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ABSTRAKT 

Bakgrund: Intensivvården utvecklas och förbättras ständigt. Mortaliteten inom sjukvården 

minskar och fler patienter blir aktuella för intensivvård. Intensivvård kan vara en traumatisk 

upplevelse och leder i vissa fall till mental ohälsa. För att identifiera riskpatienter används 

frågeformulär vid uppföljning efter intensivvård men det behövs mer forskning kring 

uppföljningsmetoder. Frågeformuläret KASAM-13 mäter copingförmåga vilket har visats ha 

stor betydelse när det kommer till mental hälsa. Formuläret är ej tidigare använt för 

intensivvårdspatienter.  

Syfte: Att undersöka om det finns ett samband mellan känsla av sammanhang och patienters 

självskattade mentala hälsa efter intensivvård.  

Metod: Sekundäranalys av en prospektiv studie av vuxna patienter (n = 236) efter 

intensivvård. Korrelationsanalys av två frågeformulär, KASAM-13 och HAD.  

Resultat: Antalet deltagare var 146 (62 %). Respondenterna var äldre än icke-respondenterna 

(p = 0,03). Stark känsla av sammanhang korrelerade i denna kohort till låg självskattad ångest 

och depression (p <0,001 respektive p <0,001). 

Slutsats: Studien visar att mental hälsa efter intensivvård korrelerar till känsla av 

sammanhang i den studerade kohorten. Ju starkare känsla av sammanhang desto bättre mental 

hälsa. Studien genererar svag evidens beroende på dess studiedesign. 

Nyckelord: Frågeformulär. HAD. Intensivvård. KASAM. Mental Hälsa.  

 

 

 

  



ABSTRACT 

Background: Intensive care is constantly progressing and improving. This leads to lower 

mortality rates and increasing number of patients recieving intensive care. Intensive care can 

be a traumatic experience which in some cases lead to psycological problems. For 

identification of patients at risk, questionnaires are used at follow-up visits. More research is 

needed on the different methods. The questionnaire SOC-13 measures coping ability which 

has been shown to be of great importance regarding mental health. This form is not previously 

used for intensive care patients.  

Purpose: To investigate whether there is a relationship between sense of coherence and 

patients' self-rated mental health after intensive care.  

Method: Secondary analysis of a prospective study of adult patients (n = 236) after intensive 

care. Correlation analysis of two questionnaires, SOC-13 and HAD. 

Result: The number of participants was 146 (62 %). The respondents were older than the non-

respondents (p = 0,03). Strong sence of coherence correlated in this cohort with low self-rated 

anxiety and depression (p <0.001 versus p <0.001). 

Conclusion: The study shows that mental health after intensive correlates to the sense of 

coherence in the studied cohort. The stronger sense of connection, the better mental health. 

The study generates weak evidence depending on the study design. 

Keywords: HAD. Intensive care. Mental Health. SOC. Questionnaire. 
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INLEDNING 

Intensivvård kan vara förknippat med traumatiska upplevelser och kan leda till mental ohälsa. 

Under min tid som sjuksköterska på olika intensivvårdsavdelningar har jag utöver de 

extensiva medicinska tillstånden även observerat den mentala hälsan hos patienterna. Det har 

blivit uppenbart för mig att patienterna har olika förmåga att hantera sin situation – oberoende 

av sjukdomens allvarlighetsgrad. Mina tankar har cirkulerat kring copingförmåga och 

begreppet Känsla av Sammanhang. Copingförmåga är relativt outforskat inom intensivvård 

men skulle kunna vara en intressant variabel vad gäller patienters återhämtning av mental 

hälsa efter intensivvård. Frågeformuläret KASAM-13 mäter copingförmåga men är inte 

tidigare testat på intensivvårdspatienter. Uppföljningsmottagningar har till uppgift att 

identifiera riskpatienter och även rehabilitera i förhoppning att undvika eller minska mental 

ohälsa relaterad till intensivvård. Nya/förbättrade metoder skulle kunna hjälpa fler patienter 

till snabbare mental återhämtning och kanske skulle KASAM-13 vara ett bra verktyg? 
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BAKGRUND 

Intensivvårdskontext 

En intensivvårdsavdelning är en högteknologisk plats där övervakningsutrustning och 

livsuppehållande apparater konkurrerar om utrymmet runt patienten. Ljudlarm är vanligt 

förekommande. Därtill befinner sig ofta en ansenlig mängd personal runt patienten för att 

undersöka, observera, vårda och förhindra vårdrelaterade komplikationer. Forskning har visat 

att detta oljud tillsammans med att vara intuberad och känna rädsla för att dö orsakar stress 

hos patienten som senare kan ge oönskade psykologiska effekter (Kaur, Kumar & Kumari, 

2014).  

Mental hälsa efter intensivvård 

Intensivvård utvecklas ständigt och bidrar till minskad mortalitet och ökat antal överlevande 

(Elliot et al., 2014). Intagning på en intensivvårdsavdelning är ofta: 1) en plötslig, oväntad 

händelse 2) framdrivet av ett livshotande tillstånd. Dessa två faktorer bidrar till risken för att 

utveckla posttraumatiskt stressyndrom [PTSD] (Wallen, Chaboyer, Thalib & Creedy, 2008). 

Den ökade överlevnaden gör att forskningens fokus hamnar på mer långsiktiga konsekvenser 

av intensivvård som mental hälsa, livskvalitet och kognition (Davydow, Gifford, Desai, 

Needham & Bienvenu, 2008). I en normalpopulation av vuxna amerikaner beräknas PTSD 

finnas hos 3,5 % medan prevalensen hos före detta IVA-patienter är 19–22 % (ibid.). I en 

systematisk litteraturstudie visade Davydow, Katon och Zatzick, (2009) att den rapporterade 

incidensen av ångest och depression efter intensivvård i USA var 23–48 % respektive 17–43 

%. Detta stämmer överens med resultat från Sverige där 31 % av patienterna rapporterade 

allvarlig psykologisk påverkan i form av PTSD och ångest/nedstämdhet (Schandl, Bottai, 

Hellgren, Sundin & Sackey, 2013). Således kan en intensivvårdsvistelse kunna representera 

en traumatisk händelse i en patients liv och därmed ha allvarliga psykologiska återverkningar 

lång tid efter avslutad intensivvård (Chahraoui, Laurent, Bioy & Quenot, 2015). 

Det är fortfarande inte klarlagt varför vissa personer drabbas av mental ohälsa efter 

intensivvård. Komplexa, multifaktoriella orsaker (vanliga inom intensivvård) som hypoxi, 

hypotension, inflammation, bristande glykemisk kontroll, katabolism och näringsbrister kan 

orsaka tillstånd som interagerar med varandra och därmed bidraga till diverse funktionssvikter 

(Needham et al. 2012). Tidigare ångest/depression, höga bensodiazepindoser, långvarig 
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sedering, skrämmande minnen, agitation eller psykotiska erfarenheter under IVA-vård, 

kvinnligt kön, yngre ålder, duration av mekanisk ventilation, vårdtid och opiatdos ökar risk 

för att drabbas av PTSD efter intensivvård (Davydow et al., 2008; Wade et al., 2012). 

