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SAMMANFATTNING 

BAKGRUND: Schizofreni är en allvarlig psykiatrisk sjukdom som innebär ett stort lidande 

för den drabbade. Sjukdomen kan leda till symtom så som hallucinationer, förvrängd 

verklighetsuppfattning, apati och tillbakadragenhet. Sammantaget innebär detta att patienter 

med schizofreni skattar sin Quality of Life lägre än genomsnittspopulationen.  

 

SYFTE: Syftet med litteraturöversikten var att belysa vilka faktorer som påverkar Quality of 

Life hos personer med diagnosen schizofreni och som behandlas i öppenvården.  

 

METOD: Undersökningen genomfördes som en litteraturöversikt. Tio vetenskapliga artiklar 

som stämde överens med studiens syfte ingick, de granskades kvalitémässigt och genomgick 

en strukturerad analys.  

 

RESULTAT: De identifierade faktorer som påverkade Quality of Life hos personer med 

schizofreni delades in i tre huvudkategorier som var synonyma med Anontonvskys KASAM-

begrepp: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Som underkategorier till dessa 

begrepp identifierades följande underkategorier: Positiva symtom, den kognitiva förmågan, 

den psykosociala situationen, att ha kontroll över vardagen, fysisk hälsa, stöd från vården och 

livsglädje och optimism. Sammanfattningsvis visar artiklarna att de tre huvudkategorierna 

identifierar områden där patienterna har en låg funktionsgrad. De sju underkategorierna 

identifierar i sin tur områden som direkt eller indirekt påverkar patientens Quality of Life.  

 

SLUTSATS: Sjuksköterskan kan på egen hand eller tillsammans med andra yrkeskategorier 

inom vården stärka Quality of Life hos personer med schizofreni, dels genom motiverande 

samtal men också genom samordnade insatser mellan olika samhällsaktörer. 

 

KLINISK BETYDELSE: Personer med schizofreni upplever socialt utanförskap, brist på 

sysselsättning och isolering som faktorer som påverkar deras livssituation negativt. Som 

vårdgivare är det av största vikt att möta patienten i dess upplevda problem för att få ett 

positivt behandlingsresultat.  

 

NYCKELORD: Quality of Life, Schizofreni, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

 



ABSTRACT 

BACKGROUND: Schizophrenia is a serious psychiatric illness, which entails great suffering 

for the person afflicted. The illness may cause symptoms such as hallucinations, a distorted 

sense of reality, apathy and reclusiveness; in effect causing the schizophrenic patient to 

evaluate his or her Quality of Life as being lower than the average persons.  

 

PURPOSE: The purpose of the literature review, was to highlight which factors affect 

Quality of Life, for schizophrenic patients in outpatient care.  

 

METHOD: The study was carried out as a literature review. Ten scientific articles, well 

suited for the purpose of this paper, were critically reviewed and structurally analyzed.  

 

RESULT: The identified factors, influencing Quality of Life for patients suffering from 

schizophrenia, were divided into three main categories, synonymous with Antonovsky's 

concept of KASAM: comprehensibility, manageability and meaningfulness. Furthermore, 

seven concepts were identified as constituting subcategories: positive symptoms, the 

psychosocial situation, maintaining control of ones everyday life, physical health and support 

from health facilities and exuberance and optimism. In summary, the articles studied show 

that the three main categories identify areas, in which the patients are low functioning. The 

seven sub-categories in their turn identify areas that directly or indirectly affect the patients' 

Quality of Life. 

 

CONCLUSION: The nurse can improve Quality of Life in individuals diagnosed with 

schizophrenia, either on her own, or in collaboration with other professionals in the health 

care sector. This can be achieved through motivational talks, but also through coordinated 

efforts between various social actors. 

 

CLINICAL SIGNIFICANCE: Patients suffering from schizophrenia, perceive exclusion in 

the social arena, a lack of pursuit and/or employment and general isolation as factors 

negatively affecting their lives. Thus the ability of caregivers, to meet the perceived problems 

and needs of the patient, is paramount when striving for a positive outcome of treatment. 

 

KEY WORDS: Quality of Life, Schizophrenia, comprehensibility, manageability and 

meaningfulness 
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1. INLEDNING 
Författarna till detta arbete har under våren 2013 genomfört en fyra veckor lång 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU), inom den psykiatriska vården. Under VFUn gjordes en 

rad iakttagelser, vilka väckte funderingar. En av iakttagelserna var att en stor del av 

patienterna även hade somatiska problem och att dessa patienter därför ofta hänvisades till 

vårdcentralen, trots att alla som arbetade inom den psykiatriska vården tycktes vara fullt 

medvetna om att patienten aldrig skulle följa uppmaningen. Flera patienter fick läkemedel 

mot en rad sjukdomstillstånd som var livsstilsrelaterade. Det ställdes inga frågor om rökning, 

övervikt eller tandhälsa trots att många patienter vid en ren okulär besiktning verkade befinna 

sig i ett besvärligt skick. Några patienter beskrev en tillvaro i ensamhet och utan meningsfull 

sysselsättning, som mest gick ut på till att sitta hemma och titta på tv. Författarnas intryck var 

att omvårdnadsprocessen saknade tydlighet. Ingen systematisk uppföljning gjordes från 

tidigare möten, mer än att det ställdes frågor kring medicinska biverkningar. Det ställdes inte 

frågor om hur patienten mådde eller hur tillvaron upplevdes i det vardagliga livet. 

Funderingar väcktes om hur dessa patienter mår och vad som påverkar deras hälsa. 

 

2. BAKGRUND 
2.1. Psykiatrin från institution till öppenvård 
Fram till början av 1900-talet hade den psykiatriska vården mer karaktären av förvaring än 

vård. Den behandling patienterna utsattes för skulle idag närmast liknas vid tortyr och var 

fjärran från evidensbaserad vård. Under 1900-talet började läkemedelsutvecklingen ta fart och 

1952 kom det stora medicinska genombrottet då klorpromazin upptäcktes. Det var det första 

läkemedlet som hade en lindrande inverkan på psykotiska symptom. I och med att 

sjukdomssymptomen reducerades, så blev patienterna mer mottagliga för behandling 

(Svenska psykiatriska föreningen, 2009).  

 

Psykiatrin har också förändrats från stora institutioner med 35 000 sängplatser år 1960 till 

dagens blott 4000 sängplatser, trots att befolkningen i landet under samma tidsperiod har ökat 

med två miljoner människor. Bättre diagnostisering och behandling har resulterat i att de 

flesta patienter, efter 90-talets stora psykiatrireform då de stora mentalsjukhusen stängdes, 

kunde ha ett eget boende ute i samhället. Istället för vård inom slutenvården, gavs nödvändig 

behandling vid psykiatriska öppenmottagningar. Detta har på det stora hela varit en 

förbättring; både för den enskilde patienten, som på detta sätt får uppleva den autonomi som 
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är självklar för de flesta människor och samtidigt en vinst för samhället, menar Statens 

beredning för medicinsk utvärdering, SBU (2012). Detta är också helt i linje med vad 

Världshälsoorganisationen, WHO (2001) menar är en god vård för personer som lider av 

psykisk sjukdom. Det finns dock stora kunskapsluckor gällande vilket stöd som behövs för att 

förbättra situationen för patienter med schizofreni i öppenvården (SBU, 2012). 

 

2.2. Schizofreni 
Schizofreni är en allvarlig psykisk sjukdom som leder till stort lidande för patienten (Sörgard 

et. al., 2002). Socialstyrelsen (2011) beskriver schizofreni som en av de svåraste 

folksjukdomarna. Det är oklart vad som orsakar sjukdomen utöver att det är en olycklig 

kombination av arv och miljö (Svenska psykiatriska föreningen, 2009). Risken för 

insjuknande ökar om personen varit med om svåra upplevelser eller missbrukar cannabis 

(Reading, 2004). Prevalensen för schizofreni i Stockholms län är 0,35 procent (Svenska 

Psykiatriska föreningen, 2009). I övriga världen är prevalensen i stort sett den samma där man 

utgår från DSM-IV-kriterierna för diagnos. Endast på några få platser i Nordamerika och 

Västeuropa finns en förhöjd prevalens i isolerade grupper, men orsaken till detta är okänd. 

(Socialstyrelsen, 2011) 

 

Den som drabbas av schizofreni får en avvikande verklighetsuppfattning som yttrar sig genom 

vanföreställningar och avvikande beteende. Symptomen delas upp i två kategorier: positiva 

och negativa. Denna indelning gjordes på 1880-talet och används än idag. Till de positiva, 

som kan beskrivas som upplevelser och uttryck som adderas till personens vanliga 

sinnesintryck och sätt att föra sig, hör vanföreställningar, hallucinationer, avvikande tal och 

beteende. Positiva symptom behandlas med neuroleptika. Till de negativa, som kan beskrivas 

som upplevelser och uttryck som subtraheras, tas bort från personen, hör tillbakadragenhet, 

likgiltighet och nedsatt lustkänsla (Svenska psykiatriska föreningen, 2009).  

