagligen, bortsett från dem som 

står dig närmast. Hur väl känner du de flesta av dem? 

1 

tycker att 

de är 

främlingar 

2 3 4 5 6 7 

känner 

dem 

mycket 

väl 

 

 

M 0 *4. Har du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt omkring 

dig? 

1 

mycket 

sällan 

eller 

aldrig 

2 3 4 5 6 7 

mycket 

ofta 

 



 17 

B 0 *5. Har det hänt att du blev överraskad av beteendet hos personer som du trodde du 

kände väl? 

1 

har aldrig 

hänt 

2 3 4 5 6 7 

har ofta 

hänt 

 

 

H 0 *6. Har det hänt att människor som du litade på har gjort dig besviken? 

1 

har aldrig 

hänt 

2 3 4 5 6 7 

har ofta 

hänt 

 

 

M 0 7. Livet är: 

1 

alltigenom 

intressant 

2 3 4 5 6 7 

fullständigt 

enahanda 

 

 

M   *8. Hittills har ditt liv: 

1 

helt 

saknat 

mål och 

mening 

2 3 4 5 6 7 

genomgående 

haft mål och 

mening 

 

 

H    *9. Känner du dig orättvist behandlad? 

1 

mycket 

ofta 

2 3 4 5 6 7 

mycket 

sällan/aldrig 

 

 

B     10. De senaste tio åren har ditt liv varit: 

1 

fullt av 

förändringar 

utan att du 

visste vad 

som skulle 

hända 

härnäst 

2 3 4 5 6 7 

helt 

förutsägbart 

utan 

överraskande 

förändringar 

 

 

M 0 11. De flesta saker du gör i framtiden kommer troligtvis att vara: 

1 

helt 

fascinerande 

2 3 4 5 6 7 

fullkomligt 

urtråkiga 
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B   *12. Har du en känsla av att du befinner dig i en obekant situation och inte vet vad 

du ska göra? 

1 

mycket 

ofta 

2 3 4 5 6 7 

mycket 

sällan/aldrig 

 

 

H 0 13. Vilket påstående beskriver bäst hur du ser på livet? 

1 

det går 

alltid att 

finna en 

lösning på 

livets 

svårigheter 

2 3 4 5 6 7 

det finns 

ingen 

lösning på 

livets 

svårigheter 

 

 

M 0 14. När du tänker på ditt liv, händer det mycket ofta att du: 

1 

känner 

hur härligt 

det är att 

leva 

2 3 4 5 6 7 

frågar dig 

själv 

varför du 

över 

huvud 

taget finns 

till 

 

 

B   15. När du ställs inför ett svårt problem är lösningen: 

1 

alltid 

förvirrande 

och svår 

att finna 

2 3 4 5 6 7 

fullständigt 

solklar 

 

 

M 0 *16. Är dina dagliga sysslor en källa till: 

1 

glädje och 

djup 

tillfredställelse 

2 3 4 5 6 7 

smärta 

och leda 
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B  17. I framtiden kommer ditt liv förmodligen att vara: 

1 

fullt av 

förändringar 

utan att du 

vet vad som 

händer 

härnäst 

2 3 4 5 6 7 

helt 

förutsägbart 

och utan 

överraskande 

förändringar 

 

 

H   18. När något otrevligt hände tidigare brukade du: 

1 

älta det 

om och 

om igen 

2 3 4 5 6 7 

säga ”Det 

vad det” 

och sedan 

gå vidare 

 

 

B   *19. Har du mycket motstridiga känslor och tankar? 

1 

mycket 

ofta 

2 3 4 5 6 7 

mycket 

sällan/aldrig 

 

 

H 0 20. När du gör något som får dig att känna dig väl till mods: 

1 

kommer 

du säkert 

att 

fortsätta 

att känna 

dig väl till 

mods 

2 3 4 5 6 7 

kommer 

det säkert 

att hända 

något som 

förstör 

den goda 

känslan 

 

 

B  *21. Händer det att du har känslor inom dig som du helst inte vill känna? 

