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Sammanfattning 
Bakgrund: Idag finns det cirka 40 000 individer som har diagnosen 
schizofreni i Sverige. Schizofreni innebär psykisk ohälsa i form av bland 
annat hallucinationer, vanföreställningar samt apati och passivitet, vilket 
leder till en försämrad livskvalitet. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att 
belysa upplevelsen av livskvalitet hos patienter med diagnosen schizofreni. 
Metod: Studien utfördes som en allmän litteraturstudie där sju vetenskapliga 
artiklar, som var relevanta till syftet, valdes ut, kvalitetsgranskades och 
analyserades. Resultat: Resultatet delades in i fem olika rubriker. Det 
visade sig att svåra symtom, civilstatus, socialt nätverk, otillfredsställda 
behov och ekonomi alla vara direkt relaterade till livskvaliteten hos patienter 
med schizofreni. Slutsats: Förbättrade levnadsförhållanden betyder inte 
nödvändigtvis förbättrad livskvalitet. Många faktorer bland annat trygg och 
lugn omgivning, bra ekonomi och ett bra socialt nätverk påverkar 
livskvaliteten. Därför bör sjukvårdspersonal tillgodose patienternas behov 
på ett adekvat sätt och därmed bidra till en förbättrad livskvalitet. 
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Abstract 
Background: About 40 000 individuals in Sweden lives with the diagnose 
schizophrenia. Schizophrenia involves psychiatric disease with symptoms 
such as hallucinations, delusions, apathy and passivity, which lead to a 
decline in quality of life. Purpose: The purpose of the study was to 
elucidate the experience of quality of life in patients with schizophrenia. 
Method: The study was conducted as a literature review where seven 
scientific articles were chosen, critically reviewed and analysed. Result: 
The result was divided in to five different categories. Severe symptoms, 
marital status, social network, unmet needs and economy appeared to be all 
directly related to quality of life in patients with schizophrenia. Conclusion: 
Improved living conditions do not necessarily improve quality of life. Many 
factors including security, quiet environment, good economy and a good 
social network affects the quality of life. Therefore, health care 
professionals should meet patient needs in an adequate manner and thus 
contribute to an improved quality of life.  
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BAKGRUND 
Antal patienter med diagnosen schizofreni uppskattas till cirka 40 000 i Sverige 

och enligt WHO drabbas cirka sju av 1 000 invånare i Europa av schizofreni [1, 

2]. Det har visat sig att många av dessa patienter behöver hjälp av samhället för att 

kunna fungera i vardagen [1]. Med tanke på Schizofrenins sjukdomsbild behöver 

både patienterna och deras anhöriga en omfattande och kvalificerad omvårdnad. 

Vårdtiden kan innebära många år varför vårdpersonalen måste medverka till att 

minska de sjukdomsrelaterade funktionsnedsättningarna, lindra symtom, stödja 

patienter och anhöriga och medverka till att höja patienter och anhörigas 

livskvalitet. Detta gäller för omvårdnad både i hemmet och inom slutenvård [3]. 

 

Schizofreni är en vanlig form av psykisk ohälsa, som ofta har en kronisk process 

[4] och delas in i typ I och typ II beroende på vilka symtom som ingår i 

sjukdomsbilden. Hallucinationer, vanföreställningar och formella tankestörningar, 

det vill säga positiva symtom hör till typ I medan negativa symtom i form av apati 

passivitet och känslomässigt utslätad kategoriseras under typ II [4, 5].  Risken för 

att drabbas av schizofreni ligger på cirka en procent för både kvinnor och män [1, 

4] och debuten brukar vara i sena tonåren [6]. Av en okänd orsak utvecklar pojkar 

schizofreni oftare än flickor [7]. 

 

För att kunna ställa diagnosen schizofreni används bland annat skattningsskalan 

PANSS (The Positive and Negative Syndrome Scale), där det görs en noggrann 

undersökning och analysering av positiva och negativa symtom [5]. En annan 

manual som används för att diagnostisera schizofreni är DSM-IV (Diagnostic and 

Statistical Manual version 4), vilken används över hela världen. I Sverige 

används, förutom den ovannämnda diagnosmanualen, framför allt ICD-10 

(International Classification of Diseases, 10:e utgåvan) för registrering av 

sjukdomar, framför allt vid slutenvård [6]. 