 

Schizofreni kan uppträda i kombination med bipolära drag med maniska och depressiva 

episoder och kallas då schizoaffektivt syndrom. Insjuknandet i schizofreni sker oftast i ung 

ålder och något fler män än kvinnor drabbas. Sjukdomen är behandlingsbar med 

antipsykotiska läkemedel, men går inte att bota. Cirka en tredjedel av de som drabbas 

återhämtar sig helt och kan leva ett vanligt liv med hjälp av medicinering. En tredjedel får 

symptomlindring av medicinering men behöver ytterligare stöd i form av terapi. Den sista 

tredjedelen återhämtar sig inte särskilt väl och behöver därför mer omfattande stödåtgärder, 
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såsom medicin, terapi samt perioder inom slutenvården. (Svenska psykiatriska föreningen, 

2009). 

 

Patienter med schizofreni är överrepresenterade i en lång rad livsstilssjukdomar och har sämre 

hälsa än den övriga befolkningen. Trots att det finns enkla och standardiserade sätt att bevaka 

blodglukos, blodtryck och vikt har patienterna i större utsträckning värden som är utanför de 

rekommenderade och detta leder i sin tur till att dessa patienter löper större risk att drabbas av 

hjärt- och kärlsjukdomar (Deuschleet. al., 2013). Patienter med schizofreni lever i genomsnitt 

20 år kortare och de upplever också lägre Quality of Life än genomsnittspopulationen (von 

Hausswolff-Juhlin, Bjartveit, Lindström & Jones, 2009). Missbruk av alkohol och narkotika 

är ett problem i gruppen personer med schizofreni. Upp till 20 % av individerna har denna 

problematik som kallas co-morbiditet eller samsjuklighet (Dickey, Azeni, Weiss, & Sederer, 

2000). Suicidaliteten är förhöjd; var tionde person med schizofreni dör en för tidig död genom 

självmord, vilket är betydligt fler än hos vilken annan grupp som helst i samhället (Svenska 

psykiatriska föreningen, 2009).  

 

Det är mycket vanligt att personer med schizofreni har nedsatt kognitiv förmåga. Detta 

innebär att personerna har svårt att ta in och bearbeta intryck som mynnar ut i val av relevanta 

handlingar.  Detta yttrar sig ofta som bristande uppmärksamhet och tålamod. Även språk- och 

minnessvårigheter samt nedsatt intelligens kan vara ett problem för dessa personer som därför 

ofta har svårt att klara av vardagen (Socialstyrelsen, 2011). Studier har visat att män insjuknar 

tidigare i livet än kvinnor, vilket är anledningen till en avstannande utveckling av den 

kognitiva förmågan. Denna märks tidigare hos männen än hos kvinnor med schizofreni. 

Kvinnor med schizofreni klarar sig därför bättre i sociala sammanhang än män med 

schizofreni (Häfner, 2003).  

 

2.3. Quality of Life 
Den engelska termen Quality of Life används när livskvalitén hos patienter med 

långtidssjukdom undersöks i vetenskapliga sammanhang (Burckhardt & Anderson, 2003). I 

detta arbete kommer uttrycket Quality of Life att användas eftersom det är väldefinierat och 

används frekvent i vetenskaplig litteratur vilket inte den svenska översättning livskvalitet gör. 
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Quality of Life-skalan skapades på 1970-talet av den amerikanska psykologen John Flanagan. 

Skalan har visat sig vara mycket användbar för att mäta upplevd hälsa i grupper som lider av 

långvarig sjukdom och undersöker fem domäner:  

• Material and Physical Well-being: upplevd fysisk hälsa och materiell standard skattas. 

• Relationships with other People: i denna domän undersöks relationer till 

familjemedlemmar och nära vänner.  

• Social, Community and Civic Activities: berör personens integration och deltagande i 

sociala sammanhang som rör samhälle och organisationer. 

• Personal Development and Fulfillment: självkännedom, jobb och möjlighet till 

kreativt skapande bedöms här. 

• Recreation: avhandlar slutligen fritidsintresse och möjligheten till rekreation.  

 

Varje domän är i sin tur uppdelad i ett antal olika frågor där den som undersöks själv får 

skatta sin upplevelse med en siffra mellan ett, som står för Terrible, och sju, som står för 

Delighted. Utifrån svaret på de 16 frågorna kan en samlad bedömning av den undersöktes 

upplevda livskvalitet göras. Quality of Life-skalan finns i många olika modifieringar och kan 

vara generella eller sjukdomsspecifika (Burckhardt & Anderson, 2003). I detta arbete kommer 

både generella och sjukdomsspecifika att användas. World Health Organization (WHO), 

mäter Quality of Life genom att använda sig av en modifierad variant av Flanagans skala. Den 

är mer omfattande och möjliggör med sina 26 frågor jämförelser av Quality of Life mellan 

olika länder, regioner och populationer. På detta sätt kan man studera hur specifika grupper 

mår och hur de värderar sin upplevda hälsa (Garcia & McCharty, 1996). 

 

2.4. Sjuksköterskan 
För att få arbeta som sjuksköterska krävs legitimering. Socialstyrelsen utfärdar legitimation 

och har också upprättat Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 

2005). Det är ingen skillnad i de formella kraven för de sjuksköterskor som arbetar inom 

öppen- respektive slutenvården. Socialstyrelsen lägger in förståelse som en del av 

kompetensbegreppet och skriver vidare att sjuksköterskan ska ha förmåga att: ”tillgodose 

patientens basala och specifika omvårdnadsbehov såväl fysiska, psykiska som sociala, 

kulturella och andliga.”(Socialstyrelsen, 2005) 
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Sjuksköterskan har en viktig roll i öppenvården i mötet med personer som lider av 

långtidssjukdom. Upp till hälften av alla patienter upplever efter avslutat läkarbesök att de 

inte känner sig tillfredsställda med den information de fått. Sjuksköterskan är den 

medarbetare som kan överlappa avståndet mellan läkaren och patienten genom att 

sjuksköterskan skapar sig en uppfattning om vad patienten behöver för information. En bra 

kommunikation mellan sjuksköterska och patient ökar chansen för bättre återhämtning. 

Speciellt viktigt är detta för patienter som är långtidssjuka (Bodenheimer, MacGregor, & 

Stothart, 2005). Av alla yrkesgrupper som arbetar inom den psykiatriska öppenvården, är 

sjuksköterskan den som hyser den mest optimistiska synen på hur personer med schizofreni 

på längre sikt kan klara sig. Samtidigt är dock sjuksköterskan mer negativ än allmänheten i 

synen på möjlighet till förbättring för dessa individer (Caldwell & Jorm, 2001). 
 

Personer med schizofreni kan vara svåra att motivera när det gäller till att själva göra insatser 

för att förbättra sin egen hälsa. Sjukvårdspersonalen finner det ofta oklart vad dessa patienter 

anser vara motiverande när det gäller att delta i hälsofrämjande aktiviteter, eller vilka hinder 

dessa individer anser föreligga för att delta. Sjuksköterskan behöver förstå vilket stöd 

personer med schizofreni behöver för att utvecklas i en gynnsam riktning (Roberts & Bailey, 

2011). Tidigare forskning har främst undersökt hur symptomupplevelsen påverkar Quality of 

Life hos personer med schizofreni, det är dock viktigt att väga in den enskilde individens 

upplevelse av otillfredsställda behov för att få en bättre bild av personens upplevda Quality of 

Life (Eack, Newhill, Anderson, & Rotondi, 2007).  
 

2.5. Antonovskys känsla av sammanhang 
Som teoretisk referensram användes Aaron Antonovskys idéer rörande det salutogena 

hälsoperspektivet KASAM (på engelska Sense of Coherense, SOC), vilket är ett begrepp 

Antonovsky formulerade på 1970-talet. Enligt Antonovsky innebär ett salutogent 

hälsoperspektiv en frångång från det klassiska perspektivet där man antingen betraktar en 

människa som sjuk eller frisk. Istället förespråkade han ett synsätt där människan anses 

befinna sig någonstans på en flerdimensionell skala där hälsa och ohälsa utgör olika poler. 

Istället för att fokusera på anledningen eller orsakerna till varför en person drabbats av en 

sjukdom bör fokus istället ska ligga på vad personen, eller den som vårdar henne, kan göra för 

att behålla positionen på skalan, eller röra sig närmare hälsans pol, enligt Antonovskys tes 

(Antonovsky, 1991). 
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I sin forskning fann Antonovsky (1991) att det fanns vissa gemensamma personlighetsdrag 

hos individer som klarat sig igenom och överlevt stora livstrauman. Utifrån dessa upptäckter 

skapade Antonovsky sin teori rörande begreppet KASAM. 