1 

mycket 

ofta 

2 3 4 5 6 7 

mycket 

sällan/aldrig 

 

 

M   22. Du är inställd på att ditt personliga liv i framtiden kommer att vara: 

1 

helt utan 

mål och 

mening 

2 3 4 5 6 7 

fyllt av 

mål och 

mening 
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H 0 23. Tror du att det i framtiden alltid kommer att finnas människor som du kan räkna 

med? 

1 

det är du 

säker på 

2 3 4 5 6 7 

det tvivlar 

du på 

 

 

B  24. Händer det att du har en känsla av att du inte exakt vet vad som håller på att 

hända? 

1 

mycket 

ofta 

2 3 4 5 6 7 

mycket 

sällan/aldrig 

 

 

H 0 *25. Även en människa med stark självkänsla kan ibland känna sig som en 

”olycksfågel”. Hur ofta har du känt det så? 

1 

aldrig 

2 3 4 5 6 7 

mycket 

ofta 

 

 

 

B  *26. När något har hänt, har du vanligtvis funnit att: 

1 

du över- eller 

undervärderade 

dess betydelse 

2 3 4 5 6 7 

du såg 

saker i 

dess rätta 

proportion 

 

 

H 0 27. När du tänker på svårigheter som du troligtvis kommer att möta inom viktiga 

områden av ditt liv, har du då en känsla av att: 

1 

du alltid 

kommer att 

lyckas 

övervinna 

svårigheterna 

2 3 4 5 6 7 

du inte 

kommer att 

lyckas 

övervinna 

svårigheterna 

 

 

M  *28. Hur ofta känner du att det inte är någon mening med de saker du gör i ditt 

dagliga liv? 

1 

mycket 

ofta 

2 3 4 5 6 7 

mycket 

sällan/aldrig 
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H  *29. Hur ofta har du känslor som du inte är säker på att du kan kontrollera? 

1 

mycket 

ofta 

2 3 4 5 6 7 

mycket 

sällan/aldrig 
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Bilaga II 

Kvantitativa artiklar som beskriver hjärtsjuka och cancerpatienters egna skattning av 

KASAM. 

Författare 

 

Land 

studien 

utförts i 

 

Syfte Typ av studie 

 

Metod 

Deltagare Resultat 

1. Thomé, B., 

& Hallberg, 

I.R. (2004). 

 

Sverige. 

Att undersöka 

livskvalitén och 

dess association 

med KASAM, 

åkommor, samtida 

sjukdomar, sociala 

resurser, uppfattad 

ekonomisk 

situation och 

mottagande av 

hjälp i det dagliga 

livet, undersöka 

skillnader mellan 

kvinnor och män 

fyllda 75 år och 

över med cancer 

och jämföra med 

kvinnor och män 

fyllda 75 år och 

över utan cancer. 

Ett vidare syfte var 

att identifiera vilka 

av dessa faktorer 

som var 

associerade med 

låg livskvalité hos 

äldre med cancer. 

 

Populations-

studie med 

matchad 

kontrollgrupp. 

 

En intervju för 

att avgöra 

lämpligheten för 

att deltaga i 

studien och enkät 

med SOC-13.  

Män och kvinnor som 

var 75 år och äldre, 

med och utan cancer 

som behöver hjälp 

med ADL. 

 

Utav 

cancerpatienterna var 

74 st kvinnor med en 

medelålder på 84,3 år 

och 76 st var män 

med en medelålder på 

84,3 år. 

 

Kontrollgruppen 

bestod av 64 st 

kvinnor med en 

medelålder på 83,1 år 

och 74 st män med en 

medelålder på 83,5 

år. 

Kvinnor med cancer 

hade lägre KASAM 

än män med cancer. 

Kvinnorna angav 

medelvärde 71,2 och 

medelvärde för 

männen var 77,3. 

Kvinnor med cancer 

hade lägre KASAM 

än friska kvinnor. 

Deras medelvärde var 

76,4. 

 

Ingen signifikant 

skillnad mellan män 

med cancer och män 

utan cancer. Deras 

medelvärde var 76. 

