
Abstrakt 

Bakgrund: Systemisk Lupus Erythematosus, förkortas SLE, är en kronisk 

multisystemsjukdom som starkt inverkar på de drabbades liv och vardag. Sjukdomen är 

oförutsägbar och kan yttra sig genom varierande symptom med skiftande allvarlighetsgrad. 

Detta påverkar inte bara patienterna fysiskt utan yttrar sig också genom olika psykologiska 

åkommor samt inverkar på livskvaliteten.  

Syfte: Att belysa livskvaliteten hos patienter med Systemisk Lupus Erythematosus.  

Metod: Relevant litteratur har studerats för att få mer kunskap om ämnesområdet. Studien har 

vidare bedrivits som en systematisk litteraturstudie där vetenskapliga artiklar inom området 

systematiskt har sökts, granskats och sammanställts under kategorier. Databaser som 

användes var PubMed och Cinahl. 

Huvudresultat: SLE reducerar patienternas livskvalitet då den inverkar på så många olika 

områden i tillvaron.  Sjukdomen är oförutsägbar och kan vara livshotande vilket leder till en 

osäker tillvaro för de drabbade. Följande kategorier resulterade studien i: Mental hälsa, fysisk 

hälsa, ekonomisk börda, kunskap/förståelse samt socialt liv/vardag. Dessa faktorer hänger 

samman med patienternas livskvalitet, psykiska och fysiska mående samt hur de upplever 

tillvaron. Diskussion: Patienter med SLE har en komplex symptombild som inverkar på 

många områden i tillvaron. Därför är det viktigt att ha en helhetssyn på patienterna. Livet blir 

oförutsägbart och detta får psykologiska och fysiska konsekvenser för dessa patienter. 

Livskvaliteten påverkas av många faktorer, däribland tillgång till sjukvård och kulturella 

komponenter. Konklusion: SLE påverkar patienternas liv inom många områden. Patienterna 

får leva med den osäkerhet som drabbar tillvaron. Att ha en helhetssyn på människan innebär 

att se denne ur olika perspektiv i tillvaron och detta kan vara värdefullt för dessa patienter.  

 

Nyckelord: Livskvalitet, SLE, systematisk litteraturstudie, upplevelser. 
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Bakgrund     

Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) är en inflammatorisk multisystemsjukdom som 

innefattar ett brett spektrum av kliniska symtom. Lupus betyder varg på latin och har använts 

som en beteckning över elakartade utslag i ansiktet sedan medeltiden. I början av förra seklet 

ansågs sjukdomen vara av mycket allvarlig grad med en ofta dödlig utgång. I dag har 

sjukdomen en mycket bättre prognos sedan man till exempel började upptäcka olika 

autoantikroppar mot cellkärnor. Man vet inte säkert varför vissa drabbas av denna sjukdom 

men både gener och miljö spelar in. Sjukdomen är upp till åtta gånger vanligare hos kvinnor 

än hos män. Studier visar att könshormoner kan ha betydelse för sjukdomens uppkomst 

(Klareskog, Saxne & Enman, 2005, s.137).     Vid SLE attackerar immunsystemet sig själv 

genom att öka produktionen av autoantikroppar riktade mot nukleära antigen. Sjukdomen är 

oftast mer aktiv ibland, så kallade skov, med lugnare perioder mellan dessa (Rossiter, 2002).  

Symtom som uppkommer är till exempel trötthet, feber, sjukdomskänsla i allmänhet, dålig 

aptit och viktnedgång. Kronisk trötthet är vanligt och besvärande för många. Bidragande 

orsaker kan exempelvis vara olika psykologiska problem, sömnsvårigheter samt 

manifestationer i olika organ. En annan orsak kan vara läkemedelsbiverkningar. Över 90 

procent lider av engagemang i rörelseapparaten i form av ledvärk och ledinflammation, främst 

i händer och fötter. Andra organ som kan bli engagerade i olika grad är njurar, nervsystem, 

blod, slemhinnor/hud, hjärta/lungor och gastrointestinalkanalen (Klareskog et al., 2005, 

s.139).  

 

Moses, Wiggers, Nicholas och Cockburn (2005) påvisar att ungefär 75 procent av de SLE-

drabbade kommer att utveckla olika störningar och abnormaliteter i vitala organ. Dessa 

personer löper också större risk att drabbas av vaskulära sjukdomar, upprepade missfall samt 

tillstånd som huvudvärk, pleurit, artrit och utslag och inflammation i hjärtmuskeln. Dessa 

tillstånd påverkar den dagliga funktionen hos de drabbade. Många kan inte arbeta på grund av 

SLE (60 %) och sjukhusvistelser är inte alltför ovanliga bland dessa individer. Psykologiska 

och psykosociala symptom uppkommer som oro, depression och humörsvängningar. 

 

I en rapport från en kvalitativ studie om kvinnors uppfattningar av att leva med SLE samt hur 

dessa uttryckte sig i målningar om hur det är att leva med denna sjukdom av Nowicka-Sauer 

(2007) framkom det på ett bra sätt hur kvinnorna uppfattade sin livssituation med SLE. Några 
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faktorer som belystes var oförutsägbarheten med sjukdomen samt dess utbredning och 

aggressivitet. Vidare tar rapporten upp att det är viktigt att ge dessa patienter stöd då många 

lider av till exempel oro och ångest.  Författaren tar också upp att en nyligen publicerad studie 

har visat att de psykologiska behoven som dessa patienter har ej har tillmötesgåtts. Författaren 

menar då att man även borde se till dessa aspekter och inte bara de fysiska.  

 

 Brülde (2003, s.10,11) tar upp olika teorier om livskvalitet. Han menar att om man ser 

livskvalitet som en term kan man säga att en persons livskvalitet är hög om hennes liv är bra 

eller låg om hennes liv är dåligt.  Livskvalitetsvärdet behöver ej vara av moralisk eller estetisk 

natur. Hög livskvalitet innebär att personen ifråga lever ett liv som är bra för denne och att 

livet känns värt att leva. Vidare tas faktorer som instrumentella värden och finala värden upp. 

Med instrumentellt värde menas till exempel de saker som är bra för en person som medel till 

andra saker. Ett exempel är pengar som instrumentellt värde. Med finala värden menas det 

som är bra för en person som mål i livet. Ett exempel på det är lycka. Om man ser på 

livskvalitet på det här viset kan man säga att livskvaliteten är beroende av hur mycket positivt 

eller negativt finalt värde livet innehåller. Till exempel hur bra eller dåligt någon mår.  Vad 

som är finalt värde för en person behöver inte vara det för någon annan. Det finns alltså inte 

ett enhetligt svar på vad livskvalitet består av utan det beror på vad som är finalt värde i livet 

för den enskilda personen.  

Det är viktigt att reflektera kring vad livskvalitet är då detta påverkar våra handlingar. Detta 

beror på att normer, värderingar och önskningar kretsar kring våra föreställningar om 

livskvalitet, vad som gör livet värt att leva. Vidare är begreppet viktigt inom vissa 

verksamheter som till exempel sjukvården som bland annat har som mål att öka eller bevara 

livskvalitet. Detta är bland annat aktuellt när det gäller vården av kroniskt sjuka människor 

(Brülde, 2003, s.12). 

 

McElhone, Abbott och The (2006) menar att det är viktigt att mäta livskvaliteten hos personer 

med SLE då sjukdomen borde ha en signifikant påverkan på densamma.  

Begreppet hälsorelaterad livskvalitet tas upp och med detta menas de aspekter som påverkas 

av hälsan så som arbete, funktion och villkor med mera. Det finns olika instrument 

som mäter sjukdomsaktiviteten hos personer med SLE. Systemic Lupus Erythematosus 

Disease Activity Index (SLEDAI), Systemic Lupus Activity Measure (SLAM), British Isles 

Lupus Assessment Group (BILAG) samt European Consensus Lupus Activity Measure 

(ECLAM).  Olika symptom som sjukdomen för med sig kan påverka livskvaliteten. Trötthet 
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är ett uttalat symptom men inte riktigt specificerat. Andra faktorer är det sociala stödet den 

sjuke har, åldern samt hur länge man har haft sjukdomen och hur man hanterar denna. 

Tidigare forskning har visat att livskvaliteten påverkas av sjukdomen. Man har bland annat 

jämfört SLE sjukas livskvalitet med AIDS drabbade.  

 

Thumboo och Strand (2007) menar att med tanke på att personer med SLE lever längre idag 

så kommer frågan om livskvalitet för dessa individer att bli mer aktuell samt vikten av 

Att kunna värdera denna. För att kunna göra sådana värderingar är det nödvändigt att veta 

vilka områden som är aktuella för dessa patienter vad gäller sjukdomens påverkan på 

livskvaliteten. 

 

Syfte  

Syftet med studien är att belysa livskvaliteten hos patienter med Systemisk Lupus 

Erythematosus (SLE). 

 

 

Frågeställningar: 

– Vilka faktorer påverkar livskvaliteten vid SLE? 

– Hur upplever patienterna det att leva med sjukdomen? 

 

Metod 

För att få mer kunskap om sjukdomen har aktuell litteratur i ämnet studerats samt artiklar av 

olika slag. Några artiklar har varit av vetenskaplig karaktär medan andra har varit 

reviewartiklar och rapporter. Studien har bedrivits i form av en systematisk litteraturstudie 

vilket innebar att forskning inom aktuellt ämnesområde har studerats och värderats. En 

litteraturstudie innebär att välja ett ämnesområde eller problemområde och sedan systematiskt 

söka, granska och sammanställa litteraturen inom området. Man tittar på det som redan gjorts, 

det vill säga tidigare studier, och skapar en helhet av dessa jmf Forsberg & Wengström, 2003, 

s. 29, 30. 