 

Johan Cullberg [8] menar att både biologiska och psykologiska teorier kan 

förklara varför en människa drabbas av schizofreni. I de biologiska teorierna ingår 

dopaminteorin, genetiska faktorer samt avvikelser i hjärnans anatomi. 
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Utvecklingspsykologiska aspekter och familjemönster ingår däremot i de 

psykologiska teorierna [8]. Dopaminteorin går ut på att receptorerna för 

signalsubstansen Dopamin inte fungerar på ett adekvat sätt. Detta leder till en 

förhöjd dopaminnivå vid nervterminalerna i hjärnan [4, 7, 9]. Psykologiska 

faktorer kan yttra sig genom stress-sårbarhetsmodellen, som går ut på att 

observera människors känslighetsgrad gällande psykiska och fysiska påfrestningar 

[1]. Sårbarheten beror framför allt på biologiska faktorer medan stressen beror på 

sociala faktorer. Enligt stress-sårbarhetsmodellen kan låg stress utlösa psykisk 

sjukdom om personen i fråga har hög sårbarhet [10].  

 

Livskvalitet påverkas av individens ömsesidiga relationer till andra och 

delaktighet i samhället [11]. Psykisk ohälsa, speciellt kroniska sjukdomar som 

schizofreni, kan ha inverkan på livet och bidra till en försämrad livskvalitet, därför 

används ofta begreppet ”livskvalitet” och ”livskvalitetsmätning” inom psykiatrisk 

vård [12]. Många experter är eniga om att kvalitet kan definieras som gradering, 

vilket kan uttryckas i “bra-dåligt” eller “lågt-högt” [13]. Enligt psykologen Siri 

Næss ska det samtidigt tas hänsyn till både kognitiva och affektiva aspekter. 

Kognitiva aspekter syftar på individens upplevelser av tillfredsställelse medan 

affektiva aspekter avser individens positiva eller negativa syn på livskvalitet. Om 

en person är aktiv, känner samhörighet, har självkänsla samt har en 

grundstämning av glädje har personen en hög livskvalitet menar Siri Næss [14]. 

 

I dagens samhälle används begreppet livskvalitet inom sjukvård, miljö, kultur och 

i politiska sammanhang [13]. När det gäller livskvalitet är det viktigt att ta hänsyn 

till yttre omständigheter, som mäts objektivt eller intersubjektivt, och som 

innefattar bland annat fysisk rörlighet, arbete, bostad, social situation och inkomst. 

Det är också viktigt att ta hänsyn till varje individs subjektiva upplevelser eller 

deras egna värderingar gällande ovanstående yttre omständigheter. Dock ska det 

inte tas förgivet att förutsättningarna för god livskvalitet och livskvalitet i sig är 

detsamma. Dålig hälsa behöver inte betyda dålig livskvalitet, däremot kan den 

vara en bidragande orsak till en försämrad livskvalitet [15]. För att kunna mäta 

livskvalitet inom hälso- och sjukvård och därmed ge patienten en individuell vård 

används olika mätinstrument [13] för att analysera olika omvårdnadsbehov [16]. 
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Personer med psykiska funktionshinder utgör en stor handikappgrupp i Sverige 

[10]. Individer med bland annat varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, 

som inte är åldersrelaterade, och som leder till svårigheter i det vardagliga livet 

ska få hjälp enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Enligt LSS ska dessa individer garanteras goda levnadsvillkor, hjälp i det dagliga 

livet och möjlighet att påverka det stöd och den service de får [16]. 

Schizofrenisymtom, så som till exempel hallucinationer och vanföreställningar, 

ger generellt en högre risk för funktionshinder.  Personer med funktionshinder har 

bland annat svårt att klara av sin personliga hygien, sociala relationer med familj, 

vänner och omgivningen, arbete samt sin ekonomi [6]. Dock har samtalsterapi, 

fysisk träning, arbetsterapi samt kroppskännedom visat sig ha en positiv effekt på 

funktionsförmåga och livskvalitet hos patienter med schizofreni [17].  