 

Gräns för signifikant 

värde: p<0.01. 

2. 
Gustavsson-

Lilius, M., 

Julkunen, J., 

Keskivaara, 

P., & 

Hietanen, P. 

(2007). 

 

Finland. 

Syftet med studien 

var att undersöka 

KASAM i relation 

till orosmoment 

hos 

cancerpatienter 

och deras partners. 

Longitudinell 

studie. 

 

Enkät med SOC-

12. 

 

Enkäten fylldes i 

vid tre olika 

tillfällen; under 

sjukhusvistelsen, 

efter åtta 

månader och 

efter fjorton 

månader. 

68 kvinnor med 

cancer och 55 män 

med cancer och deras 

heterosexuella 

partners. Medelåldern 

på patienterna var 58 

år. 

Vid den sista 

uppföljningen (efter 

fjorton månader) 

hade 79% av 

patienterna avslutat 

cancerbehandlingen. 

Ingen signifikant 

skillnad från 

sjukhusvistelsen och 

fjorton månader 

senare.  

 

Männens medelvärde 

under 

sjukhusvistelsen var 

64,9 och fjorton 

månader senare var 

medelvärdet 67,1. 

För kvinnorna var 

medelvärdet under 

sjukhusvistelsen 63,4 

och fjorton månader 

senare 66,3.  
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Gräns för signifikant 

värde: p≤0.05. 

 

3. Edman, L., 

Larsen, J., 

Hägglund, H., 

& Gardulf, A. 

(2001). 

 

Sverige. 

Syftet är att 

värdera 

hälsorelaterad 

livskvalité, mätt 

som självskattad 

funktionell status 

och besvär av 

symtom, och 

KASAM, hos 

vuxna patienter 

efter 

benmärgstransplan

tation från en 

annan människa, 

vidare jämfördes 

funktionsstatus 

och KASAM med 

publicerad data 

från den svenska 

befolkningsnorme

n. 

Prospektiv 

deskriptiv studie. 

 

Enkät med SOC-

29. 

 

Ett formulär med 

demografiska 

data. 

Vuxna överlevare 

som var minst arton 

år vid 

transplantationen. 

Transplantationerna 

skedde mellan januari 

1993 till december 

1994 vid Huddinge 

Universitets-sjukhus. 

 

Patienterna skulle 

vara läs- och 

skrivkunniga i det 

svenska språket, inte 

ha några kognitiva 

svårigheter eller 

något känt alkohol- 

eller drogmissbruk. 

25 personer deltog, 

varav sju var kvinnor 

och arton var män. 

Medelåldern var 39 

år. 

 

Det var ingen 

signifikant skillnad 

mellan könen. De 

äldre patienterna 

angav högre KASAM 

än de yngre. Det var 

ingen signifikant 

skillnad mellan 

patienternas KASAM 

och 

normalpopulationens 

KASAM. 

 

Medianvärdet av de 

angivna värdena var 

145. 

 

Gräns för signifikant 

värde: p<0.05. 

4. Wettergren, 

L., 

Björkholm, 

M., Axdorph, 

U., & 

Langius-

Eklöf, A. 

(2004). 

 

Sverige. 

Syftet var att 

värdera 

hälsorelaterad 

livskvalité hos de 

som levt länge 

med Hodgkin´s 

lymfom och 

identifiera 

påverkande 

faktorer till 

hälsorelaterad 

livskvalité genom 

att använda Wilson 

och Cleary´s 

konceptuella 

modell med målet 

att förbättra vård 

och rehabilitering. 

 

Prospektiv 

fallkontroll-

studie. 

 

En semi-

strukturerad 

intervju.  

 

Enkät med SOC-

13. 

 

Enkät med 

demografisk 

data. 

121 deltagare varav 

84 deltagare deltog i 

den sista analysen.  

 

Alla var över femton 

år när de fick 

diagnosen. 

Patienterna 

behandlades i 

Stockholm mellan 

1972 till 1991 och 

var fortfarande i livet 

januari 1997. 