Databaser som använts för sökning av vetenskapliga artiklar har varit PubMed och Cinahl. 

Utvalda artiklar har granskats efter omarbetad mall som använts vid värdering av studier för 

SBU (Hellzén & Pejlert, 1999). Vidare beskriver Forsberg och Wengström (2003, s.86) 

urvalsprocessen vid litteraturstudier. De artiklar som väljs ut måste beskrivas samt motiveras 

till varför dessa har tagits med samt antal, databaser, sökord eller frågeställningar som 
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använts. Val av sökord presenteras nedan samt i tabell 1. Totalt 31 artiklar gick vidare till 

djupare granskning och klassificering enligt mall (se bilaga 3).   Syftet med studien var att 

belysa livskvaliteten hos patienter med SLE och frågeställningar som använts var hur livet 

med sjukdomen upplevs av patienterna samt om det fanns några framstående faktorer som 

påverkar deras livskvalitet. Forskningen är begränsad vad gäller dessa patienters egna 

perspektiv och upplevelser. Detta medförde vissa svårigheter att hitta artiklar som passade 

syftet och författarens frågeställningar. De artiklar som gick vidare till djupare granskning 

enligt mall (se bilaga 3) inkluderades då författaren ansåg att de passade syftet och/eller 

frågeställningarna. Totalt 11 artiklar exkluderades då dessa ej passade in på ovan nämnda 

faktorer eller tog upp för lite om det som studien syftade på (se bilaga 2). Totalt 20 artiklar 

inkluderades och kategoriserades. Dessa artiklar har enligt författaren tagit med det som är 

väsentligt för livskvaliteten för denna patientgrupp och skildrat upplevelser samt faktorer som 

påverkar deras dagliga liv. Kvalitativa och kvantitativa artiklar har använts i denna 

litteraturstudie. 

 

Litteratursökning 

I litteratursökningen har fria sökord använts inom ämnesområdet. Manuella sökningar har 

skett via referenser till artiklar.  Sökord som använts är: sle, systemic lupus, daily living, daily 

life,  quality of life, experience, experiences, quality of living och qualitative research (se 

tabell 1). Annan litteratur har sökts manuellt på biblioteket.  

 

Inklusionskriterier 

Studierna omfattas av vetenskapliga artiklar som är adekvata inom valt ämnesområde och 

som riktar sig mot vuxna personer med SLE. Studiernas språk är på engelska och innefattar 

både kvinnor och män samt är publicerade mellan 1998-2008 och finns som fulltext. 

 

 

 

Exklusionskriterier  

Artiklar som exkluderats var artiklar skrivna på andra språk än engelska, artiklar som är äldre 

än tio år eller som riktas mot barn. Andra exklusionskriterier innefattar artiklar som är av 

betydande medicinsk karaktär och som inte tar upp faktorer som kan riktas mot syftet samt 

artiklar som inte är av vetenskaplig karaktär. Artiklar utan etiskt resonemang utesluts från 

studien. 
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Tabell 1. Sökord i databaser, antal träffar samt antal utvalda artiklar. 

Sökord PubMed Cinahl Granskning 

 Sle and quality of 

life 

177 träffar 31 träffar 11 PubMed 

Systemic lupus and 

daily life 

71 träffar 7 träffar 1 PubMed 

Lupus and 

qualitative research 

5 träffar  1 PubMed 

Systemic lupus and 

quality of living 

182 träffar 5 träffar 4 PubMed 

1 Cinahl 

Systemic lupus and 

experience and 

quality of living 

12 träffar 0 träffar 1 PubMed 

Lupus and quality  

of life 

282 träffar  5 PubMed 

SLE and daily living 57 träffar  4 PubMed 

SLE and daily life 

experiences 

3 träffar  1 PubMed 

SLE and financial 

burden 

5 träffar  1 PubMed 

Sle and poor quality 

of life 

 

 

 

 

16 träffar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 manuell sökning 

PubMed 

 

 

 

 

  

Ovanstående sökningar har skett den 5/2, 17/2, 18/2, 19/2, 21/2, 4/4, samt 15/4 -08. Totalt 30 

artiklar inkluderades för vidare granskning enligt mall (se bilaga 3).  
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Bearbetning  

Författaren hänvisar till bilaga 1 och 2 för närmare presentation av inkluderade och 

exkluderade artiklar.  

 

Fas 1 

Redovisade sökord användes för att hitta adekvata artiklar i PubMed och Cinahl. Titlar lästes 

på de artiklar som varje sökning resulterade i. Abstrakt vars titel kunde passa in på syftet 

lästes för att se närmare vad artikeln handlade om samt om den fanns i fulltext.  Andra viktiga 

aspekter var om artiklarna var av vetenskaplig karaktär och hade ett etiskt resonemang med i 

studien samt att de fanns i fulltext. Reviewartiklar samt andra artiklar av ej vetenskaplig 

karaktär exkluderades. Artiklar valdes sedan ut för närmare granskning om de uppnådde 

nämnda kriterier. 

 

Fas 2 

Totalt 31 artiklar valdes ut för närmare granskning. Artiklarna lästes igenom flera gånger och 

granskades samt kvalitetsbedömdes efter granskningsmall (bilaga 3).  

 

Fas 3 

De artiklar som passade på syftet och/eller de frågeställningar som författaren hade gick 

vidare till analys där författaren tolkade texten och centrala teman i studien.  De artiklar som 

uppnådde kriterierna för att inkluderas i studien (se inklusionskriterier) och passade in på 

författarens syfte och/eller frågeställningar inkluderades och sorterades i kategorier. Totalt 20 

artiklar inkluderades i studien (se bilaga 1).   

 

Klassificering (SBU & SSF, 19999, C, P, R och L) 

 

P= Prospektiv studie utan randomisering vilket innebär att jämförelser görs angående olika 

komponenter till exempel vid sjukdomstillstånd. Urval av deltagare sker ej slumpmässigt. 

 

C= Prospektiv randomiserad studie vilket innebär att urval har skett slumpmässigt.  

 



7 

 

R= Retrospektiv studie är en tillbakablickande studie där journalhandlingar också kan 

användas för att få en återblick om hur till exempel en viss behandlingsmetod har fungerat på 

patienterna. 

 

L= Litteraturstudie vilket innebär genomgång av befintlig litteratur inom ett visste område. 

 

K= Studie med kvalitativ metod. Denna metod kännetecknas av intervjuer, tolkningar av text 

samt beskrivande av upplevelser hos deltagarna. Antalet deltagare är lägre. 

 

 

Analys 

De vetenskapliga artiklar som ingått i studien har analyserats med hjälp av innehållsanalys. 

En innehållsanalys innebär att författaren klassificerar data på ett systematiskt och stegvist 

sätt för att kunna identifiera teman och mönster med målet att beskriva och kvantifiera 

specifika fenomen (Forsberg & Wengström, 2003, s. 146). Artiklarna lästes upprepade gånger 

av författaren för att kunna se mönster och samband. Författaren försökte tolka varje artikels 

innebörd och budskap. Av detta skapade subkategorier som delades in i följande kategorier; 

Mental hälsa, fysisk hälsa, ekonomisk börda, kunskap/förståelse samt socialt/vardag.  

 

 

 

Etisk granskning 

Vetenskapliga artiklar som använts i studien har granskats vad gäller etiskt resonemang. Detta 

innebär till exempel frivilligt deltagande, information till deltagarna samt anonymitet med 

mera. Studier utan etiskt resonemang eller tänkande har exkluderats. Enligt Forsberg och 

Wengström (2003, s. 73, 74) bör författaren göra etiska överväganden innan studiens början. 

Detta gäller urval och presentation av resultat. Det är viktigt att de studier som ingår har ett 

etiskt tänkande eller är godkända av etisk kommitté. Vidare ska alla artiklar som ingår i 

studien redovisas. 

 

Resultat 

Författaren har valt att ej presentera studiernas design och kvalitet i resultatdelen (se bilaga 1).  
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Följande kategorier har studien resulterat i: Mental hälsa, fysisk hälsa, ekonomisk börda , 

kunskap/förståelse samt socialt liv/vardag.    

 

 Mental hälsa 

Mendelson (2006) intervjuade några kvinnor med SLE angående deras upplevelser av att leva 

med sjukdomen. De beskrev det som att de ständigt levde med en osäkerhet på grund av 

sjukdomens olika karakteristika. Den egna kroppen samt hälsan var opålitliga och de visste 

inte riktigt om vissa symptom var början på livshotande situationer. 

”In a three day period, I ended up in the ER twice, once for a suspected heartattack (pleurisy) 

and two days later, it looked like I´d had a stroke which turned out be inflammation of a 

nerve” kursivering tillfogad (s. 990).  Vidare kände deltagarna att deras kognitiva förmåga 

inte fungerade som den skulle. Minnessvårigheter, koncentrationssvårigheter, oförmåga att 

orientera sig på platser där man tidigare varit flera gånger och så vidare var några av de 

kognitiva besvär som de upplevde. ”I forgot how to get home from Wal-Mart one day, 

somewhere I go at least once a week” kursivering tillfogad (s. 990).  De skiftande symptomen 

och dess karakteristika fick kvinnorna att känna sig sårbara. De visste aldrig riktigt vad som 

skulle hända eller vid vilka tidpunkter. Det hände också att karriär och utbildning inte gick att 

genomföra på grund av SLE. En av kvinnorna berättade att hon fick spara sin energi till 

barnen, hon citerade följande;  

 

I´ve come to the point, where I just, I´m living for my kids really. I don´t feel 

too many goals for myself. I just want to give them a good life. I want to be 

able to raise them, give them the things they need, and see them grow up, and 

that´s the only thing i´m really working for. Kursivering tillfogad (s. 990). 