 

Det är landstinget som ansvarar för den del av patienterna med schizofreni som 

vårdas i slutenvård. Vid utskrivning lägger kommunen och landstinget 

tillsammans upp en vårdplanering för patienten. Trots att kommunen har tagit 

över ansvaret för patientens boende och hälso- och sjukvård upp till och med 

sjuksköterskenivå är det fortfarande landstinget som ansvarar för läkarinsatserna 

[6]. 

 

Omvårdnadsnivån och funktionsnedsättningen som sjukdomen medför leder ofta 

till en försämrad livskvalitet hos patienterna. Även om ett omfattande 

forskningsmaterial finns om själva diagnosen, så finns det brist på tillgängligt 

material angående livskvalitet hos patienter med schizofreni. Därför valde 

författarna att utifrån en litteraturstudie belysa livskvaliteten hos denna grupp av 

patienter. 

SYFTE 
Syftet med litteraturstudien var att belysa upplevelsen av livskvalitet hos patienter 

med diagnosen schizofreni. 

METOD 
Studiedesignen som valdes var en allmän litteraturstudie där utgångspunkten var 

att beskriva tidigare gjorda empiriska undersökningar.  En allmän litteraturstudie 
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bör kunna besvara den utformade frågan som ställs i syftet genom att giltig 

forskning identifieras, väljs, värderas och analyseras [18].   

 

För att kunna bedöma relevanta studier till uppsatsen, utifrån syftet, valdes artiklar 

enligt inklusionskriterier [19]. Kriterierna var att artiklarna skulle vara från 

Europa och skulle innefatta både manliga och kvinnliga deltagare med diagnosen 

schizofreni. Dessutom skulle artiklarna även beskriva patienternas livskvalitet. 

För att begränsa sökresultaten ytterligare valde författarna att endast använda 

artiklar publicerade efter 2000 och som var på antingen engelska eller svenska. 

 

Databaserna DiVA, PsycARTICLES, ScienceDirect, CINAHL, PsycINFO, 

PubMed, SveMed+ och Google Scholar användes för insamling av material. 

Sökorden var schizophrenia, ”quality of life”, ”next of kin”, experience, family, 

nursing, support, economy, ”social network”, housing, work, schizofreni, 

livskvalitet samt ”Vad är livskvalitet?” (Bilaga 1). För att få fram adekvat material 

användes den Booleska operatorn AND. Även manuell sökning gjordes i 

Högskolan Kristianstads bibliotekskatalog, Läkartidningen, Nordic Journal of 

Psychiatry samt ScienceDirect. För att få fram relevanta artiklar som passade till 

syftet gjordes tre olika sökningar med olika kombinationer av sökord. Detta ledde 

till att fyra artiklar valdes ut i den första sökningen, ingen i den andra och sex i 

den tredje. Den resterande tre artiklarna hittades genom en manuell sökning i 

Läkartidningens och Nordic Journal of Psychiatry´s arkiv samt i databasen 

ScienceDirect. De artiklar som inte passade till syftet valdes bort. Alla artiklar 

som valdes var kvantitativa, empiriska originalartiklar samt publicerade i en 

vetenskaplig tidskrift.  

 

Genom kritisk granskning av det material som framkom användes endast de 

artiklar som hade tagit hänsyn till etiska principer, alltså visat respekt för 

deltagarnas självbestämmande, värdighet, integritet samt sårbarhet det vill säga 

hade blivit godkända av en forskningsetisk kommitté enligt 

Helsingforsdeklarationen [20].  
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Med hjälp av naiva läsningar av artiklarna valdes, de artiklar som var relevanta till 

syftet, ut. Författarna gick först igenom artiklarna var för sig, därefter gick de 

tillsammans igenom vad de kommit fram till. Artiklarna kvalitetsvärderades enligt 

Forsbergs och Wengströms kvalitetsgranskningsmall, som utgår från 

bedömningsskalan låg, medel och hög. Genom att analysera artiklarna hittades de 

meningsbärande enheterna som sedan klassificerades, kodades, och centrala tema 

identifierades och utvecklades [18]. Detta ledde till att resultatet sedan kunde 

delas in i fem olika huvudrubriker. 