Post-Intensive Care Syndrome [PICS] är ett relativt nytt begrepp som används för att definiera 

det kluster av funktionsnedsättningar (fysiska, kognitiva eller psykiska) som IVA-patienter 

riskerar att drabbas av (Needham et al., 2012). Tillståndet kan pågå i månader eller år efter 

sjukdomsperioden. Detta begrepp är konstruerat i syfte att belysa de långsiktiga 

konsekvenserna av intensivvård och därmed initiera fokus på prevention (ibid.).  

Uppföljning 

Post-IVA mottagning 

För att identifiera riskpatienter och erbjuda adekvat stöd har uppföljning i form av post-IVA-

mottagningar inrättats. Med det ökade intresset för PICS har en grupp holländska forskare 

utarbetat riktlinjer för post-IVA uppföljning (Van Der Schaaf, Bakhshi-Raiez, Van Der Steen, 

Dongelmans & De Keizer, 2015). De rekommenderar att patienter som behandlats med 

mekanisk ventilation mer än två dygn bjuds in till uppföljningssamtal mellan sex och tolv 

månader efter utskrivning från sjukhus (ibid.). Detta kan, i förlängningen, hjälpa patient och 

närstående att få kännedom om och förståelse för vad som skett (Lee, Herridge, Matte & 

Cameron, 2009). Utvecklingen av PTSD efter intensivvård har identifierats vara relaterad till 

amnesi under den tidiga, kritiska perioden (Granja et al., 2008). Däremot är det visat att 

faktiska minnen av intensivvårdsperioden inte nödvändigtvis fungerar skyddande mot PTSD 

(ibid.). Vid uppföljning erbjuds oftast besök på intensivvårdsavdelningen där patienten får se 

och höra den medicinska utrustningen och tala med omvårdnadsansvarig personal. Denna 

uppföljningsmetod har i en systematisk litteraturgenomgång visats minska PTSD-symtom 

men utan att ha positiv inverkan på varken livskvalitet, ångest, depression, fysisk eller 

kognitiv förmåga (Jensen et al., 2015). 

Dagböcker 

Tidigare studier i Sverige fann att ett redskap i den psykologiska rehabiliteringen kan vara en 

dagbok innehållande text och fotografier där aktiviteter runt patienten beskrivs (Åkerman, 

Ersson, Fridlund & Samuelson, 2012). Dagboken kan fungera som ett viktigt hjälpmedel för 

att stödja patienten att skapa en bild av vad som hänt. Avsikten är att förhindra ökat psykiskt 
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lidande. Forskning visade att patienten med hjälp av dagboken kan bygga en egen 

sammanhängande berättelse av upplevelsen och därmed underlätta återhämtning från en 

traumatisk händelse (ibid.). En systematisk litteraturöversikt visade däremot att få 

randomiserade studier har utförts och att det krävs mer forskning kring den eventuella nyttan 

eller skadan av IVA-dagböcker (Ullman et al., 2015).  

Enkätundersökningar 

Uppföljningsmottagningar rekommenderas att screena patienter för fysiska, psykiska och 

kognitiva funktionsnedsättningar genom att använda validerade självskattningsformulär (Van 

Der Schaaf et al., 2015). För denna studie används resultat från två frågeformulär; KASAM-

13 och HAD, besvarade av patienter anslutna till en post-IVA-mottagning. 

Livsfrågeformuläret – KASAM-13 

KASAM-formuläret används för att mäta copingkapacitet och har i flertalet studier visat 

reliabilitet och validitet (Eriksson & Lindström, 2005). Frågeformuläret har hittills använts i 

både västerländska länder, Thailand, Kina, Japan och Sydafrika. KASAM-formuläret kan 

därför ses som ett tvärkulturellt tillämpligt instrument (ibid.). Inom cancervård är formuläret 

väl beprövat (Gustavsson-Lilius, Julkunen, Keskivaara, Lipsanen & Hietanen, 2012; 

Lindblad, Sandelin, Petersson, Rohani & Langius-Eklöf, 2015; Bergh & Björk, 2012). 

Däremot återfinner författaren till denna magisteruppsats inga studier där KASAM-formuläret 

använts till intensivvårdspatienter. Det finns evidens som stöder att starkare känsla av 

sammanhang korrelerar till bättre självrapporterad hälsa (Sarenmalm, Browall, Persson, Fall-

Dickson & Gaston-Johansson, 2013), lägre prevalens av allmänt förekommande symtom 

(Sarenmalm, Öhlén, Jonsson & Gaston-Johansson, 2007), mindre oro (Gustavsson-Lilius, 

Julkunen, Keskivaara & Hietanen, 2007; Gustavsson-Lilius et al., 2012) och bättre anpassning 

till livssituationer under sjukdom, oberoende av sjukdomens svårighetsgrad (Sarenmalm et al., 

2007). KASAM-13 har även visat god validitet och intern reliabilitet i en longitudinell studie 

(Lindblad et al., 2015). 

HAD 

Hospital Anxiety and Depression scale [HAD] är ett självskattningsinstrument ursprungligen 

utvecklat av Zigmond och Snaith (1983). Instrumentet används inom sjukvården i syfte att 

bestämma manifesta nivåer av ångest och depression som en patient upplever. Detta 
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instrument skapades specifikt för att undvika bindning till aspekter som samtidigt är vanliga 

somatiska sjukdomssymtom, till exempel trötthet, sömnlöshet eller hypersomni. Syftet med 

detta frågeformulär var att skapa ett verktyg för att upptäcka ångest och depression hos 

personer med fysiska hälsoproblem (Zigmond & Snaith, 1983). Självskattningsformuläret 

HAD har i en systematisk litteraturöversikt visat hög validitet avseende bedömning av 

symtomens svårighetsgrad och prevalens av ångest och depression hos både somatiska, 

psykiatriska och primärvårdspatienter samt i den allmänna befolkningen (Bjelland, Dahl, 

Tangen Haug & Nickelmann, 2002). 

Coping och modern krishantering 

Stress uppstår där de yttre kraven överstiger individens personliga resurser. Coping definieras 

som kognitiva och beteendemässiga strategier för att hantera stress (Lazarus & Folkman, 

1984). Användandet av copingstrategier beskrivs som ett försök att förhindra eller minska hot, 

skada eller förlust, alternativt som stressreduktion (Carver & Connor-Smith, 2010). Coping är 

ett mycket brett koncept och försök till gruppering av de oräkneliga strategierna har gjorts av 

flera forskare (ibid.). Den mest använda uppdelningen har dock gjorts av Lazarus och 

Folkman (1984). De kom fram till två kategorier: Problemfokuserad coping handlar om att 

vidta åtgärder för att avlägsna eller undgå problemet alternativt minska dess effekter om det 

inte kan kringgås. Känslofokuserad coping syftar till att minimera ångest utlöst av psykiskt 

påfrestande situationer. Lazarus (2006) har utvecklat den tidigare framställda teorin genom att 

beskriva hur de båda kategorierna kan främja varandra; effektiv problemfokuserad coping 

minskar problemet och därmed avtar även ångesten som genererats och; effektiv 

känslofokuserad coping minskar negativ stress vilket möjliggör en lugnare betraktelse av 

problemet vilket då förbättrar den problemfokuserade copingen. Detta gör de två kategorierna 

inbördes förbundna med varandra (ibid.). 