 

I en studie av Peralta-Ramírez, Jiménez-Alonso, Godoy-García och Perez-García (2004) 

undersökte man ifall det fanns något samband mellan stress, kliniska symptom och andra 

faktorer som depression och oro hos SLE patienter. De tittade också på vilka effekter 

stressfulla händelser i livet kunde ha på sjukdomsförloppet. Daglig stress påverkade 

symptomatologin hos patienterna men man kunde ej finna något samband mellan specifika 

stressfulla händelser och en påverkan på symptomen. Det fanns variationer mellan olika 

patienter i studien, vissa drabbades inte av ökade symptom av daglig stress medan andra 

drabbades samma dag eller två dagar efter stressupplevelsen. Dock visade det sig att de som 
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drabbades värst också hade en mer aktiv sjukdom. Det kan vara möjligt att själva sjukdomen 

bidrar till stressupplevelsen då densamma är en stressor i sig.  

 

Jönsen, Bengtsson, Nived, Ryberg och Sturfelt (2002) studerade om konsekvenser vid 

neuropsykiatriska tillstånd hos patienter med SLE. Dessa tillstånd drabbar en ganska stor 

andel av patienter med sjukdomen. Patienter som har neuropsykiatriska tillstånd på grund av 

SLE drabbas av fler skador på olika organ, fler skov samt en ökad dödlighet. Detta leder 

också till att denna grupp av SLE drabbade har en sämre förmåga att kunna arbeta jämfört 

med de som ej fått neuropsykiatriska symptom.  

 

Wiginton (1999) tittade på hur kvinnor med SLE uppfattade sina liv med sjukdomen samt 

vilka koncept de använde för att beskriva sina upplevelser. Vidare undersöktes ifall det fanns 

samband mellan olika faktorer i deras beskrivningar samt med åldersaspekter,  

sjukdomsstatus samt sjukdomslängd. Patienterna som medverkade blev bland annat 

intervjuade om sina upplevelser och vilka ord de tänkte på när de skulle beskriva sina liv med 

SLE.  Patienterna nämnde följande koncept mest frekvent angående sina liv med sjukdomen; 

Osäkerhet/oförutsägbarhet, rädsla, depression, rädsla över at förlora sitt arbete, frustration, 

äktenskap, förmåga att klara sig själva, stöd från familj och vänner, begränsningar, beroende 

samt att de inte kunde planera framåt. Patienterna fick också rita kartor för att visa olika 

samband som de ansåg att koncepten hade med varandra. Dessa samband skilde sig åt mellan 

olika deltagare. Upplevelsen av att leva med en kronisk sjukdom som SLE bör ses som 

individuell då denna är viktig för just den person som lever med den.  

 

Da Costa et al. (2005) Gjorde en studie där man tittade på sömnkvaliteten hos patienter med 

SLE samt möjliga orsaker till denna. Sömnproblem karakteriseras av svårigheter att somna på 

kvällen, störd nattsömn eller att man vaknar tidigt på morgonen. Vidare är sömnproblem 

vanligt bland patienter med reumatiska sjukdomar som till exempel vid SLE. Dock är 

orsakerna till dålig sömn vid denna sjukdom inte riktigt kända.  De få studier som har gjorts 

om detta har visat på en försämrad sömn av olika orsaker hos SLE patienterna. Patienterna led 

av sömnbesvär på grund av depression och bruk av medicin samt på grund av motionsbrist. 

Denna sömnbrist kan vara en orsak till den trötthet som dessa patienter upplever. Depression 

visade ha en effekt på sömnkvaliteten. Detta blir som en ond cirkel för dessa individer då det 

ena leder till det andra. 
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I en studie av Doria et al. (2004) undersöktes den hälsorelaterade livskvaliteten hos SLE 

patienter samt vilken roll kliniska, immunologiska och psykologiska faktorer hade på 

densamma. Parametrar som orsakar en försämrad hälsorelaterad livskvalitet vid SLE är 

depression, oro samt ledvärk. Vidare kan organskador yttra sig som depression hos 

patienterna. Smärta och organskador påverkar utvecklingen av depressiva symptom samt oro 

och ångest, detta i sin tur kan förvärra det fysiska tillståndet och tvärtom. Detta leder till en 

reducering av livskvaliteten hos dessa patienter. 

 

Rinaldi et al. (2004) tittade på den hälsorelaterade livskvaliteten vid SLE samt om det fanns 

samband mellan denna och mentala, fysiska samt åldersfaktorer. Studien resulterade i att både 

mentala och fysiska komponenter påverkade den försämrade livskvaliteten samt att dessa 

påverkar varandra. Fysiskt och mentalt mående inverkar på varandra vad gäller upplevelsen 

av livskvalitet. Vitaliteten var försämrad hos SLE patienterna och detta innebär förlorad 

energi både fysiskt och psykiskt. Detta påverkar också vardagslivet. Sjukdomen kan också 

leda till att patienten får en helt förändrad tillvaro på grund av bland annat fysiska symptom. 

Detta kan leda till bland annat förtidspension, reducerad social samvaro och möjlighet till att 

utbilda sig med mera. 

 

Archenholtz, Burckhardt och Segesten (1999) ville med sin studie öka förståelsen för de 

faktorer som är viktiga i livet för kvinnor med kroniska reumatiska sjukdomar samt beskriva 

deras missnöjen med dessa faktorer. Kvinnor med SLE uppfattade bland annat att det var 

viktigt med ett gott självförtroende, att känna trygghet, kunna uppnå mål i livet samt vikten av 

en stressfri tillvaro med harmoni och lugn. Specifikt för SLE patienterna var att de upplevde 

att de hade förlorat kontrollen över sina kroppar.  

 

Kozora, Ellison och West (2006) undersökte olika variabler som depression, trötthet och 

smärta hos patienter med SLE samt en grupp patienter som hade neuropsykiatriska symptom 

av sjukdomen och en tredje grupp friska individer. De ville bland annat se frekvensen hos 

dessa grupper av ovan nämnda variabler. Resultatet visade att personer med SLE visade fler 

symptom på depression, smärta, trötthet och kognitiva störningar än individerna i den friska 

kontrollgruppen. Ett samband fanns mellan kognitiva störningar och depression. 
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Lash (1998) undersökte hur SLE influerade på livskvaliteten hos några patienter. Alla 

aspekter i livet påverkas av SLE. Områden som särskilt berörs är förmågan att vara alert, det 

vill säga att kunna hålla avtalade tider, fatta beslut, lära sig nya saker samt förmågan att 

fokusera på en sak i taget. Vidare inverkar sjukdomen på nöjesliv, till exempel att umgås med 

andra eller att njuta av tillvaron för sig själv samt möjligheter till fysiska aktiviteter, och 

emotionell balans. Med emotionell balans menas självvärde, hopplöshetskänslor, irritabilitet, 

nervositet samt självmordstankar. Dessa faktorer var mer framträdande hos patienterna med 

SLE. 

 

 

 

Fysisk hälsa 

Doria et al. (2004) undersökte kliniska, immunologiska samt psykologiska faktorers inverkan 

på den hälsorelaterade livskvaliteten hos patienter med SLE. I studien framkom det att smärta 

har en central roll när det gäller påverkan på livskvaliteten. Det mest framträdande hos dessa 

patienter var ledvärk av kronisk art som i sin tur leder till oroskänslor samt utveckling av 

depressiva symptom och på så sätt påverkar den hälsorelaterade livskvaliteten på ett negativt 

sätt. Dessa psykiska symptom kan förvärra upplevelsen av smärta och tvärtom så det blir som 

en ond cirkel. 

 

Rinaldi et al. (2004) undersökte relationen mellan fysiska och mentala faktorer vad gäller 

hälsorelaterad livskvalitet på samma grupp av individer med SLE som ovan. SLE påverkar 

den drabbade både mentalt och fysiskt och dessa två faktorer har ett samband med varandra. 

Att lida av en kronisk sjukdom medför mental ohälsa och densamma förvärrar 

sjukdomsupplevelsen med dess olika komponenter. En faktor som kan ses som en länk mellan 

fysisk och mental hälsa är vitalitet. Detta framkom i studien då denna faktor visade sig vara 

influerad av sjukdomen hos patienterna. Med vitalitet menas energi och ork som den upplevs 

av den enskilda individen.  SLE innebär en reducerad energinivå samt kronisk trötthet. Detta 

påverkar individen både mentalt som fysiskt. 

 

 

Greco, Rudy och Manzi (2004) kom i sin studie fram till att smärta och sjukdomsaktivitet 

bidrog till olika aktivitetsbegränsningar. Deras studie gick ut på att se hur sjukdomsaktivitet, 

smärta och oro påverkade olika aktivitetsbegränsningar hos patienter med SLE. Det visade sig 
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att oro inte hade någon direkt påverkan på begränsningar av olika aktiviteter men däremot 

hade smärta en direkt påverkan på begränsningar av olika aktiviteter hos dessa patienter samt 

hur aktiv deras sjukdom var. 

 

Khanna, Pal, Pandey och Handa (2004) studerade SLE patienters livskvalitet samt korrelerade 

denna med sjukdomsaktivitet. Socialt och miljömässigt inverkade inte sjukdomens 

aktivitetsgrad på patienternas livskvalitet. Däremot fanns ett samband med sjukdomsaktivitet 

och sämre fysisk och psykologisk livskvalitet. Trötthet och artrit (inflammation i en eller flera 

leder) influerade mest på livskvaliteten hos patienterna.  