RESULTAT 
Kategorierna delades in under fem olika huvudrubriker: Symtom/diagnos och 

livskvalitet, Civilstatus och livskvalitet, Socialt nätverk och livskvalitet, 

Otillfredsställda behov och livskvalitet samt Arbete/ekonomi och livskvalitet. 

Symtom/diagnos och livskvalitet 
Nørholm & Bech har kommit fram till att patienter med schizofreni har nedsatt 

allmäntillstånd, social funktion och förmåga att hantera sina känslor [21]. 

Undersökningar visar att både diagnos och grad av symtom hos patienter med 

schizofreni påverkar deras livskvalitet negativt [22], det vill säga de som har 

mindre svåra symtom har bättre livskvalitet än de med fler svåra symtom [23]. 

Det framkom även att diagnosen kan ha en negativ påverkan på levnadsstandarden 

hos dessa patienter [22] och att både symtom och diagnos kan påverka 

livskvaliteten [24]. Fysisk aktivitet har bland annat visat sig ha en minskande 

effekt på vanföreställningar, hallucinationer, ångest och aggressivitet, vilket i sin 

tur kan leda till en förbättrad livskvalitet [25]. En förbättring av livskvalitet, 

symtom och diagnos samt självkänsla visade sig även efter sex månaders 

behandling med psykofarmaka [24].   

Civilstatus och livskvalitet 
I en norsk studie där deltagarna värderade den egna livssituationen visade 

resultatet att majoriteten var nöjda med sina hemförhållanden, sociala 

förhållanden, samt sitt arbete eller sin skolsituation. Mindre än en fjärdedel av 

deltagarna tyckte att deras hälsa var dålig. Studien visade också på att patienter 

med affektiva störningar, som var singlar och som brukade alkohol eller droger 

hade en försämrad livskvalitet jämfört med de patienter som var gifta, inte 
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brukade droger eller alkohol och som inte hade någon affektiv störning. [26]. 

Kvinnliga patienter med schizofreni, speciellt de som var gifta, var nöjda med 

livet i allmänhet och tyckte att de hade en bra livsfunktion [27] trots sitt missnöje 

gällande sin psykiska hälsa [28]. Majoriteten av patienterna med schizofreni som 

deltog i undersökningarna var singlar och bodde ensamma [23, 26-29]. Bland de 

patienter, som var gifta vid inskrivning på psykiatrisk avdelning, var hälften skilda 

eller separerade vid utskrivning enligt Salokangas, Honkonen, Stengård och 

Koivisto [27].  

Socialt nätverk och livskvalitet 
Rüesch, Graf, Meyer, Rössler och Hell har i sitt resultat fått fram att de patienter 

som hade ett arbete även hade ett bättre socialt nätverk [22]. En annan studie har 

påvisat att de som har ett bättre socialt nätverk också har en förbättrad livskvalitet 

[23]. Kvinnor samt gifta par visade sig ha fler nära vänner jämfört med män och 

singlar [27]. Vidare konstaterar Rüesch, Graf, Meyer, Rössler och Hell i sitt 

resultat att de flesta deltagarna ansåg att de fick mest stöd av anhöriga och nära 

vänner. Patienterna som hade ett arbete ansåg att även arbetskamraterna var ett 

stöd [22]. I en undersökning visade det sig att koncentrationssvårigheter var 

negativt förknippad med fysiskt, psykologiskt och socialt nätverk. Även bristande 

minne visade sig ha ett negativt samband med fysisk hälsa och socialt nätverk 

[25]. I en österrikisk studie har det dock visat sig att omgivningen har en större 

betydelse än det sociala nätverket för patienter med schizofreni vad gäller synen 

på livskvalitet. Undersökningen visade på att deltagarna i stort sett tyckte att de 

hade en förbättrad livskvalitet [28]. 