 

En kontrollgrupp 

bestående av 236 

personer. 

Det var ingen 

signifikant skillnad 

mellan patienterna 

och kontrollgruppen.  

 

Patienternas 

medelvärde var 66,8 

och kontrollgruppens 

medelvärde var 67,6. 

 

Gräns för signifikant 

värde: p<0.05. 

5. Persson, L., 

Larsson, G., 

Ohlsson, O., 

& Hallberg, 

I.R. (2001). 

 

Sverige. 

Syftet med studien 

var att undersöka 

den upplevda 

livskvalitén och 

KASAM hos 

patienter med akut 

leukemi och 

malignt lymfom 

vid början av deras 

behandling och 

över de första två 

åren, och leta efter 

Longitudinell 

studie. 

 

Enkät med SOC-

29. 

Sexton patienter 

deltog i studien varav 

nio var kvinnor och 

sju var män. 

Medelåldern var 56,8 

år. Patienterna hade 

akut leukemi eller 

malignt lymfom och 

de genomgick 

kemoterapi för detta 

mellan augusti 1993 

och augusti 1995 på 

Vid starten av 

behandlingsprogram

met var det totala 

medelvärdet 160,9.  

 

Medelvärdet för de 

som senare fick 

återfall var 151,8. De 

som inte fick återfall 

hade medelvärdet 

168,1. 
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skillnader 

avseende återfall, 

diagnos, kön och 

ålder.  

 

Ett vidare syfte var 

att jämföra 

resultaten med 

patienternas 

åsikter som de gav 

i en öppen 

intervju. 

 

ett sjukhus i södra 

Sverige. 

Det fanns ingen 

signifikant skillnad 

mellan det totala 

medelvärdet och 

medelvärdet för de 

som dog innan 

studien avslutades. 

 

Gräns för signifikant 

värde: p<0.05. 

 

6. Bruscia, K., 

Shultis, C., 

Dennery, K., 

& Dileo, C. 

(2008a). 

 

USA. 

Syftet var att 

värdera och 

jämföra KASAM 

hos inneliggande 

hjärt- och 

cancerpatienter, 

och ta reda på om 

ålder, kön, 

diagnos, 

sjukdomslängd, 

utbildning och ras 

är signifikanta 

påverkande 

faktorer av 

KASAM hos dessa 

patienter. 

Populations-

studie. 

 

En inledande 

intervju för att 

avgöra 

lämplighet för att 

deltaga i studien. 

 

Enkät  med 

SOC-29. 

 

Enkät med 

demografisk 

data. 

172 patienter deltog. 

49% var kvinnor och 

51% var män. 

Medelåldern var 59,8 

år. 29% av 

patienterna hade 

cancer och 71 % av 

patienterna hade 

hjärtsjukdom. 

 

Patienterna skulle 

vara fysiskt och 

mentalt starka under 

tiden för studien, 

kunna prata engelska 

och vilja deltaga. 

 

Patienterna var 

inlagda på ett 

universitets-sjukhus i 

nordöstra USA. 

De som haft 

sjukdomen mer än 

två år hade högre 

KASAM än de som 

haft den i mindre än 

två år. Det var en 

positiv relation 

mellan KASAM och 

ålder, då KASAM 

ökade med åldern. 

Tilläggas bör att de 

som haft sjukdomen i 

mer än två år var 

äldre än de som haft 

sjukdomen i mindre 

än två år.  

 

Ingen signifikant 

skillnad mellan  

hjärtpatienterna och 

cancerpatienterna. 

 

Cancer-patienternas 

medelvärde var 133,8 

och hjärtpatienternas 

medelvärde var 136,5 

och tillsammans var 

deras medelvärde 

135,7. 

 

Gräns för signifikant 

värde: p<0.05. 

 

7. Karlsson, I., 

Berglin, E., & 

Larsson, P.A. 

(2000). 

 

Sverige. 

Syftet var att 

undersöka 

KASAM och 

känsloläge före 

och efter en 

kranskärlsby-

passoperation och 

att undersöka 

relationen mellan 

KASAM och (1) 

känsloläget och (2) 

självskattad 

Longitudinell 

studie. 