 

En studie av Alarcón et al. kom fram till att individer med SLE som tidigt i sjukdomsförloppet 

drabbats av olika funktionshinder eller andra faktorer som till exempel smärta och trötthet 

med försämrad hälsorelaterad livskvalitet som resultat ofta får fortsatt dålig livskvalitet i det 

framtida förloppet. Hög ålder visade sig också ge en försämrad livskvalitet hos dessa 

patienter. 

 

Kozora, Ellison och West (2006) undersökte samband mellan bland annat smärta och trötthet 

hos patienter med SLE. I studien ingick patienter som också fått kognitiva störningar av 

sjukdomen samt en frisk kontrollgrupp. Man fann ett samband mellan kognitiva 

komplikationer och depression, smärta och trötthet. Alla patienter med SLE upplevde en 

större proportion av trötthet och smärta jämfört med de friska individerna. Kognitiva problem 

var också i majoritet bland patienterna jämfört med kontrollgruppen. 

 

Benitha och Tikly (2007) undersökte funktionshinder och hälsorelaterad livskvalitet hos 

patienter med reumatism och SLE. Patienterna med SLE hade en klar påverkan på den fysiska 

funktionen i allmänhet. Sjukdomsaktiviteten var en faktor som influerade på dåligt 

allmäntillstånd fysiskt som mentalt. 

 

Jolly (2005) jämförde livskvaliteten vid SLE med andra kroniska sjukdomar. Det man såg var 

att SLE drabbade patienterna vid en yngre ålder än till exempel hjärtsvikt, högt blodtryck och 

diabetes. Sjukdomen påverkar patienterna fysiskt men också inom de flesta andra områden 

som berör livet. Smärta och dålig allmän hälsa återfanns i högre grad vid SLE. 
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Mendelson (2006) beskriver kvinnors upplevelser med SLE. Något som dessa kvinnor starkt 

känner är att de aldrig kan känna sig säkra i tillvaron då symptomatologin och 

sjukdomsaktivitet kan variera helt oförutsägbart. En kvinna beskrev sitt liv med SLE så här: 

 

I have to take a nap every day or I can`t function. I can no longer get down on 

my knees or wrestle with my boys on the floor. I used to go on hikes with my 

husband, but now I am too tired, I can barely climb stairs now. I have to watch 

myself in the sun or I get a terrible facial rash and get flu-like symptoms. 

Every day of my life is a challenge and I am only 32 years old. Kursivering 

tillfogad (s. 991). 

 

De fysiska symptomen varierar mellan olika personer. Mediciner är också något som influerar 

på måendet. Steorider används bland annat och detta kan orsaka viktökning och detta är en av 

de fysiska förändringar som många av dessa patienter får utstå. Kvinnorna levde också 

dagligen med en kronisk trötthet och smärta. En kvinna berättar att hon alltid hade varit den 

som skött hemmet men att det inte gick längre på grund av SLE. Hon upplevde att det var 

svårt att behöva överlåta dessa sysslor till maken. 

 

Weder-Cisneros et al. (2004) skriver om huvudvärk vid SLE samt olika möjliga faktorer till 

detta fenomen associerat till sjukdomen. Frekvensen av detta symptom bland SLE patienterna 

är hög, upp till 70 %. Symptomen kan variera och vissa får migränliknande attacker.  

 

Tench, McCurdie, White och D´Cruz (2000) utförde en studie om trötthet hos patienter med 

SLE. Resultatet visade att en stor proportion av patienterna i studien upplevde trötthet samt 

dålig sömn. Signifikanta samband fanns mellan trötthet och sjukdomsaktivitet, sömnkvalitet, 

oro och depression.  

 

Oeser, Chung, Asanuma, Avalos och Stein (2005) gjorde en studie om fetmas påverkan på 

funktionskapacitet och inflammation vid SLE. Två tredjedelar av deltagarna i studien hade 

problem med övervikt och det visade sig att fetma i sig påverkar fysisk funktion men också 

andra symptom som trötthet och mer smärta. Detta i sin tur gör att övervikt och fetma bidrar 

till en försämrad hälsorelaterad livskvalitet.  
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Monaghan et al. (2007) Gjorde en undersökning om förhållandet mellan utseende och 

psykologisk stress hos patienter med reumatiska sjukdomar. Förändringar på utseendet 

påverkar SLE patienter då dessa kan drabbas av utslag på olika delar av kroppen, bland annat 

i ansiktet, och få deformerade kroppsdelar som till exempel händerna. Detta påverkade den 

hälsorelaterade livskvaliteten hos dessa patienter då dessa faktorer leder till depression hos de 

drabbade. Vidare kände patienterna sig oattraktiva för omgivningen.  

 

 

Ekonomisk börda 

Archenholtz, Burckhardt och segesten (1999) beskriver olika viktiga faktorer vid SLE som 

har betydelse för livskvaliteten. Att ha en välfungerande ekonomi och att ha förmåga att 

kunna arbeta upplevde kvinnorna som mycket viktiga aspekter i tillvaron. De beskriver vidare 

att de fått en sämre ekonomi sedan de fick sin sjukdom. Sjukdomen i sig kostar pengar med 

olika sjukvårdande utgifter och hjälpmedel när det behövs. De upplevde också att den dåliga 

ekonomin gav dem ett fattigare socialt liv. 

 

Mendelson (2006) beskriver kvinnors upplevelser med att leva med SLE. Kvinnorna upplevde 

att de förlorade inkomst dels genom olika sjukvårdande utgifter, dels genom förlorade 

arbetstimmar på grund av de symptom de hade eller på grund av sjukvårdsbesök av olika slag. 

Sjukvården kan bli väldigt dyr vid e sådan kronisk sjukdom som SLE. Kvinnorna försökte 

kämpa med att kunna fortsätta arbeta då deras ekonomi raserades om så inte var fallet. 

Förtidspension var också ett alternativ som några valde och detta leder till en ännu sämre 

ekonomi men behöver inte leda till lägre sjukvårdskostnader för det. Recept till olika 

mediciner var också en börda ekonomin. Medicinerna kunde vara mycket dyra och ibland 

många till antal. 

 

 

In May 2000 I lost my job due to so many absences. I was upset, depressed, 

and felt hopeless. I could not even drive for several months due to weakness 

and all the hypertension medications that made me drowsy. My disability 

(employer-based) went into long-term and I was told to apply for Social 

Security (disability), it was mandatory. I have been rejected twice. Kursivering 

tillfogad. (s. 993). 
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 Jönsen, Bengtsson, Nived, Ryberg och Sturfelt (2002) skriver om SLE och dess neuro- 

 Psykiatriska symptom som dessa patienter kan drabbas av i olika grad. Symptomen  

kan vara allt från motorikstörningar och huvudvärk till psykoser och depression.  

Dessa individer löper en större risk att drabbas av förtidspension och många patienter som har 

drabbats av olika neuropsykiatriska symptom på grund av SLE har fått lämna arbetslivet. 

 

Kunskap/förståelse 

Archenholtz, Buckhardt och Segesten (1999) utförde en studie om SLE patienters upplevelser 

av vad som är viktigt i livet angående livskvalitet samt belysa områden som deltagarna var 

missnöjda med. Patienterna upplevde att de kunde bli missförstådda av omgivningen då deras 

sjukdom eller handikapp inte syns. De kände också att läkarna inte riktigt förstod deras 

situation samt att de själva inte fick tillräckligt med information. Den information de fick var 

skrämmande och kunde vara gammal eller så upplevde de att de inte fick någon information 

alls. Vidare upplevde de att det var viktigt med förståelse och stöd från omgivningen.  

 

Mattje och Turato skriver om SLE patienters livsupplevelser. Patienterna upplevde det som 

om andra människor tog kontakt med dem för att de visste om att de var sjuka med SLE. 

Därför blev de misstänksamma när andra personer i omgivningen tog kontakt. Patienterna 

kände inte att deras familj eller resten av omgivningen riktigt förstod vad deras sjukdom 

innebar samt symptomatologin som denna kan medföra.  

 

 

 

In fact, people treated me as a sick person. And there were many people who 

thought I was going to die. Upon my soul! People who tried sometimes to 

please me because they seemed to be convinced of my death…. In my view, it 

is not love. Kursivering tillfogad. (s.480). 
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Socialt liv/vardag 

 

Archenholtz, Burckhardt och Segesten (1999) belyser olika faktorer som är viktiga i livet och 

när det gäller livskvalitet hos patienter med SLE eller reumatism. De beskriver också vilka 

missnöjen patienterna hade vad gäller aktuella faktorer.  Patienterna upplevde att det var 

viktigt att inte känna sig som en fånge av sjukdomen. Att kunna röra sig fritt och klara av det 

dagliga livet kändes viktigt. Patienterna uppskattade sina bättre perioder i sjukdomen och 

hoppades då att inte bli sämre. Att ha hälsa var något som patienterna värderade högt. 

 

 

Mendelson (2006) beskriver kvinnors upplevelser med SLE och det framkom att deltagarna 

hade svårt att vara sjuka samtidigt som omgivningen hade sina krav. Kvinnorna deltog heller 

inte i sociala aktiviteter på samma sätt som förut. Familj och vänner påverkades i olika grad. 

Trötthet och avsaknad av energi var två faktorer som bland annat gjorde att de inte orkade 

med alla bitar i livet som de skulle vilja. 