Otillfredsställda behov och livskvalitet 
Det har visat sig att de patienter med schizofreni som har färre otillfredsställda 

behov har förbättrad livskvalitet jämfört med de patienter som har ett högre antal 

otillfredsställda behov [23]. Enligt en spansk studie var en försämrad livskvalitet 

relaterad till behov av boende, sällskap, intima förhållande, dagliga aktiviteter och 

sexuella uttryck. Både patienter och personal tyckte att de otillfredsställda 

behoven framför allt var knutna till dagliga aktiviteter, socialt nätverk och intima 

förhållande. Dock hittade personalen fler behov samt fler otillfredsställda behov 

hos patienterna än vad patienterna själva gjorde. Patienterna ansåg att deras behov 

involverade psykotiska symtom, hemunderhåll, mat och information, medan 
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personalen såg behov i psykotiska symtom, sällskap, dagliga aktiviteter, 

hemunderhåll, mat samt information. Områden där patienterna upptäckte fler 

behov än personalen var bland annat fysisk hälsa och psykisk ohälsa [29]. Äldre 

patienter med schizofreni visade sig ha mindre behov gällande till exempel hälsa 

och funktionella behov. Mer negativa symtom medförde större behov i de sociala 

och funktionella områdena [28]. 

Arbete/ekonomi och livskvalitet 
Gemensamt för deltagarna i en svensk, fransk och spansk studie var att större 

delen var arbetslösa [23, 24, 29], vilket skilde sig från en undersökning i Schweiz 

och en i Österrike där över hälften hade ett arbete [22, 28]. Rüesch, Graf, Meyer, 

Rössler och Hell kom fram till att den psykiska diagnosen inte hade någon 

betydelse gällande patienternas arbetssituation. Vidare konstaterade de att arbete 

var relaterat till tre (fysiskt välbefinnande, socialt nätverk och omgivning) av fyra 

områden gällande subjektiv livskvalitet och att inte ha ett arbete var starkt och 

negativt relaterat till inkomst och socialt stöd. Enligt undersökningen hade de som 

arbetade, vare sig det var ett betalt arbete eller inte, en förbättrad subjektiv 

livskvalitet gällande områdena socialt nätverk och omgivning. Större delen av 

patienterna med betalt arbete ansåg att de klarade sig på sin inkomst, resterande 

fick socialbidrag eller hjälp av sin partner. Den typ av arbete som patienterna hade 

visade sig ha ett direkt samband med objektiv livskvalitet gällande hemsituation, 

inkomst och socialt nätverk [22].  

 

Ett stort antal av patienterna med schizofreni som arbetade inom arbetsmarknaden 

i Schweiz fick ungefär 1 360 Euro/månad. Levnadsnivån, år 2001 i Schweiz, för 

singlar var cirka 750 Euro och för en familj med två barn cirka 1 623 Euro. 

Ungefär tolv procent av deltagarna i studien, som jobbade inom arbetsmarknaden, 

definierades som fattiga enligt Swiss Conference on Social Welfare (SKOS). 

Vidare menar författarna att avsaknad av arbete har en negativ koppling till bland 

annat socialt stöd från omgivningen. Det sociala stödet har i sin tur ett positivt 

samband med livskvalitet [22]. En norsk studie visade på att de som varken 

arbetat eller studerat under det senaste året hade en inkomst på cirka 1 100 

Euro/månad, vilket enligt artikelns författare är lågt med hänsyn till skandinaviska 
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mått. Dessa patienter fick därför även bidrag för att täcka sin mat- och 

boendekostnad [26]. 

DISKUSSION 
Metoddiskussion 
Studiens syfte var att beskriva upplevelsen av livskvalitet hos patienter med 

diagnosen schizofreni. I sökandet efter relevant litteratur visade det sig att det har 

gjorts en hel del forskning angående schizofreni och livskvalitet. Efter första 

granskningen av materialet framkom det dock att en större del av studierna var 

från länder utanför Europa. Sett till det höga antalet patienter med schizofreni i 

Sverige förväntade sig författarna att det skulle finnas en mer utbredd svensk 

forskning kring det valda syftet än vad som framkom. De artiklar som valdes ut 

visade sig dock komma från västeuropeiska länder vilket gjorde att de även kunde 

vara överförbara till hur livskvaliteten är hos patienter med schizofreni i Sverige. 