 

Det som förenade personerna som genomlidit stora trauman och kriser med hälsan i behåll, 

var att de alla kunde känna en känsla av sammanhang i sina liv. I denna känsla av 

sammanhang kunde Antonovsky (1991) identifiera tre centrala begrepp: Begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Med begriplighet menas att personen uppfattar sin 

omgivning som strukturerad och sammanhängande och inte som slumpmässig och oförklarlig. 

Hanterbarhet innebär att personen förfogar över de resurser och förmågor som behövs för att 

bemöta de krav som ställs på henne; det vill säga resurser som står under en egen eller en 

närståendes kontroll. Personen kommer därmed i mindre utsträckning känna sig som ett offer 

för omständigheterna. Det sista begreppet meningsfullhet syftar på att personen känner att 

livet har en känslomässig innebörd att det finns saker som intresserar och engagerar i livet och 

vardagen, samt att motgångar personen ställs inför är värda att engagera sig i (Antonovsky, 

1991). 

 

3. PROBLEMFORMULERING 
Schizofreni är en allvarlig psykisk sjukdom som innebär stort lidande för den som drabbas. 

Studier visar att personer med schizofreni som vårdas i öppenvården upplever en lägre 

Quality of Life än den övriga befolkningen och löper större risk att drabbas av 

livsstilsrelaterade sjukdomar. Personal inom öppenvården har svårigheter att förstå vad som 

påverkar dessa personers välbefinnande och det finns stora kunskapsluckor i öppenvården när 

det gäller personer med schizofreni och deras behov. Sjuksköterskan behöver förstå vilka 

faktorer som påverkar dessa individers upplevda Quality of Life för att kunna ge en god 

omvårdnad.  

 

4. SYFTE 
Syftet är att belysa vilka faktorer som påverkar Quality of Life hos personer med diagnosen 

schizofreni och som behandlas i öppenvården.  
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5. METOD 
5.1. Design 
För att få uppnå uppsatsens syfte valdes litteraturöversikt som metod. Litteraturöversikt är ett 

bra sätt att undersöka vad aktuell forskning säger inom ett område och ett bra sätt att 

genomföra ett examensarbete på kandidatnivå (Friberg, 2012).  Artiklarna söktes fram ur 

databaserna Cinahl och Medline. Dessa två databaser innehåller företrädelsevis vetenskapliga 

artiklar. Cinahl är specialiserad på omvårdnadsartiklar medan Medline är bredare och 

innefattar även medicin och odontologi (Forsberg & Wengström, 2013). 

 
5.2. Urval 
Ett antal exklusions- och inklusionskriterier för artiklarna behövde fastställas innan sökningen 

genomfördes. Författarna enades om en rad kriterier för att inkludera: de skulle vara 

vetenskapligt granskade eller som det också kallas, peer reviewed av experter inom området 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011) Forskningen som beskrevs i artiklarna skulle vara 

godkänd av en etisk kommitté (Polit & Beck, 2013).  Artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska eller svenska, vilka är de enda två språk författarna behärskar. Artiklarna skulle ha 

publicerats mellan 1/1 2000 och 28/8 2013 för att undvika inaktuell forskning. 

 

 Artiklar med medicinsk inriktning, litteraturöversikter eller verk som var skrivna på något 

annat än ovan nämnda språk exkluderades. Även artiklar som behandlade 

slutenvårdspatienter, eller patienter vars huvuddiagnos var något annat än schizofreni 

exkluderades. 

 

5.3. Datainsamlingsmetod 
Sökorden valdes med utgångspunkt i syftet och var alla MeSH-termer enligt följande: 

Outpatients, Schizophrenia, Quality of Life och Nurse.  Sökningen genomfördes med boolesk 

sökteknik. Detta innebär att en kombination av sökorden anges med AND OR NOT. Detta 

används för att kombinera, alternera eller utesluta sökord. I detta fall användes AND för att 

kombinera sökorden. Sökorden fanns med många olika ändelser och böjningar. Av den 

anledningen valdes trunkering som gör sökorden oberoende av de olika stavningarna. Enligt 

Forsberg och Wengström (2013) är detta tillvägagångssätt en framkomlig väg för att hitta 

relevanta artiklar. Orden blev då slutligen: outpatient* som gav 271173 träffar, schizophrenia 

som gav 7725 träffar, Quality of Life som gav 445295 träffar och Nurs* som gav 296276 
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träffar.  Samtliga sökningar skedde i fritext. Efter detta gjordes en sökning med kombination 

av nyckelorden Schizophrenia AND Outpatient* gav 564 träffar, Schizophrenia AND 

Outpatient* AND Quality of Life gav 76 träffar, Schizophrenia AND Outpatient* AND 

Quality of Life AND Nurs* gav fem träffar. Utifrån dessa fem var det en artikel som svarade 

mot de uppsatta kriterierna.   

 

Då många av träffarna påvisade artiklar som inte avhandlade schizofreni förfinades sökningen 

ytterligare. Att koncentrera sökningarna till artiklarnas abstract är enligt Östlundh (2012) ett 

sätt att ytterligare närma sig relevanta sökträffar.  I sökningen användes samma kriterier som 

ovan men två av sökorden, som ofta saknats i träffarna under fritextsökningen, markerades så 

att de skulle finnas i abstract (AB), resultatet blev då: Outpatient* (TX) AND Shizophrenia 

(AB) AND Quality of Life (AB) AND Nurs* (TX) vilket resulterade i 45 träffar. 

 

Av dessa 45 artiklar så utgick en då endast rubriken var på engelska och resten av artikeln 

skriven på kinesiska, åtta valdes bort för att de, trots sökningskriterierna, inte nämnde 

schizofreni.  Abstrakt lästes igenom hos resterande 36 artiklar. Av dessa valdes elva artiklar 

bort då de hade ett medicinskt perspektiv eller var litteraturstudier.  Artikeln från den tidigare 

sökningen var också med i detta resultat, vilket gjorde att den kunde tas bort. Kvarvarande 24 

artiklar lästes igenom och av dessa valdes de nio ut som bäst belyste syftet och som inte 

tidigare valts bort p.g.a. exklusionskriterierna. Enligt Östlundh (2012) så är detta ett 

systematiskt tillvägagångssätt för att hitta artiklar som är relevanta för litteraturöversikten.  

 

Tabell 1 Sökmatris 28 augusti 2013 

Sökord 
Antal 

träffar 

Lästa 

rubriker 

Lästa 

Abstract 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

Schizophrenia 7725 0 0 0 0 

Outpatient* 271173 0 0 0 0 

Quality of Life 445295 0 0 0 0 

Nurs* 296276 0 0 0 0 
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Schizophrenia AND 

Outpatient* 
564 0 0 0 0 

Schizophrenia AND 

Outpatient* AND Quality of 

Life 

76 15 0 0 0 

Schizophrenia AND 

Outpatient* AND Quality of 

Life AND Nurs* 

5 5 5 1 nr 3 

Outpatient* (TX) AND 

Schizophrenia (AB) AND 

Quality of Life (AB) AND 

Nurs* (TX) 

45 45 36 24 
Nr1,2,4,5,6,

7,8,9,10. 

 

5.4. Dataanalys 
Artiklarna granskades med hjälp av den mall och det graderingssätt som tagits fram av 

Segesten (2012) (Bilaga 1). Författarna läste artiklarna var för sig och gick sen gemensamt 

igenom formuläret, varefter typen av evidens graderades i artiklarna (Bilaga 2). Ordet evidens 

kan enligt Dahlborg Lyckhage (2012) definieras som att veta och i vetenskapliga 

sammanhang jämställs evidens med vetenskapliga belägg för en åsikt. Inom sjukvården talas 

om evidensbaserad vård som sjukvård som baseras på vetenskaplig grund, men också att 

patienters och vårdares erfarenheter tas med vid utformandet av vården (Dahlborg Lyckhage, 

2012). Vid värderingen av artiklarnas beviskraft, deras evidens, gjordes två olika 

bedömningar. I den första bedömdes evidensen utifrån vilken forskningsansats som använts i 

de olika artiklarna. Dessa graderades enligt en skala från 1 -6 där 1 anses vara en artikel med 

hög evidens och utgörs av en randomiserad, kontrollerad studie och 6, en artikel med låg 

evidens och utgörs av personliga erfarenheter. Efter denna granskning så gjordes en 

bedömning av artiklarnas samlade evidenskraft enligt en skala från 1 till 4, där 1 markerade 

svag evidens och 4 mycket god evidens. Här gjordes en övergripande bedömning utifrån 

metod, urval, antal deltagare och resultat. Att kunna tolka artiklars värde är av yttersta vikt vid 

en litteraturöversikt; detta för att fastställa kunskapsläget inom valt område och därmed kunna 

påverka det praktiska vårdarbetet (Segersten, 2012). 
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När granskningen av artiklarna var slutförd inleddes arbetet med att analysera dess data. 