 

 

Before the onset of all these conditions, the life I was leading before 30 

included daily swimming and walking, camping, theater production work, and 

a full-time job, as well. I also painted, wrote, sang professionally, and 

entertained and cooked for friends and groups. Not exactly a sedentary 

lifestyle, to say the least. Kursivering tillfogad (s. 991) 

 

 

Lash (1998) gjorde en studie om livskvalitet vid SLE. Det visade sig att deltagarnas sociala 

liv hade blivit inskränkt på olika plan. Alltifrån att titta på tv och läsa till att kunna engagera i 

olika aktiviteter i samhället.  

 

Rinaldi (2004) undersökte olika dimensioner associerade till livskvalitet vid SLE. Deltagarna 

fyllde i varsitt formulär som mätte deras livskvalitet i allmänhet och inom speciella sektorer. 

Dessa visade att den allmänna hälsan samt vitaliteten var två faktorer som var betydligt sämre 

hos individerna med SLE jämfört med den kontrollgrupp som ingick i studien och som bestod 

av friska individer. Detta innebär att de ej har samma energi och ork som andra individer. 
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Detta inverkar på andra områden så som sociala aktiviteter, arbetsförmåga och relationer med 

andra människor. 

 

Greco, Rudy och Manzi (2004) undersökte olika faktorer som inverkar på olika 

aktivitetsbegränsningar hos patienter med SLE. Smärta visade sig ha den största inverkan på 

patienternas aktiva liv och var också den mest framstående faktorn som begränsade 

patienterna socialt inom olika sektorer i samhället.  

 

Diskussion 

Studien visar på att olika faktorer påverkar livskvaliteten vid SLE. Patienter med denna 

sjukdom är också individer med olika uppfattningar om livskvalitet men resultatet talar för att 

det finns mönster i hur dessa patienter upplever sina liv med denna kroniska sjukdom. Livet 

påverkas på olika plan, socialt, mentalt, fysiskt och ekonomiskt. Sjukdomen har en varierande 

symptombild hos var och en av patienterna men vissa symptom är återkommande hos de 

drabbade så som trötthet, depression, förlust av kontroll, av den egna kroppen och i tillvaron, 

kostnader och försämrad ekonomi, inskränkt social tillvaro samt risken att drabbas av 

komplikationer med varierande allvarlighetsgrad. Alla dessa komponenter påverkar de 

drabbades liv och leder till en försämrad livskvalitet. 

 

Petri (2007) skriver om vård av SLE patienter samt sjukdomens olika symptom och 

komplikationer. Kognitiva störningar är den vanligaste komplikationen när det gäller 

neurologiska sjukdomstillstånd vid SLE. Efter tio år med diagnosen drabbas 80 % av 

patienterna av kognitiv försämring. Andra faktorer som kan påverka detta förlopp är 

fibromyalgi och depression vilket drabbar många av dessa patienter. Detta medverkar till den 

försämrade livskvaliteten dessa patienter har jämfört med övrig befolkning. 

 

. 

Patienter med SLE har en komplex symptombild och bland dessa finns både fysiska och 

mentala fenomen. Exempel på detta är oro, depression, smärta, inskränkt socialt liv, olika 

följdsjukdomar samt en tillvaro som är oförutsägbar. Det är då av stort värde att möta dessa 

patienter med respekt och utifrån ett helhetsperspektiv 

Thorsén (2002, s. 100-105) skriver om helhetssynen på människan som menar att man kan se 

denne ur olika perspektiv och inte bara ur ett.  Dessa perspektiv är inte självständiga utan 
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kompletterar varandra och människan ses som en relationistisk varelse vilket betyder att 

denne har olika relationer till komponenter i tillvaron. Perspektiv som ingår i helhetssynen är; 

Det biologiska perspektivet - människan som biologisk kropp, psykologiska perspektivet - 

människan har också ett medvetande, interpersonellt perspektiv- människan påverkas av andra 

relationer i tillvaron, organisationsperspektivet - till exempel arbetsplats eller sjukhus eller 

andra organisationer där människan befinner sig, samhälleliga perspektivet - människan i 

samhället, kulturella perspektivet – människan i kulturen, ekologiskt perspektiv – människans 

vistelse i viss miljö samt religiöst/existentiellt perspektiv – människans svar på livsfrågor. 

Dessa komponenter skall man ta hänsyn till när man försöker förstå en annan människa och 

hans eller hennes situation. 

 

Antonovsky (2002, s.38) beskriver känslan av sammanhang (KASAM) och dess tre centrala 

komponenter nämligen; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Vidare definieras 

KASAM som följande citat nedan. 

 

Känslan 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 skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en 

finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och 

engagemang (s. 41). 

 

Oförutsägbarhet samt att inte längre ha tillit till vare sig hälsan som till den egna kroppen är 

två faktorer som SLE patienter upplever i det dagliga livet. Informationen angående deras 

tillstånd från sjukvårdens sida kan också brista och detta leder till att patienterna blir 

förvirrade och känner ännu mer oro för vad som ska hända. Sjukdomen i sig upplevs 

skrämmande att leva med då den kan uttrycka sig genom många skiftande symptom med 

varierande allvarlighetsgrad. Detta torde påverka deras känsla för sammanhang då livet snabbt 

kan förändras och kontrollen förloras helt över tillvaron anser jag. Då livskvaliteten är sämre 

vid SLE kan också detta bidra till att det inte känns meningsfullt.  

 

Livskvaliteten varierar mellan SLE sjuka samt deras upplevelser.  Lau, Yin och Mok (2006) 

skriver om skillnader mellan SLE patienter vad gäller etnicitet och geografisk plats. Personer i 
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österländska länder drabbas hårdare av sjukdomssymptomen och de flesta av dessa länder har 

också en högre prevalens av SLE.  

 

 Det kan vara svårt att generalisera vilken livskvalitet denna patientgrupp har då denna kan 

skilja sig åt markant med tanke på var man bor och till exempel vilken tillgång man har till 

sjukvård. Andra delar som inverkar på upplevelserna av att leva med SLE är omgivningens 

attityder och syn på sjukdom och de eventuella handikapp som denna kan föra med sig. Detta 

kan variera mellan olika kulturer. 

 

Haq och Isenberg (2002) Beskriver att SLE är en sjukdom som kan uppvisa en rad symptom 

och handikapp. Det är därför viktigt att ha en helhetssyn på dessa patienter. Olika 

yrkesgrupper kan medverka till att hjälpa patienterna i vardagen som till exempel 

arbetsterapeut, psykoterapeut och sjuksköterska. Sjuksköterskan kan fungera som en fast 

punkt inom sjukvården och har en roll i att följa upp patienternas sjukdomsprocess, dess 

konsekvenser samt medverka till att tillsammans med patienten mäta den livskvalitet som 

denne tycker sig ha för tillfället. Sjuksköterskan befinner sig också närmare patienten och kan 

uppmärksamma eventuella förändringar eller upplevelser från patientens sida med mera som 

läkarna inte alltid har möjlighet att se eller uppfatta. 

 

Kulczycka, Sysa-Jedrzejowska, Zalewska-Janowska, Miniszewska och Robak (under 

tryckning) utförde en studie där syftet var att se samband mellan livskvalitet och 

socioekonomiska faktorer hos patienter med SLE i Polen. Studien visade att de 83 patienter 

som ingick hade en reducerad livskvalitet och att samband fanns mellan socioekonomiska 

faktorer. Patienter som var bosatta i städerna upplevde en bättre livskvalitet än de patienter 

som bodde i byarna. Utbildning hade också betydelse då patienter som hade mer utbildning 

hade en bättre livskvalitet. Vidare tar studien upp olika faktorer som inverkar på patienternas 

liv. SLE kan yttra sig som utslag på huden, bland annat i ansiktet, och detta kan göra att den 

sociala biten i tillvaron blir påverkad då omgivningen kan se dessa hudutslag. Att leva med 

SLE innebär att olika delar i livet kan förändras som till exempel förmågan att vara en 

arbetsför person, kontakt med andra människor och förhållanden med andra samt attityder till 

livet och tillvaron. Kvinnor som drabbas kan också få besvär med graviditet samt 

komplikationer efteråt.  Fysiska och psykologiska komponenter samt smärta upplevde 

patienterna hade den största inverkan på livskvaliteten. Smärta inskränker på den fysiska 
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förmågan och orsakas bland annat av artrit hos dessa patienter. Dock upplever de smärta av 

flera orsaker och ställen på kroppen som till exempel i muskler, bröstet och i magen.  

 

Som tidigare nämnts i studien så inverkar det fysiska måendet på det psykologiska och 

tvärtom. Att leva med smärta kan orsaka stress och irriterbarhet men också känslor av 

hjälplöshet vilket dessa patienter upplever. Socialt liv och vardag blir också påverkade om 

man känner fysiskt obehag samt förmågan att kunna arbeta och upprätthålla ekonomin. Jag 

anser att det kan vara svårt att skilja dessa komponenter åt helt då de går in i varandra och det 

ena påverkar det andra. Dessa patienter måste leva med en reducerad livskvalitet och i en 

tillvaro som ej är förutsägbar. Framtiden är oviss och att planera kan kännas svårt då 

patienterna inte vet hur de mår någon eller några dagar framåt. SLE kan vända väldigt fort. 

Från att ha känt sig någorlunda ena dagen till att vara dödssjuk nästkommande dag. Det kan 

vara förståeligt att dessa patienter upplever ångest och oro samt depression på grund av detta. 

 

Många faktorer berörs av att leva med sjukdom, vissa faktorer berörs mer än andra och detta 

är individuellt. Många patienter med SLE får en sämre ekonomi på grund av att de är sjuka. 