Enligt inklusionskriterierna skulle både manliga och kvinnliga patienter med 

schizofreni ingå i artiklarnas studier. Detta tillsammans med att inga 

åldersbegränsningar satts och att artiklarna var etiskt granskade gjorde att 

författarna ansåg sig kunna ge en bild över hur patienter med schizofreni upplever 

sin livskvalitet. Orsaken till att artiklarna enbart skulle ha sitt ursprung i Europa 

var att författarna ville begränsa sig och att de ansåg sig vara mer bekanta med 

europeiska värderingar om psykiska störningar och livskvalitet. En annan 

anledning var att eliminera risken för att arbetet annars skulle bli för omfattande.  

Detta medförde dock att relevant material från andra länder kan ha missats. 

Anledningen till att artiklarna skulle vara publicerade efter år 2000 var att 

författarna ville ha aktuella artiklar, vilket enligt Forsberg och Wengström 

förstärker uppsatsens trovärdighet [18]. Att sedan artiklarna skulle vara på 

antingen svenska eller engelska berodde på att författarna behärskar båda dessa 

språk. Dock är risken att relevanta artiklar på andra europiska språk kan ha 

missats. 

 

 För datainsamlingen användes databaserna DiVA, PsycARTICLES, 

ScienceDirect, CINAHL, PsycINFO, PubMed, SveMed+ och Google Scholar. 

Genom att använda sökorden schizophrenia i kombination med ”quality of life”, 
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schizofreni i kombination med livskvalitet samt sökordet ”Vad är livskvalitet” 

framkom tre relevanta artiklar till bakgrunden och en till resultatet. I artikeln, som 

hittades med hjälp av sökorden schizophrenia och ”quality of life”, fick författarna 

fram ytterligare sökord. Dessa var economy, ”social network”, housing och work. 

Genom att använda den Booelska operatorn AND kombinerades var och ett av 

dessa fyra sökord med både schizophrenia och ”quality of life”. Metoden ledde till 

att författarna fick fram artiklarna till resultatet. Även sökorden ”next of kin”, 

experience, family, nursing och support användes i olika kombinationer 

tillsammans med schizophrenia och ”quality of life”. De artiklar som hittades 

genom denna metod passade dock inte till studiens syfte och exkluderades därför. 

Med tanke på det stora antalet databaser som användes samt kombinationen av 

sökord ansåg författarna att det framkomna materialet var användbart för att på ett 

adekvat sätt svara till studiens syfte (se bilaga 1). Dessutom stärktes 

tillförlitligheten av arbetet genom att författarna läste igenom artiklarna var för sig 

och sedan gick igenom dem tillsammans. 

 

Genom att alla artiklar till resultatet var kvantitativa så har inte författarnas 

förförståelse kunnat påverka resultatet. Dock förstärktes författarnas förförståelse 

angående livskvalitet hos patienter med schizofreni genom de naiva läsningarna 

och arbetets tillvägagångssätt. 

Resultatdiskussion  
Författarna valde från början att de skulle diskutera materialet under rubrikerna 

Socialt närverk och livskvalitet, Otillfredsställda behov och livskvalitet samt 

Arbete/ekonomi och livskvalitet var för sig. De ändrade dock åsikt när de såg att 

två av rubrikerna var relaterade till varandra i några av de valda artiklarna. Därför 

valde författarna att dela upp diskussionen i två delar, socialt nätverk och 

arbete/ekonomi i relation till livskvalitet samt otillfredsställda behov i relation till 

livskvalitet. Slutligen diskuterades och analyserades det framkomna resultatet med 

Siri Næss definition av livskvalitet. 