Samtliga artiklar jämfördes i syfte att finna likheter och olikheter när det gällde användandet 

av metod, analysförfarande och formulering av syfte. Slutligen granskades skillnader och 

likheter i studiernas resultat. Detta tillvägagångssätt beskrivs av Friberg (2012) som en 

användbar struktur i analysarbetet. 

 

De utvalda artiklarna hade alla en kvantitativ ansats. Datainsamlingen skedde genomgående 

genom att författarna i samtliga artiklar lät öppenvårdspatienter med diagnostiserad 

schizofreni besvara frågor utifrån validerade frågeformulär. Datan som erhölls hade sedan 

bearbetats och analyserats med hjälp av olika statistiska analysredskap. 

 

Använda artiklar beskriver studier av hur personer med schizofreni, som har kontakt med 

öppenvården, har skattat sin hälsa utifrån ett antal olika formulär. Dessa mäter Quality of Life 

och som jämför vilka variabler som inverkar på Quality of Life och huruvida dessa variabler 

är oberoende. De analyserade artiklarna har sedan jämförts med avseende på resultat, för att 

undersöka vad som påverkar Quality of Life hos personer med schizofreni.  

 

6. ETISKA ASPEKTER   
Ett etiskt förhållningssätt handlar inte bara om vilka artiklar som används, det handlar även 

om att författarna uttrycker sig respektfullt om de som drabbats av sjukdom i både tal och 

skrift och alltid ha de berörda individernas bästa i åtanke. 

 

Litteraturöversikten innehöll endast vetenskapliga artiklar som blivit godkända av en etisk 

kommitté. Samtliga artiklar har blivit granskade av experter på området innan publicering 

(peer Review). Alla artiklar som valdes ut för att ingå i litteraturöversikten redovisades, även 

de som inte stöder författarnas åsikter. Att följa dessa överväganden är en förutsättning för att 

utesluta alla misstankar om fabricering av resultat. (Forsberg & Wengström, 2013) 

 

7. RESULTAT 
Resultatet som presenterades i artikelmatrisen granskades och grupperades efter likheter. 

Faktorer som artiklarna hävdade påverkade Quality of Life markerades. Ingen hänsyn togs till 

om det var faktorer som verkade direkt eller indirekt. De faktorer som påverkade Quality of 

Life sorterades under sju underkategorier som namngavs Positiva symptom, Den kognitiva 
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förmågan, Den psykosociala situationen, Att ha kontroll över vardagen, Fysisk hälsa, Stöd 

från vården och Livsglädje och optimism. Dessa kategorier sorterade sedan under tre 

huvudkategorier som utgjordes av Antonovskys (1991) tredelade begrepp KASAM, 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

 

 

 

 

Tabell 2 Huvudkategorier och underkategoriernas förekomst i artiklarna 

Artikel-

nummer 

Begriplighet Hanterbarhet 
Menings-

fullhet 

Positiva 

symptom 

Den 

kognitiva 

förmågan 

Den 

psykosociala 

situationen 

Att ha 

kontroll över 

vardagen 

Fysisk 

hälsa 

Stöd från 

vården 

Livsglädje 

och 

optimism. 

1 X     X  

2  X X   X  

3   X X   X 

4    X  X  

5   X X  X X 

6   X   X  

7  X    X  

8 X X X     

9   X    X 

10    X X   
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7.1. Begriplighet som huvudkategori 
Personen uppfattar sin omgivning som strukturerad och sammanhängande och inte som 

slumpmässig och oförklarlig. Här inbegrips underkategorierna positiva symptom och den 

kognitiva förmågan. 
 

7.1.1. Positiva symptom  
Positiva symptom som kan drabba personer med schizofreni är vanföreställningar, 

hallucinationer, röster och avvikande beteende.  Dessa faktorer var något som togs upp i två 

av artiklarna. Symptomen inverkade negativt på dessa personers Quality of Life. Låg- och 

medelintensiv motion under tio veckors tid, tre gånger i veckan lindrade de positiva 

symptomen och gav ökad Quality of Life jämfört med kontrollgruppen (Acil, Dogan & 

Dogan, 2008). Vidare ansåg Savilla, Kettler och Galletly, (2008) att positiva symptom måste 

betraktas, angripas och behandlas som ett enskilt problem då de olika sjukdomssymptomen 

inte korrelerade med varandra  
 

7.1.2. Den kognitiva förmågan  
Förståelsen av den egna sjukdomen var ett problem för personer med schizofreni. I tre av 

artiklarna nämndes den kognitiva förmågan som en faktor, som påverkade dessa personers 

Quality of Life. Dålig mental hälsa påverkade den kognitiva förmågan negativt och i och med 

detta blev förståelsen av den egna sjukdomen negativt påverkad (Persson, Axtelius, 

Söderfeldt och Östman, 2010). Sjukdomsinsikten blev svag vilket i sin tur ledde vidare till 

lägre känsla av Quality of Life menar Chan, Hsiung, Thompson, Chen och Hwu 

(2007).  Detta stöds även av Savilla, et al. (2008) som konstaterade att den nedsatta kognitiva 

förmågan borde behandlas som ett eget problemområde oavsett andra symptom, då detta 

ensamt sänkte Quality of Life för dessa personer. 
 

7.2. Hanterbarhet som huvudkategori 
Personen förfogar över de resurser och förmågor som behövs för att bemöta de krav som 

ställs på henne; det vill säga resurser som står under en egen eller en närståendes kontroll. 

Personen kommer därmed i mindre utsträckning känna sig som ett offer för omständigheterna. 

Här inbegrips kategorierna den psykosociala situationen, att ha kontroll över vardagen, fysisk 

hälsa och stöd från vården. 
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7.2.1. Den psykosociala situationen  
Den psykosociala situationen som påverkande faktor återkom i fem av artiklarna. Chan och 

Yu (2004) beskrev hur den psykosociala situationen var en av de delfaktorer som mest sänkte 

Quality of Life för personer med schizofreni. Även Ho, Chi, Lo och Yiu (2010) lyfter fram 

den negativa psykosociala situationen som det som mest begränsade Quality of Life av alla 

jämförda faktorer. Hsiao, Hsieh, Tseng, Chien och Chang (2012) beskrev att den psykosociala 

situationen påverkade Quality of Life mer än de psykiatriska symptomen. Ytterligare områden 

som rörde den psykosociala situationen återkom i artiklarna. Chan och Yu (2004) lyfter fram 

den privatekonomiska utsattheten som en faktor som sänkte Quality of Life hos personer med 

schizofreni. 

 

Arbetslöshet, social isolation och stigma är ytterligare faktorer som stod i vägen för 

patientgruppens väg till förhöjd känsla av Quality of Life (Savilla, et al. 2008) Personens egen 

upplevelse av sjukdomen som ett socialt stigma var ett problem som beskrevs av Ho et al. 

(2010). 

 

Det fanns även faktorer som höjde Quality of Life för vissa av de undersökta.  Wieland, 

Rosenstock, Kelsey, Ganguli och Wisniewski (2007) konstaterar att personer med 

schizofrenidiagnos som har många perifera kontakter, till exempel med apotekaren och 

tobakshandlaren, upplever en högre känsla av Quality of Life. Däremot hade personer med 

schizoaffektivt syndrom lägre Quality of Life om de hade många perifera kontakter. Denna 

grupp har då istället fler akutbesök och fler dagar av behandling inom slutenvården. 
 

7.2.2. Att ha kontroll över vardagen. 
Känslan av att ha förmågan att ta beslut och att ha kontroll över sin egen vardag, återkom i 

fyra av artiklarna som en faktor som påverkade Quality of Life. Trots att forskarna inte kunde 

se någon skillnad mellan könen i Quality of Life så konstateras att män som har högre 

inkomst får förhöjd Quality of Life (Xiang, et al., 2010). Den privatekonomiska utsattheten 

var en faktor som inverkade negativt på Quality of Life hos personer med schizofreni, i den 

studie som gjordes av Chan och Yu (2004). 

 

Känslan av att vara självbestämmande ökade Quality of Life och är en delförklaring till 

snabbare återhämtning efter en sjukdomsepisod hos personer med schizofreni (Ho et al., 

2010). De personer som överfördes från mentalsjukhusen till samhället efter 
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psykiatrireformen, som undersöktes vid utskrivning och återigen undersöktes flera år efter att 

de flyttat till eget boende, upplevde en förbättrad Quality of Life (Foldemo & Bogren, 2002). 
 

7.2.3. Fysisk hälsa. 
Dålig fysisk hälsa som Quality of Life-sänkande faktor återfanns i en artikel av Xiang et al. 

(2010). I det fallet var det kvinnor med schizofreni i Kina som skattade att den dåliga fysiska 

hälsan sänkte Quality of Life mer än det gjorde för män med schizofreni. 
 