Trots den höga prevalensen av psykisk ohälsa efter intensivvård ses en psykologisk 

förbättring av 35 % av patienterna efter tre månader (Chahraoui et al., 2015). Denna 

förbättring är starkt relaterad till fysisk återhämtning men även till vissa försvarsmekanismer 

som används av patienten, såsom aktiv coping i form av omdefiniering av situationen, humor, 

acceptans, optimism, engagemang i fritidsaktiviteter och socialt stöd. Patienter med aktiv och 

positiv coping har i en kvalitativ studie uppvisat mindre oro och bättre välbefinnande (ibid.). 

Användandet av copingstrategier har visats vara en signifikant prediktor för allvarlighetsgrad 
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av PTSD-symtom hos närstående efter intensivvård (Petrinec, Mazanec, Burant, Hoffer & 

Daly, 2015). När det gäller intensivvårdspatienter behövs ytterligare studier kring 

copingstrategier för att undersöka dess inverkan av återhämtning efter intensivvård 

(Chahraoui et al., 2015).  

En systematisk litteraturgenomgång har visat att traumatiska händelser kan leda till psykisk 

ohälsa (Rose, Bisson, Churchill & Wessly, 2002). Det traditionella sättet att hjälpa människor 

i kris har varit så kallad debriefing vilket inneburit tidiga psykologiska insatser efter 

exponering för traumatisk händelse. Detta har antagits kunna reducera psykologisk stress och 

motverka utveckling av PTSD. Trots att denna metod är framtagen med ett humanitärt syfte 

finns ingen evidens för att debriefing skulle minska förekomst av PTSD. Snarare visar studien 

att obligatorisk debriefing av traumaoffer i vissa fall kan orsaka ökat psykiskt lidande och bör 

upphöra eftersom det inte finns någon evidens för att dess verkan minskar psykisk ohälsa och 

PTSD – varken kort– eller långsiktigt (ibid.). I stället bör generella principer användas vilka 

stödjer processen mot förbättrad psykisk hälsa och minskad utveckling av PTSD efter 

traumatisk händelse (Hobfoll et al., 2007). Exempel på empiriskt framtagna principer är: 

Förstärka en känsla av säkerhet, lugna, förstärka känsla av självtillit och förstärka en känsla 

av hopp (ibid.) Principerna anpassas efter situation och patientens inneboende 

egenskaper/copingresurser. Det faktiska traumat kan med fördel diskuteras och bearbetas i ett 

senare skede då patienten har återfått en del av sina inneboende resurser. Förslagsvis görs 

detta i ett uppföljningssamtal vid en post-IVA-mottagning (Chahraoui et al., 2015). 

KASAM 

Begreppet Känsla av Sammanhang [KASAM] beskrevs av Antonovsky (1979) i ett försök att 

förklara varför vissa människor förblir friska under tider av stora påfrestningar men samtidigt 

är fast beslutna att göra svåra upplevelser eller situationer meningsfulla. Antonovsky 

presenterade begreppet KASAM för att beskriva ett hälsoskyddande beteendemönster och 

som att inneha en stressbuffert. KASAM definieras som: 

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 ska kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och 
(3) dessa krav är utmanande, värda investering och engagemang. (Antonovsky, 1991, s. 46) 
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De tre nämnda komponenterna identifierades som begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet och Antonovsky hävdade att de tre komponenterna är dynamiskt 

sammankopplade. Vidare ansåg Antonovsky att KASAM utvecklas i början av livet och att 

den stabiliseras runt 30–års ålder och därefter endast fluktuerar tillfälligt vid radikala 

livshändelser (Antonovsky, 1991). Nyare studier har däremot visat att ålder har en viss 

påverkan på känslan av sammanhang och att i åldersgruppen 30–70 år tenderar värdet att öka 

med åldern (Eriksson & Lindström, 2005; Lindmark, Stenström, Wernberg-Gerdin & 

Hugoson, 2009). Antonovskys hypotes var att hög känsla av sammanhang kommer att minska 

sannolikheten att uppleva livsmiljön som stressande vilket resulterar i bättre hälsa och 

livskvalitet (Antonovsky, 1991). Denna teori innebär att känslan av sammanhang kan vara ett 

användbart verktyg för att identifiera individer som är särskilt känsliga för stress och med 

nedsatt copingförmåga. Känslan av sammanhang, i sig, är ingen copingstrategi utan snarare 

att betrakta som ett mått på copingförmåga (ibid.). En longitudinell studie har visat att känslan 

av sammanhang är en statistiskt signifikant prediktor när det kommer till antalet använda 

copingstrategier för att hantera en stressfylld händelse (Sarenmalm et al., 2013). Ju högre 

känsla av sammanhang desto fler copingstrategier fanns att tillgå hos dessa individer. Inte 

bara variation och mängd strategier skiljer utan även repertoaren. Personer med stark känsla 

av sammanhang använder sig av strategier som acceptans, direkt handling, distraktion och att 

omdefiniera situationen, medan svag känsla av sammanhang förknippades med strategier som 

katharsis (tömma sig på känslor; gnälla och klaga) och att söka socialt och spirituellt stöd. 

(ibid.). 

Det salutogena synsättet 

KASAM är ett centralt begrepp i det salutogena perspektivet. Antonovsky (1991), som hade 

en holistisk människosyn, myntade begreppet salutogenes (salut= hälsan, genes= ursprung). 

Han menade att den moderna medicinen domineras av sjukdomsorientering (patogent 

perspektiv) där det centrala är sjukdomsbekämpning. I motsats till detta förespråkade 

Antonovsky salutogenes där hälsans ursprung är det essentiella. Enligt det salutogena 

synsättet ligger istället fokus på friskfaktorer och resurser. Genom att ställa frågor om varför 

vissa människor klarar sig bättre än andra när de utsätts för påfrestande händelser i livet, 

medför det att fokus istället förflyttas från etiologi till copingresurser (Antonovsky, 1991).  
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PROBLEMFORMULERING 

I takt med att intensivvården utvecklas och förbättras blir fler patienter aktuella för 

intensivvård. Minskad mortalitet och ökat antal intensivvårdsplatser resulterar i växande antal 

överlevare. Intensivvård kan för vissa patienter leda till någon form av funktionsnedsättning; 

fysisk, psykisk eller kognitiv. En rekommenderad metod som används i försök att identifiera 

riskpatienter för ångest och depression är uppföljning med enkäter. Det är av stor vikt att 

sjukvården fortsätter sitt sökande efter orsaker och behandlingsalternativ då vissa metoder 

kräver mer forskning. Studier har visat att patienters copingförmåga kan minska risken för 

mental ohälsa. Formuläret KASAM-13 mäter copingförmåga och är väl studerat i vissa 

patientgrupper men hos intensivvårdspatienter har författaren ej kunnat hitta några studier där 

sambandet mellan mental hälsa och KASAM studerats. Därför kommer denna studie att 

fokusera på om känsla av sammanhang korrelerar till självskattad mental hälsa i en kohort av 

intensivvårdspatienter med hjälp av två ifyllda frågeformulär – KASAM-13 och HAD.  

SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka om det finns ett samband mellan känsla av sammanhang 

och patienters självskattade mentala hälsa efter intensivvård. 

Hypotes 

Hypotesen är att det finns ett samband mellan mental ohälsa och låg känsla av sammanhang. 
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METOD 

Design 

Sekundäranalys av en prospektiv kohortstudie av vuxna patienter efter intensivvård. 

Forskningsansatsen är hypotetisk-deduktiv och genomförs med två frågeformulär: KASAM-

13 och HAD. 

Urval 

Alla (433) vuxna patienter som skrevs in på intensivvårdsavdelningen under en 

sexmånadersperiod 2011 blev fortlöpande inskrivna i studien. Patienter som överförts till 

intensivvårdsenheter på andra sjukhus, icke svensktalande patienter, de med tidigare kognitiv 

svikt och patienter utan formell adress uteslöts. Patienter endast inskrivna för korta, invasiva 

förfaranden, såsom anläggande av epiduralkatetrar eller centralvenösa infarter uteslöts. För 

patienter som återinskrivits på intensivvårdsavdelningen under studieperioden, har endast data 

från det senare vårdtillfället använts i analysen. Efter urvalsprocess och bortfall i form av 

avlidna kvarstod 236 patienter; till denna grupp sändes de båda frågeformulären via post. 

Patienter som valt att inte svara på en eller båda enkäterna benämns icke-respondenter, dessa 

var 90 stycken.  Svarande kallas respondenter och var 146 till antalet (Figur 1). En patient 

utan registrerad SAPS-poäng valdes att inkluderas (Förklaring SAPS se s. 11). 
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433 patienter erhöll 

intensivvård under tiden 
för studien 

389 patienter skrevs ut 
från IVA 

44 patienter dog före 
utskrivning 

236 patienter erhöll 
frågeformulären 

Exkluderade och avlidna 
patienter: 153 

146 patienter (62 %) 
slutförde 

frågeformulären 

90 svarade ej på ett eller 
båda formulären 

 

Figur 1. Flödesschema av kohorten 
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Datainsamlingsmetod 

Intensivvårdsavdelningen 

Studien till denna uppsats utfördes på en allmän intensivvårdsavdelning med traumainriktning 

i Stockholm. Här behandlas alla typer av patienter med svikt i vitala organsystem. Utöver 

traumapatienter, som ofta har multipla skelettskador och inre blödningar, vårdas patienter med 

svåra infektionstillstånd, hjärtinfarkter och patienter som genomgått stor kirurgi med 

komplikationer. På avdelningen finns 13 vårdplatser uppdelat i enkelsalar, tre– och 

fyrbäddssalar. 

Parametrar 

Ursprungsprojektet varifrån använd data härrör heter "Psykologisk morbiditet efter 

intensivvård” och genomfördes under 2011. Enkäter som mäter fysisk och psykisk hälsa 

skickades ut till patienterna två till tre månader efter utskrivning. Data från två av dessa 

enkäter (KASAM-13 och HAD) användes till denna studie tillsammans med demografisk 

data. Ålder, kön, vistelsetid på IVA, diagnos (uppdelat i trauma, kirurgiska komplikationer, 

medicinska diagnoser och infektion) och SAPS-III sammanställdes tillsammans med 

resultaten från enkäterna i ett excel-dokument. 

Exempel på sjukdomstillstånd/orsaker under diagnos: Trauma – trafikskador, fall från hög 

höjd, arbetsplatsolyckor. Kirurgiska komplikationer – tarmkirurgi med anastomosläckage som 

medfört sepsis och organsvikt, stora blödningar med cirkulatorisk svikt, cancerkirurgi. 

Medicinska diagnoser – hjärtsjukdom, hematologiska sjukdomar. Infektion – sepsis med 

organsvikt (A. Schandl, personlig kommunikation, 20 april 2016). 

Simplified Acute Physiology Score 3 (SAPS-III) är ett riskjusteringssystem som används 

inom intensivvård och är ett sätt att bedöma allvarlighetsgrad av sjukdomen samt förutse 

vitalstatus vid utskrivning från sjukhus (Nordlund & Walther, Svenska Intensivvårdsregistret 

[SIR], 2016). Poängen beräknas vid ankomst till IVA från rutinmässiga fysiologiska och 

laborativa parametrar. SAPS-III intagningspoäng utgör summan av tre delar. Del 1 beskriver 

patienten före intagning till intensivvård exempelvis ålder, komorbiditet, vårdtid och specifika 

terapeutiska åtgärder. Del 2 beskriver anledning till intensivvård och del 3 beskriver 

förekomst och grad av fysiologisk störning under ett två-timmars intervall (1 timme före och 

efter ankomst) i anslutning till inläggning på intensivvårdsavdelning. Registreringen försöker 
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även beräkna patientens risk för död genom ett antal patientfaktorers betydelse för 

vårdresultatet och vägs med komplexa statistiska metoder.  Mortalitet kan då förutses med 0 – 

100 % efter en poängskala mellan 0 – 163. Systemet används för att beräkna mortalitet på 

gruppnivå, aldrig på individnivå (ibid.). 

KASAM-13 

Till denna studie användes livsfrågeformuläret KASAM-13. Formuläret består av 13 frågor 

bestående av tre komponenter: begriplighet (5 frågor), hanterbarhet (4 frågor) och 

meningsfullhet (4 frågor) (Sarenmalm, et al., 2013). Formuläret besvaras med hjälp av en 7–

gradig likertskala. Skalan innehåller två ankare; exempelvis Mycket sällan – Mycket ofta eller 

Har aldrig hänt – Händer ofta. Resultatet beräknas genom att räkna ihop siffrorna från 

likertskalan. Poängsättningen vänds på fem av de 13 av frågorna så att 1 istället ger 7 poäng 

och 7 ger 1 poäng. Sammanlagda poängsumman kan resultera i 13–91 poäng (Luutonen, 

Sohlman, Salogangas, Lehtinen och Dowrick, 2011). Frågorna är noggrant formulerade i 

generella termer, i ett försök att fungera för människor oavsett social-, religiös-, köns- och 

kulturell tillhörighet (Langius-Eklöf & Samuelsson, 2009). Holmefur, Sundberg, Wettergren 

och Langius-Eklöf (2014) utförde en Rasch-analys för att testa skalan mot mer moderna 

utvärderingssätt. Resultatet visade att KASAM-13 generellt har goda mätegenskaper men 

skulle med fördel kunna reduceras från 7 till 5–stegs likertskala. Detta på grund av svårigheter 

att meningsfullt urskilja alla sju steg när det inte fanns något beskrivande adjektiv förutom 

ankarna (ibid.). Resultatet av formuläret tolkas enligt följande: 

• 21 – 59 poäng motsvarar låg känsla av sammanhang 

• 60 – 74 poäng motsvarar måttlig känsla av sammanhang 

• 75 – 91 poäng motsvarar stark känsla av sammanhang 

(Luutonen et al., 2011) 

Denna studie använder sig av totalsumman från formuläret då de tre komponenterna av känsla 

av sammanhang, enligt Antonovsky (1979), är dynamiskt sammankopplade. Medelvärdet för 

total-KASAM i den svenska befolkningen är 70 poäng (Luutonen et al., 2011). 
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HAD 

HAD är ett frågeformulär med 14 frågor uppdelat i två domäner – ångest och depression. Sju 

frågor för vardera domän. Frågorna besvaras på en skala mellan 0–3 där varje siffra har ett 

beskrivande adjektiv exempelvis 0 = Ofta, 1 = Ibland, 2 = Sällan, 3 = Mycket sällan. Poängen 

genererar ett resultat mellan 0 och 21. Ju högre poäng desto högre självskattad mental ohälsa. 