Socialt nätverk och arbete/ekonomi i relation till livskvalitet 
Det har visat sig att arbete ger ett bättre socialt nätverk, vilket i sin tur bidrar till 

en förbättrad livskvalitet [22, 23]. Detta överensstämde med författarnas 

förförståelse om att arbete bland annat kan leda till att människan inte är bunden 
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till ”sin egen lilla värld” utan känner samhörighet med resten av samhället och kan 

följa dess gång. Författarna anser också att arbete ökar möjligheten till att träffa 

fler människor vilket i sin tur leder till ett ökat socialt nätverk. Att arbete är 

relaterat till ökat fysiskt välbefinnande, socialt nätverk, socialt stöd och 

omgivning visade sig ha ett positivt samband med livskvalitet [22]. Detta 

bekräftar författarnas teori om att ju fler människor en individ känner samhörighet 

med, desto mer ökar möjligheten till en förbättrad livskvalitet.  

 

I en studie framkom det att typ av arbete påverkar patienternas livskvalitet 

gällande bland annat inkomst och socialt nätverk [22]. Detta tror författarna av 

uppsatsen beror på att inom vissa yrken träffar man automatiskt på fler människor 

än inom andra yrken. På så sätt förbättras det sociala nätverket även om 

patienterna med schizofreni inte nödvändigtvis skaffar sig fler nära vänner utan 

med anledning av att de träffar fler människor i allmänhet. Sett till varför 

livskvaliteten förbättras i relation till inkomst så tror författarna att det kan bero på 

att lönen varierar mellan olika arbete. Har patienterna med schizofreni en bättre 

inkomst så har de en större chans att klara sig bättre i samhället och på så sätt 

förbättras deras livskvalitet. 

 

Trots att socialt nätverk värderades högt gällande livskvalitet hos patienter med 

schizofreni så värderades en lugn och trygg omgivning högre av patienterna som 

deltog i en studie från Österrike [28]. Författarna kan förstå detta då alla 

människor vill ha en fin och behaglig omgivning omkring sig. För mycket väsen 

eller stök runt omkring en människa kan vara mycket störande och på så sätt 

försämra livskvaliteten. Hos patienter med schizofreni borde detta vara ännu mera 

självklart på grund av deras sjukdomstillstånd. 

 

Det har visat sig att cirka tolv procent av patienterna med schizofreni som 

arbetade i Schweiz definierades som fattiga. Det vill säga att, när undersökningen 

gjordes, hade de som var singlar under 750 Euro i månaden och de som hade 

partner och två barn under 1 623 Euro i månaden [22]. I en norsk studie hade de 

som inte arbetat under det senaste året en inkomst på cirka 1 100 i månaden, vilket 

enligt den studien är lågt enligt skandinaviska mått. Patienterna fick därför även 
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bidrag för att täcka sin mat- och boendekostnad [26]. I och med att debutåldern för 

schizofreni är relativt låg, tror författarna, att patienterna har en sämre möjlighet 

att få en adekvat utbildning vilken i sin tur kan leda till en högre status inom 

arbetsmarknaden. Detta kan bland annat leda till en lägre inkomst, vilket i sin tur 

leder till en försämrad livskvalitet. 

Otillfredsställda behov i relation till livskvalitet 
Otillfredsställda behov har visat sig påverka livskvaliteten hos patienter med 

schizofreni, det vill säga att de som har färre otillfredsställda behov har en 

förbättrad livskvalitet [23]. Detta stärks av en amerikansk studie där det framkom 

att färre otillfredsställda behov var relaterat till en förbättrad livskvalitet [30]. 

Även behov av boende, sällskap, intima förhållande, dagliga aktiviteter och 

sexuella uttryck har visat sig påverka livskvaliteten hos patienterna [29]. 

Författarna är eniga om att otillfredsställda behov kan ge en försämrad 

livskvalitet, inte bara hos patienter med schizofreni, utan hos alla individer. Att bli 

sedd och hörd som en individ och att få bekräftelse oavsett om individen är frisk 

eller ej har ett direkt samband med hur individen upplever sin tillvaro. Författarna 

av uppsatsen är även eniga om att för att kunna få en förbättrad livskvalitet bör 

individen kunna uppnå toppen av Maslows behovspyramid [31]. Maslows 

motivationsteori [31] ligger till grund för författarnas förförståelse angående att 

tillfredställda behov förbättrar livskvaliteten, inte minst hos patienter med 

schizofreni.  I sin teori menar Maslow att det finns fysiologiska behov, 

trygghetsbehov, kontaktbehov, behov av uppskattning och självförverkligande 

som ska tillgodoses enligt ovan nämnda ordning [32].  