Clarke (2001) studerade den ekonomiska aspekter vid SLE.  SLE patienterna hade kontakt 

med sjukvården flera gånger om året, både specialistvård och allmänvård. Både planerade och 

icke planerade sjukvårdskontakter ägde rum. Frånvaro från arbetet på grund av sjukdomen 

eller sjukvårdsbesök är andra aspekter som påverkar ekonomin för SLE patienterna. 

 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att belysa livskvalitet vid SLE med frågeställningarna; Vilka faktorer 

påverkar livskvaliteten? Och hur upplever dessa patienter det att leva med SLE?  Utbudet av 

vetenskapliga artiklar som passade studiens syfte var begränsat. Detta har medverkat till att 

artiklar med varierande kvalitet har inkluderats och kan ses som en begränsning i studien. 

Studier som hade som centralt syfte att beskriva dessa patienters dagliga liv med sjukdomen 

var få och fler sådana artiklar hade kunnat stärka studien.  Dock resulterade denna i några 

centrala kategorier vad gäller livskvalitet för dessa patienter i form av följande kategorier; 

Mental hälsa, fysisk hälsa, ekonomisk börda, kunskap/utveckling samt socialt/vardag. 

Författaren anser att dessa kategorier sammanfattar det som sjukdomen innebär och inverkar 

på i patienternas liv. Författaren har valt att inte ta med statistiska beräkningar i studien utan 

att lyfta fram det som passade till syftet. Vidare är de artiklar om inkluderats från olika länder. 
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Människor i olika kulturer kan se annorlunda på tillvaron, ha varierande sjukvårdsmöjligheter 

och andra kulturella skillnader som gör att det kan vara svårt att generalisera livskvaliteten 

hos alla med SLE inom olika plan samt förutsättningarna till livskvalitet.  

 

 

 

Slutsats 

Patienter med SLE har en försämrad livskvalitet. Orsakerna till detta består av flera faktorer. 

En ständig oro för vilka komplikationer som kommer att inträffa och som kan ske plötsligt. 

Tilliten till den egna kroppen och hälsan försämras. Tillvaron blir helt oförutsägbar. Det 

sociala livet reduceras på grund av fysiska och psykiska symptom, dålig ekonomi på grund av 

oförmåga att arbeta leder också det till en reducerad social tillvaro. Familj och omgivning 

påverkas. Patienterna känner inte alltid att omgivningen eller sjukvården förstår deras 

situation. Studien kan uppmuntra till fortsatt forskning kring denna patientgrupps upplevelser 

av ett liv med SLE. Vidare är det av stor vikt anser författaren då dessa patienter har en 

reducerad livskvalitet på grund av sjukdomssymptom, konsekvenserna av dessa samt 

omgivningens och sjukvårdens okunskap. 
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Bilaga 1. Tabellöversikt över inkluderade artiklar i studien 

 

 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design/Int

ervention 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kv

alit

et 

 

Mendelson, 

2006 

USA 

Att identifiera 

SLE sjuka 

Kvinnors upplevelser i 

vardagen 

Deskriptiv 

studie, 

etnografisk

t paradigm, 

djupintervj

uer samt 

skriftliga 

berättelser 

30 kvinnor med 

SLE. 

 

Bortfall: 29 

Innehållsanalys Ett liv i osäkerhet, känslor av att byta 

identitet, ekonomiska bördor. 

K=I 

 hög 

Alarcón et al., 

2004 

USA 

Att fast ställa faktorer 

tidigt i sjukdomen som 

kan förutsäga 

hälsorelaterad 

livskvalitet i fortsatt 

förlopp 

Longitudin

ell 

kohortstudi

e 

SF-36, 

PCS, MCS 

346 SLE sjuka i 

USA med olika 

etniska ursprung. 

 

Bortfall: 106 

patienter 

Bivarianta och 

multivarianta 

analyser.  P-

värde 0.05 el. 

mindre= 

signifikant 

Dålig hälsorelaterad livskvalitet i början 

förutsäger fortsatt dålig hälsorelaterad 

livskvalitet. Andra variabler som 

förutsäger densamma är av 

psykologiska/beteendemässig art samt 

socioekonomiska och demografiska 

fakorer 

P=I 

hög 

Lash, 

1998 

USA 

Hur SLE influerar på 

livskvaliteten 

Enkätstudie

= SIP och 

AIMs2 för 

att mäta 

livskvalitet

en hos 

deltagarna 

37 personer med 

SLE   

 

Bortfall: 23 

Cronbach`s α, 
P-värde 0.05 el. 

mindre= 

signifikant    

Områden som påverkas mest av 

sjukdomen är; Känslomässig balans, 

aktiviteter för att fördriva tiden med 

samt alert beteende 

P=I

I 

med

el 
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Mattje & Turato, 

2006 

Brasilien 

Att få vetskap om SLE 

patienters 

livsupplevelser 

Klinisk-

kvalitativ 

design, 

icke-

experiment

ell studie 

med 

explorativ 

inriktning, 

semistruktu

rerade 

intervjuer, 

öppna 

frågor 

5 personer med 

SLE 

 

Borfall:0 

Kategorisering 

av intervjuerna 

som spelades in 

och skrevs ut 

SLE påverkar patienterna psykologiskt 

då sjukdomen är oförutsägbar. 

Patienterna försökte identifiera samt 

bygga upp sina styrkor i livet med 

sjukdomen. De upplevde inte riktigt att 

omgivningen förstod dem och de 

konsekvenser SLE för med sig. 

K = 

II 

med

el 

Rinaldi et al., 

2004 

Italien 

Undersöka 

hälsorelaterade 

livskvaliteten hos SLE 

patienter samt jämföra 

denna med en frisk 

kontrollgrupp samt 

undersöka förhållanden 

mellan dimensioner och 

subskalor efter mätning 

av hälsostatus 

Kohortstud

ie, 

tvärsnittsde

sign 

SF-36, 

kliniska 

undersökni

ngar, 

PCS , 

MCS,  

ECLAM,  

SLICC/AC

R  damage 

index 

126 personer 

med SLE   

96 personer i den 

friska 

kontrollgruppen 

och som valdes 

slumpmässigt  

 

Bortfall: 0 

Mann-Whitney 

U-test, 

Spearman`s ρ, 

Pearson`s x2, 

statistica= 

software 

package.  Ej 

parametrisk 

statistik. Linjär 

korrelation, P-

värde 0.05 el. 

mindre= 

signifikant    

 Både fysiska och mentala komponenter 

påverkar reduceringen av den 

hälsorelaterade livskvaliteten. Den 

ömsesidiga interaktionen mellan dessa 

dimensioner verkar vara mer relevant för 

de SLE sjuka än hos friska individer. 

P = 

II 

med

el 
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Tench et al., 

2000 

England 

  

Att studera trötthet vid 

SLE samt dess prevalens 

och bidragande faktorer 

Konsekutiv

t urval, 

frågeformu

lär; Fatigue 

Severity 

Score, 

Chalder 

Fatigue 

Scale, VAS 

– skala. 

SLAM, 

ECLAM, 

SLICC/AC

R, 

Pittsburgh 

Sleep 

Quality 

Index, SF- 

36, 

Hospital 

Anxiety 

and 

Depression 

Scale  

120 patienter 

med SLE  

 

Bortfall=0 

SPSS 8.0 

Windows 

software 

package, icke 

parametriska 

tester, 

spearman´s 

rank correlation 

koefficient 

Trötthet är vanligt bland SLE patienter 

och kan associeras med sämre 

funktionsförmåga. Förutom behandling 

mot primärsjukdomen bör även dessa 

patienter behandlas för 

humörsvängningar och sömnlöshet för 

att minska tröttheten och förbättra deras 

livskvalitet 

P= I 

 hög 
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Greco, Rudy & 

Manzi, 

2004 

USA 

 

Att uppskatta till vilken 

grad sjukdomsaktivitet, 

smärta samt psykologisk 

stress förutäger 

aktivitetsbegränsningar 

hos personer med SLE 

Tvärsnitsst

udie, 

Klinisk 

undersökni

ng, 

 SLAM-R, 

SLEDAI, 

AIMS2, 

MPQ-SF, 

PGA, MPI-

PS, CES-

D, 

STRESS, 

SF-36 

93 personer med 

SLE  

 

Bortfall:117 

Chi-square, 

RMSEA, 

NNFI, LISREL 

V8.52 cp för 

multivariat 

regression, 

CFA, FIML, 

PRELIS, P-

värde 0.05 el. 

mindre= 

signifikant    

Smärta och sjukdomsakivitet hade 

påtagliga influenser på 

aktivitetsbegränsningar av olika slag. 

Störst influens hade smärta på olika 

aktivitetsbegränsningar.  