Optimalt cut-off värde är ≥ 8 för bäst uppmätt balans mellan sensitivitet och specificitet 

(Bjelland et al., 2002). Cut-off är tröskelvärdet som skiljer två grupper, i det här fallet 

patienter utan mental ohälsa och patienter med manifesta nivåer av ångest/depression. Då 

HAD mäter två separata tillstånd utförs korrelationsanalyser till KASAM-13 i två steg med 

domänerna var för sig. 	

Dataanalys 

Insamlad data analyseras med hjälp av IBM SPSS Statistics 22.0 (IBM Corp., Armonk, NY, 

USA). 

Deskriptiv analys 

Först analyserades demografiska variabler och poäng från frågeformulären deskriptivt. 

Frekvenser presenteras med antal och procent. Beskrivande parametrar presenteras som 

medelvärde och standardavvikelse vid normalfördelad data respektive median och 

kvartilavstånd för snedfördelad data (Tabell 1). Skillnader mellan de oberoende grupperna 

(respondenter/icke-respondenter) undersöks med icke-parametrisk metod för snedfördelad 

data alternativt data på nominal nivå och parametrisk metod vid normalfördelad data (Tabell 

1). Analyserna genererar ett p-värde vilket står för statistisk signifikansnivå. För denna studie 

sätts denna till <0,05.  

Tabell 1. Analyser för deskriptiv statistik 
 Undersökta variabler Tillämpning 

Chi-tvåtest Kön & Diagnos (nominalskala) För att undersöka skillnader i kön/diagnos mellan grupperna* 

t-test SAPS (intervallskala) 
Prövar om skillnader i medelvärden för grupperna* är 
slumpmässiga eller om man med säkerhet kan finna verklig 
skillnad. 

Mann-Whitney U Ålder & Vårdtid (intervallskala) Icke-parametrisk motsvarighet till t-test. Prövar skillnader för 
medianvärden för grupperna* 

Fotnot: * = analyser gjorda på de oberoende grupperna (respondenter/icke-respondenter) 
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Korrelationsanalys 

Därefter bedömdes huruvida det fanns ett samband mellan känsla av sammanhang och 

ångest/depression genom en korrelationsanalys mellan frågeformulären KASAM-13 och 

HAD. Korrelation utförs för att mäta samband mellan två variabler och mäts på en skala från 

–1 till 1 där 0 är lika med inget samband (Björk, 2010). Korrelationskoefficient betecknas 

med bokstaven r. Om datapunkterna ligger på en rät linje är r = 1 alternativt – 1 beroende på 

om sambandet är växande eller avtagande (ibid.). Måttligt samband finns vid r = 0,40 – 0,59, 

starkt samband vid r = 0,60 – 0,79 och mycket starkt samband ses vid r ≥ 0,80. Samma skala 

för det negativa registret (Evans, 1996). Korrelation mellan KASAM-13 och HAD 

undersöktes med icke-parametriskt metod då data från frågeformulären enligt histogram var 

snedfördelad. För detta syfte används Spearmans rangkorrelationskoefficient som mäter 

korrelation mellan snedfördelad data och mäter graden av växande eller avtagande samband 

oavsett hur det ser ut (Björk, 2010).  

Reliabilitet 

För att undersöka reliabiliteten i enkäterna (KASAM-13 och HAD) för just denna population 

(intensivvårdspatienter i rehabiliteringsfas) utförs Cronbach’s alpha [α]. Testet beskriver i 

vilken omfattning de olika delarna/frågorna i ett instrument mäter samma bakomliggande 

koncept. Detta utförs för att öka en studies trovärdighet (Tavakol, 2011). Cronbach´s α mäts 

på en skala från 0 – 1. Nunnally och Bernstein (1994) beskriver att vad som anses vara 

tillfredsställande nivå beror på tillämpningen. I tidigare stadier av forskning kan tillförlitlighet 

>0,7 räcka för att spara tid och energi i kontrast till klinisk tillämpning där tillförlitlighet >0,8 

i vissa fall kan tyckas otillräckligt (ibid.).  
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Etiska aspekter 

Etiskt godkännande finns från Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm (EPN 

Stockholm diarienummer: 2010/206-31/1). Skriftligt informerat samtycke har erhållits från 

alla deltagare i studien enligt § 16, § 17, Lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor (SFS 2003:460). Alla tänkbara försiktighetsåtgärder måste enligt 

Helsingforsdeklarationen (2013) vidtas för att skydda forskningsdeltagarnas privatliv och 

sekretess rörande deras personuppgifter. Materialet som används till denna studie var redan 

avkodat när det kom till författarens förfogande och kommer att hanteras konfidentiellt och 

raderas från hårddisk när rapporten är färdigskriven. Orginaldata finns hos 

forskningsansvarig. Helsingforsdeklarationen (2013) beskriver vidare att syftet med 

medicinsk forskning som omfattar människor är att förbättra preventiva, diagnostiska och 

terapeutiska åtgärder. Enligt godhetsprincipen ska alltid nyttan av en studie vägas mot vad 

den innebär för deltagarna. Forskningsetiska överväganden gjordes och fann inga hinder för 

denna studie. 
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RESULTAT 

Av de 433 patienter som skrevs in på undersökande intensivvårdsavdelning under 

studieperioden, uppfyllde 236 inklusionskriterierna. Av dessa genomförde 146 (62 %) de två 

enkäterna (Figur 1). Majoriteten av deltagarna var kvinnor (n = 146, 62 %) och den vanligaste 

diagnosen var trauma (n = 67, 28 %). Vårdtiden för kohorten var <2 dygn (median = 32 h, 

IQR = 17–98 h).  

 

Respondenterna var signifikant äldre än icke-respondenter (Tabell 2). Inga övriga statistiskt 

signifikanta skillnader påträffades mellan de båda grupperna. Vidare visar Tabell 2 att vårdtid 

och diagnos ligger nära signifikansnivån vilket indikerar att respondenterna även vårdades 

längre än icke-respondenter samt hade ett annat diagnospanorama än respondenterna.  