7.2.4. Stöd från vården. 
Sjukvårdens stöd nämndes i sex av artiklarna. Vissa hade mer fokus på vad sjuksköterskan 

kunde göra för att främja Quality of Life medan andra hade fokus på sjukvården som 

stödjande faktor i allmänhet. Acil et al. (2008) menade att sjuksköterskan har en viktig roll 

när det handlar om att motivera personer med schizofreni att aktivera sig fysiskt, för att på det 

sättet förbättra dessa personers Quality of Life. Detta underströks också av Ho et al. (2010), 

som drog slutsatsen att sjukvården bör arbeta med de komponenter som ger bäst effekt och 

mest främjar Quality of Life. Flera av författarna framhöll att vården måste ha en holistisk 

människosyn och ha sin utgångspunkt i det individuella behovet för att förbättra Quality of 

Life för personer med schizofreni, då vården kan uppfatta andra behov än patienten och därför 

inte bara rikta in sig på symptomlindring (Chan, et al., 2007; Foldemo & Bogren, 2002). 

Enligt Persson et al. (2010) kunde kunskap om vad som påverkar Quality of Life hos personer 

med dålig mental hälsa hjälpa vården att utveckla rehabiliteringsmodeller och förebygga dålig 

Quality of Life hos individen. Samarbete med övriga samhället från vårdens sida kunde 

förbättra förutsättningarna för patienten och dess familj menar Hsiao et al. (2012). 
 

7.3. Meningsfullhet som huvudkategori 
Personen känner att livet har en känslomässig innebörd, att det finns saker som intresserar och 

engagerar i livet och vardagen, samt att motgångar personen ställs inför är värda att engagera 

sig i. Här inbegrips kategorin livsglädje och optimism. 

 

7.3.1. Livsglädje och optimism. 
Livsglädje och optimism behandlades i tre av artiklarna, såväl som de faktorer som höjde 

Quality of Life och de vars avsaknad av sänkte Quality of Life. Bristande livsglädje uppgavs 

av personer som behandlades inom öppenvården i Hongkong vara något som tyngde dem och 

som sänkte deras Quality of Life, enligt Chan & Yu (2004). Optimism var en avgörande 

delfaktor för dessa personers återhämtning efter sjukdomsepisoder och kunde delvis förklara 
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vad som gav bäst effekt för att medföra en förhöjd Quality of Life (Ho et al., 2010). Personer 

med schizofrenidiagnos som hade ett utåtriktat sätt hade också lättare att knyta kontakt med 

andra människor och därför få fler vänner. I förlängningen gav detta ett högre Quality of Life 

(Wielend et al., 2007). 

 

8. DISKUSSION 
Personer med schizofreni upplever att den dåliga psykosociala situationen är det som mest 

sänker deras Quality of Life. Känslan av stigma, arbetslöshet och negativa symptom i samspel 

med dålig förståelse av sjukdomen, sänker Quality of Life hos personer med schizofreni och 

förhindrar känslor av livsglädje och optimism. Ett bra stöd från vården och ett socialt nätverk 

är avgörande faktorer för ökad Quality of Life. 
 

8.1. Metoddiskussion 
Författarna valde att göra en litteraturöversikt. Metoden är lämplig att använda för att få en 

översikt över det aktuella kunskapsläget, inom något som rör sjuksköterskans 

kompetensområde. Utifrån resultatet går det att öka förståelsen för ämnesområdet som 

studeras och på så sätt motivera framtida forskning (Friberg, 2012). Sökningen begränsades 

till två större databaser, Cinhal och Medline. Möjligen kan detta ha resulterat i att relevanta 

artiklar missades då det finns fler databaser att söka i. Databasernas grafiska 

gränssnittsutformning kan ha missuppfattas av författarna, vilket i sin tur kan ha lett till att 

relevanta artiklar missats. De valda sökorden kan också ha begränsat urvalet till 

litteraturöversiktens nackdel, sökordet nurse kan ha gjort att forskning gjord av 

sjukgymnaster, arbetsterapeuter och läkare och som undersökt Quality of Life hos personer 

med schizofreni kan ha missats. Avgränsningarna, gällande databaser och sökord, gjordes för 

att författarna skulle få en hanterbar mängd information och kunna hålla tidsramen. Enligt 

Willman et al (2011) är det nödvändigt att avgränsa en litteratursökning genom att ta hänsyn 

till tidsåtgång och var information ska hämtas. Även avgränsningar gällande artikelspråk kan 

ha påverkat urvalet negativt. Då engelska inte är modersmål för någon av författarna till detta 

arbete, så är det möjligt att information missats i artiklarna eller att feltolkningar gjorts. 
 

Vid artikelgranskningen säkerställdes att endast artiklar som var peer reviewed och som 

beskrev etiskt godkänd forskning togs med i litteraturöversikten. Artiklarna bedömdes 

slutligen efter deras evidens. När det talas om evidensbaserad kunskap inom 

omvårdnadsforskning finns det även kritiska röster.  Eftersom det evidensbaserade 
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kunskapsidealets ursprung är den medicinska forskningen, menar kritikerna att det finns en 

risk att den kunskapsformen blir norm och därmed förminskar den kunskap och erfarenhet 

som omvårdnadsforskningen bygger på. Kritikerna hävdar att det finns ett värde i att 

patienterna erhåller information om behandlingars effekt och evidens, men att detta inte 

tillhör området omvårdnadsvetenskap utan är medicinens territorium. De menar att det 

därmed finns en risk att humanistiska och etiska värden går förlorade (Willman et al., 2011). 

En framkomlig väg kan enligt författarna vara att erkänna att alla delar, det vill säga, 

vetenskapligt evidens, humanism, estetik och personlig erfarenhet, är viktiga aspekter av den 

evidensbaserade omvårdnaden (Willman et al., 2011) 

 

I denna litteraturöversikt har endast kvantitativa studier använts. Skälet till detta är att 

databassökningen inte resulterade i några kvalitativa studier. Detta kan bero på att begreppet 

Quality of Life är en mätmetod som bygger på ett frågeformulär och inbjuder till kvantitativa 

undersökningar (Polit & Beck, 2013). Kvalitativa studier kunde ha skänkt en djupare 

förståelse för de upplevda problemen hos personer med schizofrenidiagnos. Att bara använda 

kvantitativa studier kan förhindra en djupare förståelse (Polit & Beck, 2013). En eller flera 

kvalitativa studier som påvisar att samma underkategorier framträder skulle kunna ha stärkt 

studiens resultat eller kunnat problematisera det. Fler artiklar hade också kunnat påvisa fler 

underkategorier.  

 

De inkluderade artiklarna beskrev i hög utsträckning icke-experimentella studier. Det är 

användbart när målet är att beskriva något, i detta fall hur personer med schizofreni uppfattar 

sin Quality of Life, men däremot är det ett problem när orsakssammanhang ska fastslås. En 

icke-experimentell studie är bra att genomföra när målet är att samla stora mängder data som 

rör ett problem. Det är då möjligt att kartlägga flera olika variabler som kan påverka ett 

resultat. Icke-experimentella studier, som de som ingår i denna uppsats, är ofta nödvändiga 

innan interventioner kan motiveras Experimentella studier däremot undersöker bara ett fåtal 

variabler åt gången och är mer lämpliga vid interventionsstudier (Polit & Beck, 2013). 
 

Om syftet med en studie, som i detta fall, är att ta reda på hur en grupp människor mår, vad de 

tycker, eller vad de tror på är det enklaste sättet att fråga dem. Ett tillvägagångssätt är, som i 

de inkluderade artiklarna, att använda sig av ett frågeformulär med förutbestämda 

svarsalternativ. Utifrån svaren blir det då möjligt att göra jämförelser och analyser. Detta är 

kunskap som är svår att tillskansa sig på något annat sätt (Polit & Beck, 2013). Uppsatsen 
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speglar syftet genom att artiklarna undersöker olika aspekter av Quality of Life hos personer 

med schizofreni. Artiklarnas resultat som är inkluderade i denna litteraturöversikt har använt 

flera olika Quality of Life-instrument, både sjukdomsspecifika och generella. Relevansen för 

att mäta Quality of Life undersöktes av Hewitt (2007) som kom fram till att Quality of Life 

var ett bra sätt att undersöka livskvalitet bland personer med schizofreni. Trots att det fanns 

ett antal olika skalor, till exempel “The Medical outcomes Study short form health, survey 

(SF-36)” och “The Lancashire Quality of Life (LQoLP)” så fungerade alla bra under 

förutsättning att de tog med alla domäner. Quality of Life anses vara ett instrument som visar 

valida resultat och som är till hjälp för bedömning av hur patienter med långtidssjukdom 

upplever sin hälsa (Hewitt, 2007). Det finns dock problem med att använda Quality of Life då 

det inte finns någon konsensus om begreppet. Att mäta den subjektiva upplevelsen kan vara 

svårt då den tillfrågade kanske förväntar sig mer av hälsan än vad upplevelsen erbjuder. Det 

finns också exempel då personer rapporterar oförändrad Quality of Life trots att hälsoläget 

försämrats (Carr, Gibson, & Robinson, 2001). Det finns fler svagheter i tillvägagångssättet. 