P=I

I 

med

el 

Khanna, Pal, 

Pandey & Handa, 

2004 

Indien 

Att fastställa 

livskvaliteten hos 

patienter med SLE och 

korrelera denna med 

sjukdomsaktivitet  

Tvärsnittsst

udie, 

WHOQOL-

Bref, Mex-

SLEDAI  

73 patienter med 

SLE 

 

Bortfall: 2 

SPSS 10.0, 

Pearson 

korrelations- 

koefficient, t-

test, Mann-

Whitney U test,  

ANOVA, P-

värde 0.05 el. 

mindre= 

signifikant    

Fysiska och psykologiska faktorer är 

sämre vad gäller livskvaliteten vid aktiv 

sjukdom. Dock korrelerar inte aktiv 

sjukdom med påverkad livskvalitet vad 

gäller sociala faktorer och omgivningen 

P=II 

med

el 
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Archenholtz, 

Burckhardt & 

Segesten, 

1999 

Sverige 

 

Öka förståelsen för de 

domäner som är viktiga i 

reumatiskt sjuka svenska 

kvinnors liv samt 

beskriva deras missnöje 

med dessa domäner 

Telefoninter

vjuer med 

öppna 

frågor,  

50 kvinnor med 

SLE samt 50 

kvinnor med 

reumatism,  

 

Bortfall:0 

 Innehållsanalys 

med 

kategorisering 

Nio kategorier; Hälsa/välmående, 

familj/vänner, arbete, 

hus/hem/boendemiljö, socialt 

stöd/funktionsservice, hobby/kulturakt., 

tillräcklig inkomst, självständighet, 

integritet/identitet. Domäner som var 

viktiga korresponderade nära de domäner 

de var mest missnöjda med. SLE 

patienterna var mest missnöjda med att 

de inte hade kontroll över sina kroppar   

K=II 

med

el 

Kozora, Ellison 

& West, 

2006 

USA 

Undersöka frekvensen av 

och reliabiliteten av 

depression, trötthet och 

smärta hos SLE sjuka 

jämfört med 

kontrollgrupp samt 

undersöka samband 

mellan neuropsykiatriska 

åkommor hos dessa 

patienter och ovan 

nämnda faktorer 

Follow-up 

studie 

kohortdesig

n 

ACR-SLE 

Battery, 

SLEDAI, 

CII. Dessa 

tester 

gjordes i 

studiens 

början och 

efter en 

månad   

31 patienter med 

SLE med en 

bakgrund av 

neuropsykiatriska 

symptom, 22 

patienter med 

SLE men utan en 

sådan bakgrund 

och 25 friska 

personer i 

kontrollgrupp.  

Bortfall:0 

Chi-square test, 

ANOVA, P-

värde 0.05 el. 

mindre= 

signifikant    

Generellt hade personer med SLE högre 

symptom när det gäller depression, 

trötthet, smärta samt kognitiva 

svårigheter. Det finns ett förhållande 

mellan neuropsykiatriska symptom och 

depression, trötthet och smärta.   

P=II 

med

el 
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Weder- Cisneros, 

2004 

Salvador 

 

Prevalens av huvudvärk 

hos SLE patienter samt 

faktorer som kan inverka 

på detta 

Tvärsnittsst

udie, 

konsekutivt 

urval, 

frågeformul

är, Beck 

Depression 

Inventary, 

MEX-

SLEDAI, 

HAQ-Di, 

AIMS, 

SLICC-

ACRT 

index, 

Severity of 

Disease 

Index in 

SLE, VAS, 

kliniska 

prover    

81 SLE patienter  

29 RA patienter 

 

Bortfall= 0 

Deskriptiv, Chi 

square of 

Fisher´s exact 

test, Mann-

Whitneys U-

test, x2, odds-

kvot, 

konfidensinterva

ll, P-värde 0.05 

el. mindre= 

significant, 

SPSS v10 

windows     

Huvudvärk var vanligare bland SLE 

patienterna än bland RA patienterna 

P=II 

med

el 

Benitha & Tikly, 

2007 

Sydafrika 

Att undersöka 

funktionshinder och 

hälsorelaterad livskvalitet 

hos svarta sydafrikaner 

med SLE och reumatism 

samt försöka se samband 

med organskador och 

sjukdomsaktivitet 

Tvärsnittsst

udie, 

m HAQ, 

SF-36, m 

HAQ-DI,  

50 patienter med 

reumatism och 50 

patienter med 

SLE samt en 

kontrollgrupp i 

samma 

geografiska 

område och med 

samma etniska 

bakgrund 

Bortfall:0 

Mann-Whitney 

U – test, chi 

square test, 

Fisher`s exact 

test, Spearman 

rank correlation 

test, P-värde 

0.05 el. mindre= 

signifikant   

STATISTICA  

Sjukdomen påverkar den hälsorelaterade 

livskvaliteten hos båda grupperna. 

Sjukdomsaktiviteten snarare än 

organskador eller sociodemografiska 

karakteristika korrelerar bäst med vissa 

aspekter av funktionshinder och 

hälsorelaterad livskvalitet 

 P=II 

med

el  
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Jolly, 

2005 

USA 

Att jämföra den 

hälsorelaterade 

livskvaliteten mellan 

patienter med SLE och 

andra kroniska sjukdomar 

Registerstud

ie, 

SF-36 

 

90 patienter med 

SLE 

 

Bortfall:0 

T-test, STATA-

7SE, P-värde 

0.05 el. mindre= 

signifikant 

Den hälsorelaterade livskvaliteten är 

sämre vid SLE samt påverkar alla 

hälsofaktorer vid en yngre ålder jämfört 

vid andra kroniska sjukdomar 

R=II

I  

låg 

Doria et al. 

2004 

Italien 

Att undersöka hur 

kliniska, immunologiska 

samt psykologiska 

variabler influerar på den 

hälsorelaterade 

livskvaliteten vid SLE  

Kohortstudi

e, 

Klinisk 

undersöknin

g, 

SF-36, 

HAS, 

HAM-D, 

mätning av 

sjukdomsak

tivitet, 

svårighetsgr

ad och 

skador= 

ECLAM, 

SLICC/AC

R 

126 personer med 

SLE i Italien 

varav 110 kvinnor 

och 16 män.  

 

Bortfall:0 

Ordinalskala, 

Mann-Whitney 

U-test, 

Kolmogorov-

Smirnov test, 

Spearman`s ρ, 

Pearson`s x2, 

Fisher exact test, 

student`s t-test, 

multivarianta 

analyser, P-

värde 0.05 el. 

mindre= 

signifikant  

Oro, depression och smärta (i leder) var 

de främsta komponenterna som 

påverkade den hälsorelaterade 

livskvaliteten i negativ riktning 

P= I 

hög 



Bilaga 1. Tabellöversikt över inkluderade artiklar i studien 

 

 

Da Costa et al. 

2005 

Kanada 

Att karakterisera 

sömnproblem hos 

patienter med SLE samt 

se associationer med 

sömnkvalitet 

PSQI, 

frågeformu

lär, klinisk 

undersökni

ng,CESD-

AR, 

ACLS-

PAQ, 

HAQ, 

SLAM-R, 

SLICC/AC

R 

106 kvinnor med 

SLE 

Bortfall:6 

Deskriptiv 

statistik, 

univarianta 

utlägg, multipla 

regressionsanal

yser, P-värde 

0.05 el. mindre 

= signifikant    

Majoriteten av SLE patienterna lider av 

sömnproblem och detta kan vara en orsak 

till den trötthet dessa patienter upplever. 

Depression och brist på motion är två 

faktorer som man bör inrikta sig på hos 

patienterna för att förbättra deras 

sömnkvalitet. Läkemedel kan ytterligare 

orsaka dessa problem 

P= I 

hög 

Peralta-Ramírez, 

Jiménez-Alonso, 

Godoy-García 

och Perez- 

García, 2004 

Spanien 

 

 

Att undersöka om stress 

påverkar 

symptomatologin vid 

SLE- daglig stress och 

stressfulla livshändelser. 

SSLE, 

DSI,SLESI

, SLEDAI, 

SLICC/AC

R  

64 patienter 

Bortfall: 6 

Av de 58 som 

ingick i studien 

hade 12 st patinter 

en annan form av 

SLE varav resten 

hade SLE enligt 

ACR  

Cronbach`s α, 

serologiska 

prover, 

ANOVA,multiv

arianta 

analyser,överfö

ringsanalyser 

Daglig stress förvärrar symptomatologin 

men inte stressfulla händelser. 

P=II 

mede

l 



Bilaga 1. Tabellöversikt över inkluderade artiklar i studien 

 

 

Oeser, Chung, 

Asanuma, 

Avalos och Stein, 

2005 USA 

 

 

Fetmas inverkan på SLE Konsekutiv

t urval, 

prospektiv 

studie utan 

randomiser

ing. 

SLEDAI, 

M-HAQ, 

SDI, VAS, 

RAI, 

Krupp 

fatigue 

severity 

scale, 

Spitzer 

quality of 

life Index, 

laboratoriet

ester 

100 patienter med 

SLE. 

 

Bortfall: 0 

BMI, 

Univarianta 

analyser, 

medelvärde, 

standardavvikel

se, Kruskal-

Wallis test, 

Pearson´s chi-

square test, 

Spearman´s 

korrelationskoe

fficient, 

multipel 

logistisk 

regression, 

Stata 8.2 

software, P-

värde 0.05 el. 

mindre= 

signifikant    

Fetma försämrar funktionskapaciteten 

hos SLE patienter samt påverkar 

inflammationsmarkörer 

P=II 

mede

l 

Jönsen, 

Bengtsson, 

Ryberg och 

Sturfelt, 2002 

Sverige 

 

 

Att undersöka 

neuropsykiatriska 

åkommors konsekvenser 

vid SLE 

Prospektiv 

studie med 

uppföljning

.  

SLICC/AC

R  

117 patienter med 

SLE  

Bortfall: 24 

Vid uppföljning: 

70 patienter med 

SLE  

Bortfall:0 

Fisher´s exact 

test, Mann-

Whitney U-test, 

Poisson 

regression 

analyser, P-

värde 0.05 el. 

mindre = 

signifikant    

SLE patienter med neuropsykiatriska 

manifestationer har en högre oförmåga 

att kunna delta i arbetslivet samt en ökad 

skada i olika organ 

P=II 

mede

l 



Bilaga 1. Tabellöversikt över inkluderade artiklar i studien 

 

 

Wiginton, 1999 

USA 

 

 

 

Att undersöka vilka 

koncept kvinnor använder 

för att beskriva sina liv 

med SLE. Påverkas 

kvinnornas kognitiva 

uppfattning om att leva 

med SLE av ålder, 

sjukdomsduration eller 

status  

Intervjuer, 

deltagarna 

fick skriva 

olika 

koncept på 

kort samt 

rita pilar 

hur dessa 

koncept 

hör ihop 

med 

varandra. 