Resultat av frågeformulär 

Innan korrelationsanalys utfördes kontrollerades de båda instrumenten för Cronbach´s α för 

att bedöma den interna konsistensen. Resultatet visade god reliabilitet; Cronbach´s α: HAD-

formuläret 0,83 och KASAM-13-formuläret 0,87. 

Majoriteten av respondenterna hade låga HAD-poäng, under cut-off, alltså lägre än åtta 

poäng; HAD-ångest (n = 110, 75 %) och HAD-depression (n = 128, 88 %). Resultatet visar 

därmed att 25 % av respondenterna hade självskattade ångestsymtom och 12 % självskattade 

depressionssymtom. Majoriteten hade stark (n = 65, 45 %) alternativt måttlig (n = 49, 34 %)  

Tabell 2. Demografiska skillnader av kohort. 
Karaktäristika Respondenter 

n = 146 (62 %) 
Icke-respondenter 

n = 90 (38 %) p-värde 

Kön   0,715 a 
     Kvinna, n (%) 89 (61 %) 57 (63 %)  
     Man, n (%) 57 (39 %) 33 (37 %)  
Ålder, median (IQR) 58 (42–67) 49 (27–66) 0,030b 
Vårdtid (h), median (IQR) 37 (20–111) 26 (13–87) 0,067 b 
SAPS, medelvärde (SD) 55 (17,8) 54 (16,1) 0,860 c 
Diagnos   0,060 a 
     Trauma, n (%) 37 (25 %) 30 (33 %)  
     Kirurgiska komplikationer, n (%) 44 (30 %) 19 (21 %)  
     Medicinska diagnoser, n (%) 26 (18 %) 25 (28 %)  
     Infektion, n (%) 39 (27 %) 16 (18 %)  
Förkortningar: IQR = Kvartilavstånd; SD = Standardavvikelse 
a = Chi-två; b = Mann-Whitney U; c = t-test 
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känsla av sammanhang vilket indikerar att kohorten hade bra copingförmåga. Medelvärdet för 

KASAM-13 var 69,74 poäng i denna population. 

 

Korrelationsanalysen utfördes i tre steg: Först undersöktes sambanden i spridningsdiagram 

(Figur 2). Varje ring i spridningsdiagrammet representerar en respondent. Vid granskning av 

klustrens utformning sågs ett negativt samband vilket innebär att faktorerna är motverkande. 

Ringarna hamnade i mönster som tydde på att respondenter med stark känsla av sammanhang 

associeras med lägre HAD-poäng. Därefter beräknades korrelation och statistisk signifikans 

med hjälp av Spearmans rangkorrelationskoefficient. Sist utfördes analysen i två separata steg 

till följd av HAD´s två domäner som visade att KASAM-13/HAD-depression hade måttligt 

samband (r = –0,545, p <0,001) medan KASAM-13/HAD-ångest hade starkt samband (r = –

0,545, p <0,001). Sambanden innebär: ju högre känsla av sammanhang, desto lägre 

självskattad mental ohälsa uppvisade patienterna i denna kohort.   

  

Figur 2.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Styrkor med studien är att instrumenten som användes är validitets- och reliabilitetstestade 

(Bjelland et al., 2002; Holmefur et al., 2014). Instrumenten är även vanligt förekommande 

inom forskning (Eriksson & Lindström, 2005; Vodermaier & Millman, 2002). För att 

ytterligare öka trovärdigheten för studien utfördes även en intern reliabilitetsanalys av 

instrumenten för den studerade populationen vilken visade god reliabilitet. En annan styrka 

med studien är att data kontrollerades noggrant för att bedöma lämplighet för 

forskningsfrågan och därefter valdes adekvata analysmetoder. Detta systematiska arbete 

resulterar i ökad tillförlitlighet i studien (Polit & Beck, 2016). Enkäter är en kostnadseffektiv 

insamlingsmetod och bidrar även med anonymitet för respondenten och minskar bias från 

intervjupersonen (ibid.). 

Att inhämta information via hemskickade enkäter innebär alltid viss bias. Det går inte att 

säkerställa resultatet. Respondenterna har ingen möjlighet att få klarhet i tvetydiga eller 

förvirrande frågor. Enkäten kan vara ifylld av en annan person, respondenten kan svara utifrån 

antagna förväntningar eller hoppa över frågor. Respondenten har även möjlighet att hoppa 

runt bland frågorna vilket kan påverka svaren. Bias kan även vara av känslokaraktär då svaren 

kan bero på respondentens momentana mående. Ytterligare en svaghet med 

enkätundersökningar är dess oförmåga att fastställa orsakssamband (Polit & Beck, 2016). 

Självskattningsenkäter är inte ett diagnosverktyg.  

Urvalsprocessen vid en enkätundersökning kan i sig leda till bias då kohorten inte kan 

randomiseras. Tidigare existerande skillnader kan vara en rimligt alternativ förklaring till 

resultatet av utfallsvariabeln (Polit & Beck, 2016). Detta innebär att resultatet kan ha 

påverkats till följd av att de tillfrågade lidit av mental ohälsa redan före intensivvård eller haft 

andra outforskade risk– eller friskfaktorer som bidragit till patientens mentala hälsa. 

Data till denna studie genererades från en enkätundersökning. En punktmätning är en 

ögonblicksbild. Metoden beskriver endast hur patienterna mådde vid det enskilda tillfället då 

de svarade på enkäten. Longitudinella studier kan generera en mer nyanserad bild. En enkät 

Figur	2 Figur	3 
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kan heller aldrig fastställa en medicinsk diagnos. För att ställa diagnoser som ångest och 

depression krävs en diagnostisk intervju av en läkare. 

En svaghet med studien är bortfallet vilket medför att respondenterna inte kunde anses 

representativa för hela den studerade populationen. Respondenterna var signifikant äldre än 

icke-respondenterna. De hade en medianålder på 58 år vilket var nio år äldre än patienterna 

som valt att inte besvara enkäterna. Icke-signifikanta, men likväl värt att uppmärksamma, är 

även skillnader i vårdtid och diagnospanorama. De som valt att inte svara på enkäterna var de 

som vårdats kortare tid och drabbats av trauma eller medicinska diagnoser jämfört med 

respondenterna som vårdats längre och drabbats främst av kirurgiska komplikationer och 

infektioner. Studien är utförd på en intensivvårdsavdelning i Stockholm där drygt 1000 

patienter skrivs in årligen. Under studieperioden vårdades 433 patienter. Av dessa 

inkluderades 236 patienter till studien. Upptagningsområdet innefattar en sjukvårdsregion 

med knappt en fjärdedel av Sveriges befolkning. Trots den relativt stora kohorten var 

deltagandet endast 62 % och resultatet kan ej anses generaliserbart för hela befolkningen. 