Ett problem är att vi inte kan vara säkra på att den tillfrågade talar sanning. Frågor kan ofta 

vara av känslig natur och risken finns att den tillfrågade personen vill framstå i god dager, 

även om det innebär ett avsteg från sanningen. Forskarna får därför utgå från att de tillfrågade 

talar sanning (Polit & Beck, 2013). Det finns dock forskning som visar på att Quality of Life-

skalan som används i detta arbete, lämpar sig väl både i fråga om reabilitet och validitet, när 

personer med schizofreni ska skatta sin Quality of Life (Voruganti, Heslegrave, Awad & 

Seeman, 1998). 
 

Enligt Polit och Beck (2013) ska analysen vid en litteraturstudie ske genom att forskarna 

försöker hitta mönster, regelbundenheter eller kategorier i resultaten. De kategorier författarna 

till denna uppsats lyckades hitta är skapade utifrån författarnas förförståelse och 

förhållningssätt. Genom kategoriskapandet och sorteringen finns alltså en risk för 

feltolkningar. För att motivera kategorierna valde författarna att sortera dem under det 

tredelade KASAM-begreppet för att på det sättet pröva kategoriernas relevans och den 

teoretiska referensramens giltighet. 
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8.2. Resultatdiskussion 
I början av processen inför denna uppsats hade författarna en föreställning om att ett av de 

största problemen för personer med schizofreni, förutom deras psykiska sjukdom, var 

gruppens nedsatta fysiska hälsostatus. Personer med schizofreni är överrepresenterad i 

statistiken över en rad olika livsstilsrelaterade sjukdomar och har också en högre dödlighet i 

dessa sjukdomar än den genomsnittliga populationen (von Hausswolff-Juhlin et al., 2009). 

Dock visade det sig att dessa personers upplevelse av Quality of Life inte stämde överens med 

författarnas antagande. Istället är det, som konstaterats i tidigare forskning, den dåliga 

psykosociala situationen, vilken påverkas av sjukdomen, som mest påverkar dessa personers 

Quality of Life (Littrell & Freeman 1995). 
 

8.2.1. Begriplighet 
Resultatet visar att de positiva symptomen påverkar Quality of Life. De positiva symptomen 

behandlas främst med psykofarmaka, då den reducerar hallucinationer och vanföreställningar. 

Resultatet påvisade dock att det även går att lindra de positiva symptomen och därför förbättra 

Quality of Life hos personer med schizofreni med låg- till medelintensiv motion. Detta stöds 

också av Beebe et al. (2005), som såg effekt av att promenera med en grupp patienter två 

gånger i veckan under sex veckor.  

 

Nivån på den kognitiva funktionsförmågan är avgörande för hur väl en person fungerar, både 

i samhället och i relation till andra människor (Socialstyrelsen, 2011). Häfner (2003) 

konstaterade att kvinnor med schizofreni klarade sig bättre socialt på grund av senare 

sjukdomsdebut, vilket också gav kvinnorna högre Quality of Life än männen. Detta motsägs 

dock av Chan et al.(2007) och Xiang et al.(2010) som inte kunde se någon skillnad mellan 

mäns och kvinnors Quality of Life. Istället iakttogs skillnader i Quality of Life mellan könen 

orsakade av den fysiska hälsan och den ekonomiska situationen.  

 

8.2.2. Hanterbarhet 
Den dåliga psykosociala situationen som personer med schizofreni upplever, kan tillsammans 

med förekomst av de negativa symptomen innebära att de drar sig undan och undviker sociala 

sammanhang. Dessa personers upplevelse av stigma innebär också en försämring av 

livssituationen och den upplevda Quality of Life blir lägre. Detta stöds av Tseng ,Chiou, Yen, 

Su, och Hsiao (2012) som hävdar att om dessa personer känner sig annorlunda än andra och 

saknar coping-verktyg så ökar det känslan av stigma.  
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Stöd från vården är ett viktigt bidrag till dessa personers upplevelse av ett förhöjt Quality of 

Life (Acil, et al., 2008; Chan et al., 2007; Foldemo & Bogren, 2002; Ho et al., 2010; Hsiao et 

al., 2012; Persson et al., 2010). Det kan vara problematiskt att sjuksköterskan på lång sikt inte 

ser någon stor förbättringspotential hos dessa personer (Caldwell & Jorm, 2001). En tidigare 

studie som gjordes av Bengtsson-Tops och Hansson (1999) menar att om inte dessa personer 

upplevda behov tillgodoses så påverkas patienternas Quality of Life negativt. De behov som 

personer med schizofreni upplevde var mest otillfredsställda var önskan om information från 

sjukvården, sällskap, nära relationer, dagaktiviteter och fysisk hälsa. Sjuksköterskan har en 

viktig roll när det handlar om att se till att patienter känner sig informerade om sin sjukdom 

och vilka behandlingsstrategier som finns tillgängliga. (Bodenheimer et.al., 2005). Det ligger 

inom sjuksköterskans kompetensområde att förstå sina patienter, därför borde sjuksköterskan 

arbeta mer med att identifiera de otillfredsställda behoven hos patienterna, för att därigenom 

höja deras Quality of Life. Om sjuksköterskan kan identifiera vilka dessa behov är, så ökar 

sjuksköterskans förståelse för vad som ökar eller minskar Quality of Life för personer med 

schizofreni.  
 

8.2.3. Meningsfullhet 
Livsglädje och optimism är viktiga komponenter för en högt upplevd Quality of Life (Chan & 

Yu, 2004; Ho et al 2010). Personer med ett utåtriktat sätt har lättare att skapa sociala 

kontakter (Wielend et al, 2007) Detta bekräftar också tidigare forskning som undersökt hur 

träning i sociala förmågor ger bättre Quality of Life. Genom att sjukvårdspersonal besöker 

personer med schizofrenidiagnos i hemmet så utvecklar individerna sin sociala förmåga och 

börjar fungera bättre socialt (Doğan et al., 2004). 

 

8.2.4. Övrigt 
I tre av artiklarna var ett exklusionskriterium missbruk, i övriga artiklar nämndes det inte. Det 

är ett problem när personer med missbruk exkluderas, då missbruk är vanligt förekommande 

bland personer med schizofreni och påverkar deras livssituation (Dickey et.al; 2000). Det är 

också en extra utsatt grupp med tanke på den dubbla sjukdomsbördan. Resultaten i de artiklar 

där personer med missbruk exkluderades hade kunnat ge en mer komplett bild av dessa 

personers upplevda Quality of Life om de istället inkluderats i undersökningen. Eftersom den 

missbrukande delen av den undersöka gruppen inte diskuteras i någon av artiklarna är det 

oklart hur missbruk inverkar på Quality of Life, vilket hade varit intressant att veta då 
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missbrukande personer med schizofrenidiagnos är en svårbehandlad grupp (Thoma & Daum 

2013).  

 

Hälften av artiklarna som inkluderats i litteraturöversikten har sitt ursprung i Kina. Med 

hänsyn till att prevalensen är den samma i hela världen (Socialstyrelsen, 2011) så kan det 

finnas en poäng med att läsa studier från flera länder. Detta för att skapa sig en uppfattning 

om personerna har samma upplevelser av Quality of Life. Det finns dock en risk för att 

resultatet inte är helt överförbart då studierna utförts i olika kulturella kontexter (Collinge, A., 

Rüdell, & Bhui, 2002). I denna litteraturöversikt har dock inte skillnader i Quality of Life 

kunnat utläsas utifrån studiens geografiska ursprung. Behovet av begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet är samma oavsett kulturell kontext. 
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8.2.5. Teoretisk referensram 

För att öka förståelsen av resultatet användes Antonovskys (1991) tre delbegrepp som 

huvudkategorier när resultaten sorterades. Antonovskys teori angående KASAM och 

individens förmåga att förhålla sig till och hantera omgivningen har dock mer att lära oss när 

det gäller förståelsen av personer med schizofreni, hur de upplever sin hälsa och hur de 

påverkas som personer. De tre delbegreppen: Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

är alla centrala begrepp, när det handlar om personer med schizofreni och deras upplevelse av 

Quality of Life. Enligt Antonovsky (1991) är de tre begreppen viktiga för att förstå hur en 

individ hanterar de påfrestningar hon utsätts för i tillvaron. Desto bättre en individ förstår sin 

omgivning, kan hantera den och finna mening i den, desto större känsla av sammanhang 

kommer hon att känna.  