Detta 

gjordes 

med varje 

deltagare. 

20 kvinnor med 

SLE 

 

Bortfall: 0 

 Frekvensen av 

de olika 

koncepten 

ställdes upp i 

tabellform och 

dessa 

kategoriserades 

sedan. 

Deskriptiv 

statistik, Mann-

Whitney U-test, 

P-värde 0.05 el. 

mindre = 

signifikant    

Upplevelsen av att leva med SLE är och 

bör ses som individuell. Smärta, 

osäkerhet, omgivningsfaktorer, 

psykologiska problem och fysiska samt 

sociala faktorer nämndes mest av 

deltagarna men dessa var individuellt 

associerade med varandra. Ålder, 

sjukdomsstatus visade vissa signifikanta 

skillnader vad gäller uppfattningar om 

vissa koncept. 

K= II 

mede

l 
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Monaghan et al., 

2007 Australien 

 

 

 

 

 

Att undersöka förhållandet 

mellan utseende och 

psykologisk stress hos 

personer med reumatiska 

sjukdomar 

 

 

 

 

 

Rekrytering 

Samt 

konsekutivt 

urval av pat. 

Randomiser

ad 

kontrollerad 

studie, 

fågeformulä

r samt 

kliniska 

undersöknin

gar 

 

 

 

 

157 patienter 

varav 60 med SLE 

Bortfall: 0 

 

 

 

 

 

DRP, HADS,  

HAQ, CSQ,  

Fysiologiska 

undersökningar 

 (RA-

patienterna)  

ESR, CRP,  

SF-36, multipel 

regression 

(SLE- 

patienterna 

analyserades 

separat) 

 

 

 

 

 

 

Utseendet påverkar patienternas psykiska 

mående och kan bidra till en utveckling 

av depression 

C=II  

medel 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2. Tabell över exkluderade artiklar 

Författare  

 
Titel Årtal Orsak till exkludering 

Matsuno, Hirayama,  

Tanino och Minami 

 

Health-related quality of life in patients with systemic lupus 

erythematosus after medium to long-term follow-up of hip 

arthroplasty 

  

 

2007  Passade inte in på studiens syfte och 

uppfyllde ej kriterierna för en 

vetenskaplig artikel 

Clarke et al. 

 

SLE patients with renal damage incur higher health care costs 2008 Passade inte in på studiens syfte och 

uppfyllde ej kriterierna för en 

vetenskaplig artikel 

Tang, Calkins 

Och Petri 

Neurally mediated hypotension in systemic lpus erythematosus 

patients with fibromyalgia 

2004 Passade inte in på studiens syfte 

Hyphantis et al. The Impact of Psychological Functioning upon Systemic 

Sclerosis 

Patients´ Quality of Life 

2007 Passade inte in på studiens syfte 

Panopalis et al. The systemic lupus erythematosus tri-nation study: longitudinal 

Changes in physical and mental well-being 

2005 Passade inte in på syftet samt uppfyllde ej 

kriterierna för en vetenskaplig artikel 

Kuriya, Gladman, Ibañez 

Och Urowitz 

 

Quality of Life Over Time in Patients With Systemic Lupus 

Erythematosus 

2008 Passade inte in på studiens syfte 

Freire, Maia, Nepomuceno 

och Ciconelli 

Damage index assessment and quality of life in systemic lupus 

erythematosus patients (with long-term disease) in Northeastern 

Brazil 

2007 Passade inte in på studiens syfte 

Panopalis et al. The Systemic Lupus Erythematosus Tri-Nation Study: 

Cumulative Indirect Costs 

2007 Passade inte in på studiens syfte 

Hale et al. ”Joining the dots” for patients with systemic lupu 

erythematosus: personal perspectives of health care from a 

qualitative study 

2006 Uppfyllde ej kriterierna för en 

vetenskaplig artikel 

Sutcliffe, Clarke, Taylor, 

Frost och Isenberg 

Total costs and predictors of costs in patients with systemic 

lupus erythematosus 

2001 Passade inte in på studiens syfte och 

frågeställningar 



 

 

 

Medeiros et al. 

 

Health-related quality of life in patients with systemic lupus 

erythematosus and its relationship with cyclophosphamide pulse 

therapy 

2008 Passade ej in på studiens syfte 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 3. Tabell 1 a. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med              

kvantitativ metod enligt SBU & SSF, 1999, C, P, R och L. 

(Hellzén & Pejlert, 1999). 

 I=hög II=medel III=låg 

C Prospektiv randomiserad 

studie. Större väl 

planerad och genomförd 

multicenterstudie med 

adekvat beskrivning av 

protokoll, material och 

metoder inklusive 

behandlingsteknik. 

Antalet patienter 

tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. 

 

- 

Randomiserad studie med för få 

patienter, och/eller för många delstudier, 

vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter, otillräckligt 

beskrivet eller stort bortfall. 

P Prospektiv studie utan 

randomisering. 

Väldefinierad 

frågeställning, 

tillräckligt antal 

patienter, adekvata 

statistiska metoder. 

 

- 

Litet antal patienter, brister i 

genomförande, tveksamma statistiska 

metoder. 

R Retrospektiv studie. 

Stort konsekutivt 

patientmaterial väl 

beskrivet och analyserat 

med adekvata statistiska 

metoder (t ex 

multivariantanalys, fall-

kontrollmetodik etc). 

Lång uppföljningstid. 

 

- 

Begränsat patientmaterial otillräckligt 

beskrivet, alltför kort uppföljning eller 

inadekvata statistiska metoder. 

L Noggrann 

litteraturgenomgång, väl 

redovisat 

patientmaterial, ofta i 

tabellform. 

Väldokumenterat 

lärobokskapitel. 

 

- 

Redovisning utan källhänvisning och 

med ofullständigt underbyggda 

slutsatser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 3. Tabell 1 b. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvalitativ 

metod 

enligt SBU & SSF, 1999, C, P, R och L. (Hellzén & Pejlert, 1999). 

 I=hög II=medel III=låg 

K 

 

Studie med kvalitativ 

metod. Väldefinierad 

frågeställning, relevant 

urval samt väl beskriven 

undersökningsgrupp och 

kontext. Metod och 

analys väl beskriven och 

genomförd, resultatet är 

logiskt och begripligt, 

god kommunicerbarhet. 

 

 

- 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning, 

undersökningsgrupp för 

liten/otillräckligt beskriven, 

metod/analys ej tillräckligt beskriven 

eller bristfällig resultatredovisning. 
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Artikel nr:……..  Granskare:……………………………………….. 

 

Författare:…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Titel:…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Årtal:……..   Tidskrift:………………………………………….. 

 

Land där studien utfördes:……………………………………………………………………. 

 

Typ av studie: Original   Review Annan …………………… 

  

 

Kvantitativ  Kvalitativ    

 

 

Område: 

 

1………………………………….  

 

2………………………………….  

 

3………………………………….  

 

4………………………………….    

 

Fortsatt bedömning: Ja   Nej       

 

Motivering:………………………………………………………………………………….. 

 

Kvalitetsbedömning: Hög (I)        Medel (II)        Låg  (III)        

 

Kommentar:…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Kvalitetsbedömning 

 
Frågeställning/hypotes:……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Typ av studie 

Kvalitativ:  Deskriptiv               Intervention             

Annan                   ……………………………………….. 

 

Kvantitativ:  Retrospektiv       Prospektiv             

                    Randomiserad     Kontrollerad            

                    Intervention                          Annan                       ……………………….. 

 

Studiens omfattning:   Antal försökspersoner (N):………    Bortfall (N)……….. 

Tidpunkt för studiens genomförande?...............................    Studiens längd……… 

Beaktas: Könsskillnader?  Ja         Nej         Åldersaspekter?  Ja     Nej          

 

Kvalitativa studier 

Tydlig avgränsning/problemformulering?                 Ja                    Nej      

Är perspektiv/kontext presenterade?                         Ja                     Nej                    

Finns ett etiskt resonemang?                                     Ja                     Nej                       

Urval relevant?                                                          Ja                     Nej                           

Är försökspersonerna väl beskrivna?                        Ja                     Nej                      

 Är metoden tydligt beskriven?                                 Ja                     Nej        

Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat?    Ja                      Nej     

Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i 

överensstämmelse med verkligheten,  

fruktbar/nyttigt?                                                      Ja                       Nej     

  

    



 

 

 

   

  

Kvantitativa studier 

Urval:  Förfarandet beskrivet     Ja          Nej        

            Representativt                Ja          Nej       

            Kontext                          Ja          Nej       

 Bortfall: Analysen beskriven    Ja         Nej         

               Storleken beskriven    Ja         Nej        

Interventionen beskriven           Ja         Nej       

Adekvat statistisk metod           Ja         Nej        

Vilken statistisk metod är använd? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Etiskt resonemang?              Ja          Nej       

 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten –valida         Ja           Nej         

                          -reliabla         Ja           Nej         

 

Är resultatet generaliserbart?  Ja           Nej         

 

Huvudfynd! 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Omarbetad utifrån SBU-granskningsmall Hellzén, O & Pejlert, A (1999) 



 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                 

 