Resultatdiskussion 

En intensivvårdsvistelse skulle kunna representera en traumatisk livshändelse (Chahraoui et 

al., 2015) och traumatiska händelser kan leda till psykisk ohälsa (Rose, Bisson, Churchill & 

Wessly, 2002). Alltså skulle kunna anföras att intensivvårdspatienten, per automatik, har risk 

att drabbas av mental ohälsa men främst de med svag känsla av sammanhang då 

copingförmåga är associerat med stresshantering (Sarenmalm et al., 2013). I data från 

föreliggande studie hade 25 % självskattade ångestsymtom och 12 % självskattade 

depressionssymtom två till tre månader efter intensivvård. Majoriteten lider alltså varken av 

ångest eller depression men utfallet visar trots allt ett antal lidande individer. Vid jämförelse 

med USA rapporterade en litteraturöversikt liknade siffror: 23–48 % respektive 17–43 % 

(Davydow, Katon & Zatzick, 2009). I en normalpopulation i Sverige var punktprevalens av 

ångest och depression 4–10 % respektive 12–17 % (SBU, 2004; SBU, 2005). Jämförelsen 

indikerar att intensivvårdpatienter har högre incidens av både ångest och depression. 

Kohorten i denna studie visar framför allt förhöjda nivåer av ångestsymtom. Faktorer som är 

okända i den studerade kohorten kan ha påverkat resultatet. Davydow et al. (2009) har funnit 

flera pre-existerande faktorer vilka bidrog till försämrad mental ohälsa 12 månader efter 

intensivvård: låg utbildningsnivå, alkoholberoende och tidigare mental ohälsa. Myhren, 
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Ekeberg, Tøien, Karlsson och Stokland (2010) har även sett att pessimistiskt 

personlighetsdrag är en bidragande faktor till mental ohälsa efter intensivvård. Det oaktat är 

det även klargjort att intensivvård efter fysisk skada var oberoende associerat med symtom 

som tyder på mental ohälsa (Zatzick et al., 2007). Detta skulle kunna anföras för denna kohort 

där majoriteten intensivvårdades på grund av trauma. 

Antonovsky (1991) beskrev hur känsla av sammanhang förblir relativt stabil under vuxenlivet 

men kan fluktuera tillfälligt vid radikala livshändelser. Medelvärdet i normalbefolkningen i 

Sverige är enligt Luutonen et al. (2011) 70 poäng. I populationen för denna studie var 

medelvärdet för KASAM-formuläret 69,74 poäng vilket innebär att respondenterna, två till tre 

månader efter intensivvård, är likställd med normalbefolkningen i Sverige gällande känsla av 

sammanhang. Studien framställer ej om känslan av sammanhang i denna kohort fluktuerat 

eller ej och om den i så fall återgått till det normala. Av resultaten går inga slutsatser att dra 

kring känsla av sammanhang och intensivvård som radikal livshändelse då mätning endast 

skett vid ett tillfälle.  

Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan patienters självskattade mentala 

hälsa och känsla av sammanhang. Teorin var att det fanns ett samband mellan mental ohälsa 

och låg känsla av sammanhang. Resultatet visade att ju högre känsla av sammanhang desto 

bättre mental hälsa. Orsakssamband kunde ej undersökas då data skapats från punktmätning. 

Roth och Ekblad (2006) fann i en mindre studie att känsla av sammanhang inte kunde 

förutsäga mental ohälsa. Luutonen et al. (2011) kom i kontrast till detta fram till att svag 

känsla av sammanhang kan förutse depressiva symtom både kort– och långsiktigt. De menar 

även att en stark känsla av sammanhang representerar en skyddande funktion. Sairenchi et al. 

(2011) beskriver, förutom att svag känsla av sammanhang kan förutsäga uppkomsten av 

depression, även att känsla av sammanhang skulle kunna vara användbart när det kommer till 

identifiering av personer med hög risk för framtida depression – alltså skulle screening av 

känsla av sammanhang ge intensivvårdssjuksköterskan möjlighet att arbeta preventivt och 

stärka patientens mentala hälsa. Patienter som läggs in på sjukhus för planerad behandling kan 

under vårdtiden bli aktuella för intensivvård då de utvecklat kritisk sjukdom. Från dessa 

patienter finns möjlighet att inhämta information om copingförmåga vid inskrivning på 

sjukhus alternativt vid den obligatoriska preoperativa bedömningen som sker inför elektiv 

kirurgi. KASAM-formuläret skulle för detta syfte kunna användas för att mäta copingförmåga 
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hos patienterna och därmed identifiera riskpatienter för framtida depression (Sairenchi et al., 

2011). Det finns dock fortfarande problem med tolkning enskilda KASAM-poäng (Eriksson 

& Lindström, 2005). Det är inte klarlagt hur lågt på KASAM-skalan känslan av sammanhang 

fortfarande har en skyddande förmåga. Kunskapen om detta är fortfarande ofullständig. Det 

finns också en risk för negativa hälsoeffekter om stigmatiserande sker av patienter på grund 

av deras känsla av sammanhang. Därför rekommenderar inte de anförda författarna att 

använda KASAM-formuläret som screeningverktyg utan förespråkar istället att utveckla det 

salutogena synsättet inom vården och därmed ändra fokus från problem och hinder till 

resurser (ibid.). Begreppet salutogenes myntades av Antonovsky (1991). Fokus ligger på 

hälsans ursprung, friskfaktorer och resurser vilket medför att intresset förflyttas från etiologi 

till copingresurser. 

Slutsats 

Studien visar att mental hälsa efter intensivvård korrelerar till känsla av sammanhang i denna 

kohort. Ju starkare känsla av sammanhang desto bättre mental hälsa.  

Klinisk betydelse 

Tidigare studier har visat att frågeformuläret KASAM-13 verkar vara ett användbart 

instrument för att hitta patienter som riskerar att drabbas av mental ohälsa vilket även denna 

studie, gjord på intensivvårdspatienter, indikerar. Instrumentet bör användas med försiktighet 

då det kan finnas svårigheter att tolka enskilda resultat, framför allt låga poäng. 

Förslag på vidare forskning 

Denna studie är utförd på en mindre kohort vid ett enstaka centra. Vidare forskning i ämnet 

behövs för att undersöka samband mellan känsla av sammanhang och mental hälsa i större 

populationer samt vid fler centra. 

Intensivvårdssjuksköterskans uppgift är bland annat att arbeta preventivt för god postoperativ 

återhämtning och främja hälsa samt förebygga ohälsa (AnIva & SSF, 2012). Det vore 

önskvärt om patienters känsla av sammanhang utforskades mer inom intensivvård. 

Exempelvis skulle patienter som genomgår stor, komplicerad kirurgi kunna fylla i KASAM-

formulär vid den pre-operativa bedömningen för att i rehabiliteringsfasen därefter mäta 

mental hälsa. Nästa steg vore att pröva specifika omvårdnadsåtgärder som syftar till att stärka 
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patientens copingmekanismer och se hur det påverkar patientens mentala hälsa i 

rehabiliteringsfasen. Intensivvårdssjuksköterskan innehar kompetens (AnIva & SSF, 2012) 

som kan användas för preventivt arbete. Som framställt i bakgrunden till denna 

magisteruppsats har Hobfoll et al. (2007) beskrivit ett antal generella principer som kan 

användas för att stärka patientens mentala hälsa. Författaren har syntetiserat Hobfolls 

principer med delar ur intensivvårdssjuksköterskans kompetensbeskrivning i syfte att 

synliggöra tänkbara omvårdnadsåtgärder och forskningsområden. 