 

När resultatet av studien analyserats stod det klart att personer med schizofreni inte led av sin 

nedsatta fysiska hälsostatus i den utsträckning som författarna först trodde. Problemen rörde 

istället faktorer som i stor utsträckning var kopplade till deras psykosociala situation. Detta 

stämmer väl överens med vad Antonovsky (1991) belyser i sitt arbete. Vi kan utifrån 

resultatet konstatera att när personer med schizofreni ska bedöma sin Quality of Life uppger 

de brister inom områden som i stor utsträckning täcks in av de tre centrala begrepp som 

tidigare diskuterats. En av de faktorer som påverkar deras Quality of Life negativt är bristen 

på begriplighet i tillvaron. Detta kan i stor utsträckning härledas till de positiva symtom som 

är relaterade till sjukdomen schizofreni. Hallucinationer och vanföreställningar gör tillvaron 

skrämmande och oförutsägbar för dessa individer. En annan faktor som påverkade Quality of 

Life negativt var den bristande hanterbarheten de kände. Det handlade främst om brist på 

resurser som personer med schizofreni upplevde; som exempel kan nämnas sysselsättning, 

sociala relationer och en ordnad ekonomi. Utan dessa grundläggande förutsättningar för ett 

ordnat liv påverkas tillvaron negativt, vilket framkom med all önskvärd tydlighet i artiklarna. 

En tredje faktor som visade sig ha inflytande över känslan av Quality of Life var i vilken 

utsträckning de fann tillvaron meningsfull, hade en känslomässig innebörd och därmed var 

värd att engagera sig i. Här är det viktigt att poängtera att personer med schizofreni har 

nedsatt kognitiv förmåga, vilket kan påverka känslan av meningsfullhet negativt. Personer 

med schizofreni kan därför lida brist på förmågan att se meningen med händelser i tillvaron 

och förhålla sig känslomässigt adekvat till dessa. I resultatet sorterades kognitiv förmåga 

under huvudkategorier begriplighet, det är således inga statiska kategorier som skapats, en 

persons kognitiva förmåga påverkar hennes tillvaro på ett övergripande sätt. Den känsla av 
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sammanhang som bygger på de diskuterade begreppen anser Antonovsky (1991) vara 

grundläggande för en persons möjlighet att hantera påfrestningar och hennes känsla av hälsa. 

Vi har sett att personer med schizofreni lider brist på vissa centrala delar eller förmågor som 

dessa begrepp bygger på. Därmed kommer personen med schizofreni utifrån Antonovskys 

teori att ha en låg känsla av sammanhang i tillvaron och därmed ha en nedsatt förmåga att 

hantera de krav som ställs på henne och som hon ställer på sig själv. Utifrån denna slutsats 

skulle det vara värdefullt att försöka stärka patientens känsla av sammanhang, för att på det 

sättet höja Quality of Life. Enligt Bengtsson- Tops och Hansson, (2000) så finns det starka 

samband mellan personer med schizofrenis känsla av sammanhang och deras Quality of Life. 

Ju högre självkänsla, större kontroll över tillvaron och socialt stöd desto högre Quality of Life 

angav de. Detta stöder iakttagelsen att känslan av sammanhang, eller bristen på densamma, är 

central för hur personer med schizofreni mår och därmed är en övergripande faktor som 

påverkar deras Quality of Life. 
 

9. SLUTSATS 
Sjuksköterskan i öppenvården bör arbeta för att stärka Quality of Life hos personer med 

schizofreni. Detta kan delvis ske genom att sjuksköterskan med hjälp av motiverande samtal 

får personen att engagera sig i aktiviteter som främjar den sociala integrationen och motverkar 

isolering. I arbetet med att förbättra individernas Quality of Life bör även andra 

samhällsinstanser som har ansvar för personer med schizofreni medverka. Ett ökat samarbete 

mellan öppenvård, kommun och sociala myndigheter skulle kunna innebära att samlade 

resurser kan användas för att bryta den dåliga sociala situation dessa personer lever i och den 

känsla av stigma och ensamhet som blir dess följd. Som utgångspunkt vid bedömningen av 

Quality of Life-befrämjande insatser för personer med schizofreni skulle det vara möjligt att 

utgå från Antonovskys begrepp rörande begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för att 

undersöka vilka behov den enskilda individen har och därigenom få henne att röra sig mot 

den hälsans pol som diskuterats i bakgrunden. Detta skulle tillsammans med sjuksköterskans 

uppgift att administrera medicin i symptomlindrande syfte till personer med schizofreni kunna 

utgöra den grund på vilken en värdig tillvaro kan byggas.  
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10. KLINISK BETYDELSE  
Med en ökad förståelse för vad som påverkar Quality of Life hos personer med schizofreni 

kan sjuksköterskan ställa precisa omvårdnadsdiagnoser. Genom rätt omvårdnadsdiagnos kan 

sjuksköterskan ordinera och utföra adekvata omvårdnadsåtgärder. Detta skulle vara värdefullt 

att göra parallellt med den medicinska behandlingen, för att öka Quality of Life hos personer 

med schizofreni.  
 

11. FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 
Ovan diskuterade studier påvisar vad som påverkar Quality of Life hos personer med 

schizofreni. Baserat på resultatet av dessa, finns det möjlighet att pröva olika 

omvårdnadsåtgärder i en experimentell studie, för att kunna dra slutsatser om vad som kan 

hjälpa dessa personer genom att förbättra deras tillvaro.  
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Bilaga 2, Matris med litteraturöversikt 

Artikel
nr 

Författare, årtal och 
land Titel Metod, Urval, Instrument Huvudfynd Kvalitet 

1 
Acil AA; Dogan S; 
Dogan O; (2008) 
Turkiet 

The effects of 
physical 
exercises to 
mental state and 
Quality of Life 
in patients with 
schizophrenia. 

Kvantitativ, kvasi-experimentell, två 
grupper 15 som fick interventionen och 15 
som var kontrollgrupp. Patienterna valdes 
utifrån att de blivit utskrivna från 
psykiatrisk klinik och skulle ha likvärdig 
hälsostatus. Samtliga diagnosticerade med 
schizofreni och varit inlagda. Ena gruppen 
fick aerobicsträna 3 ggr/vecka i 10 veckor.  
Instrument: The Scale for the Assessment 
of Negative Symptoms (SANS), The Scale 
for the Assessment of Positive Symptoms 
(SAPS), The Breif Symptoms Inventory 
(BSI), WHOQoL. Dataanalys: Cronbachs 
alpha, χ2 och Wicoxon.. 

Låg- till medelintensiv motion 
minskar positiva symptom 
vilket kan påverka QoL.  
Sjuksköterskan har en viktig 
uppgift att motivera patienter 
till fysisk aktivitet efter 
utskrivning från psykiatrisk 
klinik.  

3 

2 

Chan, S., Hsiung, P., 
Thompson, D., Chen, 
S., & Hwu, H. 
(2007). Kina och 
Taiwan 

Health-related 
Quality of Life 
of Chinese 
people with 
schizophrenia in 
Hong Kong and 
Taipei: a cross-
sectional 
analysis. 

Kvantitativ, tvärsnitt, personer med 
missbruk valdes bor likaså personer med 
fler psykiatriska diagnoser Alla övriga som 
uppfyllde kriterierna erbjöds att delta. 
Kriterierna var 18-65 år, schizofrenidiagnos 
i minst två år, och kunna fylla i formuläret. 
256 deltog och intervjuades. Patienterna 
värvades i Hongkong Taipei och jämfördes 
sen. Jämförelse mellan de olika grupperna. 
Instrument: WHOQol - Brief,  BPRS. 
Dataanalys: χ2, t-test, ANOVA och 
MANCOVA. 

Efter att ha justerat för 
sociodemografiska skillnader 
och kön så framträdde inga 
skillnader gällande QoL mellan 
grupperna. Dålig mental hälsa 
hänger samman med dålig 
förståelse av hälsorelaterad 
Quality of Life. Schizofreni 
påverkar funktionen hos en 
patient på många olika sätt 
därför bör sjukvården inrikta 
sig på mer än symptomlindring. 

4 

3 Chan, S. & Yu, 
I.(2004). Hongkong 

Quality of Life 
of clients with 
schizophrenia. 

Kvantitativ, tvärsnitt, exluderades om de 
hade fler psykiatriska diagnoser, 
missbruksproblem eller demens. Patienten 
fick inte bedömas vara för sjuk av 
psykiatriker för att delta. 
Bekvämlighetsurval, 172 personer med 
schizofreni intervjuades.  BPRS, 
WHOQoL-Brief. Dataanalys: t-test, χ2. 

Patienterna upplevde själva att 
det som sänkte deras QoL mest 
var den psykosociala 
situationen, den 
privatekonomiska utsattheten 
och bristande livsglädje. Det är 
viktigt att stärka patienterna 
socialt och att ha en holistisk 
modell för att rehabilitera 
patienten.  

4 

4 
Foldemo, A & 
Bogren, L. (2002) 
Sverige 

Need assessment 
and Quality of 
Life in 
outpatients with 
schizophrenia: a 
5-year follow-up 
study. 