 

Enkät med SOC-

29. 

 

Patienterna 

svarade på 

enkäten vid fem 

olika tillfällen, 

veckan före 

kranskärls-

111 patienter deltog, 

varav 99 var män och 

12 var kvinnor. 

Deltagarna skulle 

vara i arbetsför ålder. 

Medelåldern var 54 

år. Operationerna 

utfördes mellan mars 

1990 och april 1994 

vid Sahlgrenska 

universitets-sjukhuset 

i Göteborg. Tiden 

Ingen signifikant 

förändring av 

KASAM före 

operationen till ett år 

efter operationen. 

 

Ingen signifikant 

skillnad mellan 

könen eller mellan 

äldre och yngre. 

 

Inga värden för 
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upplevelse av 

bröstsmärtor ett år 

efter operationen. 

angiografin, 

dagen före 

operationen samt 

tre, sex och tolv 

månader efter 

operationen. 

mellan angiografin 

och operationen var 

1-15 månader. 

Medianen var tre 

månader.  

 

Patienterna skulle bo 

enskilt (inte på 

boende eller 

institution) och kunna 

prata svenska. 

 

KASAM redovisade. 

 

Gräns för signifikant 

värde: p≤0.05. 

8. Bruscia, K., 

Shultis, C., 

Dennery, K., 

& Dileo, C. 

(2008b). 

 

USA. 

Syftet var att 

kartlägga  

livskvalitén hos 

inneliggande 

patienter med olika 

hjärtbesvär och 

behandlingar för 

detta och att 

undersöka om 

KASAM, ålder, 

sjukdomslängd, 

kön, ras eller 

utbildning 

påverkar 

livskvalitén. 

Tvärsnitts-studie. 

 

En intervju för 

att avgöra 

lämpligheten för 

att deltaga i 

studien.  

 

Enkät med SOC-

29. 

 

Enkät med 

demografisk 

data. 

121 patienter deltog 

varav 55% var män 

och 45% var kvinnor. 

Medelåldern var 61,7 

år och medellängden 

för sjukdomen var 

6,7 år.   

 

Studien ägde rum på 

ett universitets-

sjukhus i nordöstra 

USA.  

 

De skulle vara 

inlagda på sjukhus 

för hjärtbesvär, vara 

tillräckligt fysiskt och 

mentalt stabila, vara 

engelskspråkiga och 

ge sitt samtycke. 

 

Medelvärdet för 

patienternas KASAM 

poäng var 136,5. Det 

sträckte sig från 80 

till 183 poäng. 

 

Gräns för signifikant 

värde: p<0.001. 

9. Baigi, A., 

Hildingh, C., 

Virdhall, H., 

& Fridlund, B. 

(2008). 

 

Sverige. 

Syftet med studien 

var att jämföra 

KASAM samt 

upplevt socialt 

stöd och socialt 

nätverk, avseende 

kön, ålder, 

utbildning och 

civilstånd, hos 

patienter med 

ischemisk 

hjärtsjukdom, 

mellan 

sjukhusvistelsen 

och två veckor 

senare.  

Prospektiv 

multicenter-

studie. 

 

Enkät med SOC-

13. 

 

Sociodemografis

ka frågor. 

246 patienter från tre 

sjukhus i södra 

Sverige deltog. 

Deltagarna skulle 

kunna förstå svenska, 

vara orienterade i tid 

och rum och inte ha 

några övriga 

sjukdomar. 

Hjärtsjuka kvinnors 

KASAM-värde vid 

sjukhusvistelsen: 

56,7. 

Två veckor senare: 

55,7. 

 

Hjärtsjuka mäns 

KASAM-värde vid 

sjukhusvistelsen: 58. 

Två veckor senare: 

57,4. 

 

Skillnaderna i 

KASAM-värdena 

mellan könen samt 

mellan 

sjukhusvistelsen och 

två veckor senare var 

inte signifikanta. 

 

Gräns för signifikant 

värde: p<0.05. 

 

 