Omvårdnadsåtgärder, enligt intensivvårdssjuksköterskans kompetens (AnIva & SSF, 2012) 

beskrivs med Hobfolls principer inom parantes: 

• Omvårdnad med integritet och värdighet; använda olika kommunikationsmetoder för 

att inkludera patienten; skapa kontinuitet och trygghet genom interprofessionellt 

samarbete (förstärka en känsla av säkerhet) 

• Bemöta och hantera kris och sorg; administrera läkemedel och utvärdera effekt; skapa 

en vårdmiljö som främjar välbefinnande (lugna) 

• Stödja egenförmåga; stödja copingstrategier; stimulera förmåga till egenvård; bevara 

välbefinnande (förstärka en känsla av självtillit) 

• Främja fysisk aktivitet; integrera närstående i vården; (förstärka en känsla av hopp)  
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BILAGOR 

 

 

Bilaga 1. 

KASAM-formulär   

Ringa in den siffra mellan 1 och 7 som stämmer bäst in på vad du tycker. Ringa t.ex. in siffran 1 på första frågan 
om du mycket sällan har en känsla av det slaget.  

  

1. Har du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt omkring dig? 
 
Mycket sällan      1            2            3            4            5            6            7     Mycket ofta 

 
7-1 
M 

 

2. Har det hänt att du har blivit överraskad av beteendet hos personer, som du trodde du kände väl? 
 
Har aldrig hänt     1            2            3            4            5            6            7     Händer ofta 

 
7-1 
B 

 

3. Har det hänt att personer du litat på gjort dig besviken? 
 
Har aldrig hänt     1            2            3            4            5            6            7     Händer ofta 

 
7-1 
H 

 

4. Hittills har ditt liv... 
 
Helt saknat mål och mening     1          2          3          4          5           6          7    Genomgående haft mål och mening 

 
1-7 
M 

 

5. Känner du dig ofta orättvist behandlad? 
 
Mycket ofta      1            2            3            4            5            6            7     Mycket sällan/aldrig 

 
1-7 
H 

 

6. Har du en känsla av att du befinner dig i en obekant situation, och inte vet vad du ska göra? 
 
Mycket ofta      1            2            3            4            5            6            7     Mycket sällan/aldrig 

 
1-7 
B 

 

7. Är dina dagliga sysslor en källa till... 
 
Nöje och djup tillfredställelse      1            2            3            4            5            6            7     Smärta och leda 

 
7-1 
M 

 

8. Har du mycket motstridiga känslor och tankar? 
 
Mycket ofta      1            2            3            4            5            6            7     Mycket sällan/aldrig 

 
1-7 
B 

 

9. Händer det att du har känslor inom dig som du helst inte vill känna? 
 
Mycket ofta      1            2            3            4            5            6            7     Mycket sällan/aldrig 

 
1-7 
B 

 

10. Många människor känner sig ibland som en "olycksfågel". Hur ofta har du känt det så? 
 
Aldrig      1            2            3            4            5            6            7     Mycket ofta 

 
7-1 
H 

 

11. När något har hänt, har du vanligen funnit att du... 
 
Över-/undervärderat dess betydelse      1           2           3           4           5           6           7     Sett realistiskt på saken 

 
1-7 
B 

 

12. Hur ofta känner du att det inte är någon mening med de saker du gör i ditt dagliga liv? 
 
Mycket ofta      1            2            3            4            5            6            7     Mycket sällan/aldrig 

 
1-7 
M 

 

13. Hur ofta har du känslor som du inte är säker på att du kan kontrollera? 
 
Mycket ofta      1            2            3            4            5            6            7     Mycket sällan/aldrig 

 
1-7 
H 

 

 
  

 
Poängberäkning 
Vänd poängsättningen på frågor 
markerade med 7-1.   

Totalt B H M 
 
 
 

   

BILAGA  9
 



ii 

 

 

1. Jag känner mig spänd eller nervös:

 3 Mestadels

 2 Ofta
 
 1 Av och till
 
 0 Inte alls

2. Jag uppskattar fortfarande saker jag 
 tidigare uppskattat:

 0 Definitivt lika mycket

 1 Inte lika mycket
 
 2 Endast delvis
 
 3 Nästan inte alls

3. Jag har en känsla av att något hemskt   
 kommer att hända:

 3 Mycket klart och obehagligt

 2 Inte så starkt nu
 
 1 Betydligt svagare nu
 
 0 Inte alls

4. Jag kan skratta och se det roliga i 
 saker och ting:

 0 Lika ofta som tidigare

 1 Inte lika ofta nu
 
 2 Betydligt mer sällan nu
 
 3 Aldrig

Läs igenom varje påstående och ringa in det alternativ som bäst beskriver hur du har känt dig den senaste veckan. 
Fundera inte för länge över dina svar; din spontana reaktion inför varje påstående är förmodligen mer korrekt än ett svar 
som du tänkt på länge.

5. Jag bekymrar mig över saker:

 3 Mestadels

 2 Ganska ofta
 
 1 Av och till
 
 0 Någon enstaka gång

6. Jag känner mig på gott humör:

 3 Aldrig

 2 Sällan
 
 1 Ibland
 
 0 Mestadels

7. Jag kan sitta stilla och känna mig  
 avslappnad:

 0 Definitivt

 1 Vanligtvis
 
 2 Sällan
 
 3 Aldrig

8. Allting känns trögt:

 3 Nästan alltid

 2 Ofta
 
 1 Ibland
 
 0 Aldrig

HAD
(självskattningsskala)

Namn Datum

Bilaga 2. 



iii 

 

 

Ångest
(udda frågenummer)

9. Jag känner mig orolig, som om jag hade   
 ”fjärilar” i magen:

 0 Aldrig

 1 Ibland
 
 2 Ganska ofta
 
 3 Väldigt ofta

10. Jag har tappat intresset för hur jag ser ut:

 3 FulIständigt

 2 Till stor del
 
 1 Delvis
 
 0 Inte alls

11. Jag känner mig rastlös:

 3 Väldigt ofta

 2 Ganska ofta
 
 1 Sällan
 
 0 Inte alls

12. Jag ser med glädje fram emot 
  saker och ting:

 0 Lika mycket som tidigare

 1 Mindre än tidigare
 
 2 Mycket mindre än tidigare
 
 3 Knappast alls

13. Jag får plötsliga panikkänslor:

 3 Väldigt ofta

 2 Ganska ofta
 
 1 Sällan
 
 0 Aldrig

14. Jag kan uppskatta en god bok, 
  ett TV- eller radioprogram:

 0 Ofta

 1 Ibland
 
 2 Sällan
 
 3 Mycket sällan

Wyeth AB

Poängen på frågorna med udda nummer (1 tom 13) visar 
totalpoängen för ångest. Poängen på frågorna med jämna 
nummer (2 tom 14) visar totalpoängen för depression. 
Lägg samman poängen från båda sidor av formuläret och 
ange summan för depression och ångest i respektive ruta.

Depression
(jämna frågenummer)