Kvantitativ, longitudinell, tvärsnitt, 
systematiskt urval. Patienterna skulle ha 
vårdats minst tre månader på psykiatrisk 
klinik 1993 och uppfylla kriterierna för 
schizofreni. 17 deltagare varav 5 kvinnor 
intervjuades. Instrument: CAN och GAF 
samt ej prövad QLS-100. Dataanalys: 
Wilcoxon´s och Spearman. 

Patienter som flyttades från 
sluten- till öppenvården 
upplevde en förbättring av 
QoL. Patienterna var missnöjda 
med att ha ett större sug efter 
mat och var mer överviktiga än 
under sjukhustiden. 
Sjukvårdsarbetare såg fler 
otillfredsställda behov än 
patienterna själva. Vården har 
en annan uppfattning om vad 
patienter behöver jämfört med 
vad patienterna uppfattar att de 
behöver. Därför är det viktigt 
med personcentrerad vård där 
patienten är delaktig i 
utformningen. 

3 



 

 

5 

Ho, W., Chiu, M., 
Lo, W., & Yiu, M. 
(2010). Nya Zeeland 
och Kina 

Recovery 
components as 
determinants of 
the helaht-related 
Quality of Life 
among patients 
with 
schizophrenia: 
structural 
equation 
modelling 
analysis. 

Kvantitativ, tvärsnitt, rekryterade från två 
kliniker. 201 deltagare samtliga skulle vara 
diagnosticerade med schizofreni eller 
schizoaffektivt syndrom samt själva kunna 
fylla i formulär.12-variabler jämfördes som 
indikerade 10 tillfriskningsfaktorer 
undersöktes med hjälp av Internalized 
Stigma of Mental Illness (ISMI), Resilience 
Scale (RS), Making Decision 
Empowerment scale (MDES), Exercise of 
Self Acre Agency (ESCA) Mastery scale 
(MS), Health Care Climate Questionnaire 
(HCCQ) och Recovery Attitude 
Questionnaire (RAQ-7). Dataanalys skedde 
i flera steg.  

Optimism, känsla av 
självbestämmande och känsla 
av stöd från vården kunde 
förklara 80 % av 
återhämtningen efter en 
sjukdomsepisod.  Dessa 
faktorer i sin tur påverkades 
mest av den psykosociala 
situationen och den inre 
känslan av stigma. 
Vårdpersonal bör arbeta med 
de komponenter som ger bäst 
återhämtning för största effekt 
gällande QoL. 

4 

6 

Hsiao, C., Hsieh, M., 
Tseng, C., Chien, S., 
& Chang, C. (2012). 
Kina 

Quality of Life 
of individuals 
with 
schizophrenia 
living in the 
community: 
relationship to 
socio-
demographic, 
clinical and 
psychosocial 
characteristics. 

Kvantitativ, tvärsnitt, beskrivande design, 
bekvämlighetsurval, 148 deltagare, 
samtliga öppenvårdspatienter 
diagnosticerade med schizofreni vara över 
20 år, kliniskt stabila de senaste tre 
månaderna. Neurokognitivt sjuka eller 
problem kommunicera var 
exklusionskriterier. Instrument: 
Demografiskt informationsblad, BPRS, the 
Chinese Health Questionnaires, WHOQoL 
Dataanalys: statistisk signifikans och χ2.  

Även om de psykiatriska 
symptomen korrelerar med 
QoL så påverkar psykosociala 
faktorer QoL mer än de 
psykiatriska symptomen för 
patienter med schizofreni. 
Vården bör söka samarbete 
med övriga samhället för att 
förbättra förutsättningarna för 
patienten och bedriva 
familjeinriktad vård.  

3 

7 

Persson, K. Axtelius, 
B. Söderfeldt, B. & 
Östman, M (2010) 
Sverige 

Oral health-
related Quality 
of Life and 
dental status in 
an outpatient 
psychiatric 
population: a 
multivariate 
approach. 

Kvantitativ, tvärsnitt, slumpmässigt urval 
113 personer indelad i tre grupper efter 
diagnos varav personer med schizofreni var 
en grupp, personer med bipolär sjukdom en 
grupp och personer med ångest och 
tvångssyndrom en grupp och blev sen 
intervjuade. Deltagarna var 20-65 år, tala 
och förstå svenska och var 
öppenvårdspatienter.  Instrument: OHQoL, 
DAS Dental anxiety Scale, Manchester 
Short Assessment of Quality of Life 
(MANSA) , Short Form 12-survey (SF-12). 
Sense of Coherence (SOC), Rosenberg 
Self-Estem Salce (RSES), The 
Mulitdimensional Helath  Locus of Controll 
(MHLC), Dataanalys: t-test och Mann -
Whitney U-test. 

Schizofreni sjukdom påverkar 
förståelsen för den egna 
sjukdomen negativt vilket 
resulterar i sämre OHQoL. 
Resultaten kan användas till att 
utveckla strategier för att 
sjukvården ska kunna hjälpa 
patienter rehabilitera och 
förebyggande dålig QoL utifrån 
individen. 

4 

8 
Savilla, K., Kettler, 
L., & Galletly, C. 
(2008). Australien 

Relationships 
between 
cognitive 
deficits, 
symptoms and 
Quality of Life 
in schizophrenia. 

Kvantitativ, tvärsnitt, självutvalt, 57 
deltagare över 18 år, kliniskt stabila, talade 
flytande engelska, att kunna klara av att 
skatta sin hälsa enligt formulär 
intervjuades. Personer med fler psykiatriska 
diagnoser eller missbruksproblem valdes 
bort. Instrument: WHOQoL, Positive and 
Negative Syndrome Scale (PANSS), Brief 
Assessment of Cognition in Schizophrenia 
(BACS) och Quality of Life scale (QLS). 
Dataanalys: Cohens guidelines och χ2. 

Allvarliga positiva och negativa 
symptom och nedsatt kognitiv 
förmåga korrelerade med sämre 
QoL. Detta förklarade dock 
bara 57 % av QoL. Att förbättra 
QoL för personer med 
schizofreni kräver att negativa 
och positiva symptom samt den 
kognitiva förmågan behandlas 
som tre separata saker då de 
inte korrelerar med varandra 
inbördes och att även 
arbetslöshet, social isolation 
och stigma tas i beaktande.  

4 



 

 

9 

Wielend, M, Jason 
Rosenstock, S, 
Kelsey, M, Ganguli 
and S, Wisniwewski 
(2007) USA 

Distal support 
and Community 
living among 
individuals 
diagnosed with 
Schizophrenia 
and 
Shizoaffective 
Disorder 

Kvantitativ, tvärsnitt, strukturerade 
intervjuer, 40 patienter, samtliga frivilligt 
anmälda efter annons på kliniken. 
Ytterligare 33 tillfrågades och valdes ut av 
behandlande personal. Samtliga patienter 
skulle ha behandlats minst tre månader 
inom öppenvården och kommunicera på 
engelska samt klara sig själv i samhället. 
Instrument: LQoLI Neo FFI-scale, Sense of 
belonging (SOBI), Schizophrenia item 
scale(SRS), The Global assesment of 
Functioning (GAF), Community 
Integration Questionnaire (CIQ), The Distal 
support mesure. Dataanlys: Sperman-r, 
SAS, t-test. 

Patienter med schizofreni och 
med utåtriktad personlighet 
hade lättare att odla kontakter i 
samhället. Patienter med 
schizofreni som skattade sin 
QoL högre kände också en 
större "Sense of Belonging" 
och hade fler kontakter i 
samhället (Distal support), 
detta gällde dock inte patienter 
med schizoaffektivt syndrom.  

4 

10 

Xiang, Y., Weng, Y., 
Leung, C., Tang, W., 
Chan, S., Wang, C., 
& Ungvari, G. (2010) 
Kina , Peking och 
Hongkong 

Gender 
differences in 
sociodemographi
c and clinical 
characteristic and 
the Quality of 
Life of Chinese 
schizophrenia 
patients. 

Kvantitativ, deskriptiv, 505 patienter 
med schizofreni från Hong-Kong och 
Peking inskrivna på en 
öppenvårdsmottagning intervjuades. 
Patienterna skulle ha en schizofrenidiagnos 
och vara mellan 18-60 år och varit sjuka i 
fem år eller mer, kliniskt stabila i minst tre 
månader. Personer med missbruk eller 
neurologisk sjukdom exkluderades. 
Instrument: Brief Psychiatric Rating 
Scale(BPRS), Hamilton depression scale, 
Barnes Akathisia Rating Scale,WHOQoL 
Dataanalys: t-test, Mann-Whitney, U-test 
och Pearsons χ2. 

Män hade arbete i högre 
utsträckning, signifikant högre 
inkomst, men åt mer 
antipsykotiska läkemedel. 
Kvinnor skattade sämre fysisk 
hälsa än männen. Trots detta så 
var det inte någon skillnad i 
QoL mellan könen totalt. 

3 

 