 

Resultatet från både den amerikanska och den europiska studien om att färre 

otillfredsställda behov ger en förbättrad livskvalitet, tyder på vikten av att få sina 

behov tillfredställda och på så sätt få en förbättrad livskvalitet [23, 30]. Ochoa, 

Haro, Autonell, Pendás, Teba och Márques har även kommit fram till att 

vårdpersonalen såg fler otillfredsställda behov hos patienterna än vad patienterna 

själva upplevde. Dock gällde inte detta uppfattningen om behov inom den fysiska 

och psykiska hälsan där patienterna ansåg sig ha fler otillfredsställda behov [29]. 

Det framkomna resultatet förvånade författarna av uppsatsen. Efter diskussioner 

kom författarna fram till att detta kan bero på dålig sjukdomsinsikt hos 
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patienterna. En annan anledning kan vara att vårdpersonalen ser till sina egna 

behov och överför dessa på patienterna trots att alla individer inte alltid har 

samma behov. 

Siri Næss syn på livskvalitet relaterat till det framkomna resultatet 
Siri Næss definierar psykiskt välbefinnande som inre upplevelser förknippat med 

livskvalitet.  Hon menar också att livskvaliteten är en upplevelsekvalitet där 

individernas subjektiva upplevelser, som bland annat innefattar goda känslor och 

positiva bedömningar, spelar roll. Vidare menar hon att livskvalitet är relaterat till 

individers inre upplevelser, det vill säga hur individens inre tillstånd är, och inte 

till det individen har, som till exempel ekonomi och socialt nätverk. Næss anser 

också att livskvalitet inte heller omfattar omgivningen eller det en individ gör. 

Däremot menar hon att omgivningen och det individen har eller gör indirekt kan 

påverka livskvalitet. Dock är det individens upplevelse som påverkar dessa 

faktorers relation till livskvalitet. Hon påpekar även att ekonomi, socialt nätverk 

och omgivning inte automatiskt ger en förbättrad livskvalitet. En person kan dock 

uppleva sin livskvalitet som hög trots avsaknad av bra ekonomi och socialt 

nätverk [33].  

 

Författarna håller med Siri Næss avseende att livskvalitet är en subjektiv 

upplevelse. Författarna anser också att upplevelsen av livskvalitet kan tolkas olika 

utifrån individens behov.  Dock när det gäller ekonomi, socialt nätverk och 

omgivning anser författarna att det har större inverkan på livskvalitet än vad Siri 

Næss tycker, vilket även stämmer överens med uppsatsens resultat. Där det 

framkom att ekonomi, socialt nätverk och omgivning samt färre otillfredsställda 

behov kan leda till en förbättrad livskvalitet inte minst hos patienter med 

schizofreni. 

 

…Om man Verkligen vill lyckas föra en Människa till en viss punkt, måste man 

först och främst se till att finna honom där, där han befinner sig, och börja där. 

Det är Hemligheten bakom all Hjälpande konst. Den som inte kan det, han lever i 

en Inbillning när han tror sig om att kunna hjälpa en annan människa. För att i 

Sanning kunna hjälpa en annan människa måste jag förstå mer än honom - men 

ändå först och främst förstå det han förstår…[34] 
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Slutsats 
Många tror att förbättrade levnadsförhållande automatiskt betyder förbättrad 

livskvalitet, men livskvalitet är samtidigt beroende av förbättrade livsvillkor, så 

som inflytande och delaktighet. För att individer med funktionsnedsättning och 

deras anhöriga ska kunna uppleva en förbättrad livskvalitet behövs förbättrade 

levnadsförhållanden och behandlingsmetoder, men även förbättrade livsvillkor 

[35]. Författarna vill framhålla att en lugn och framför allt trygg omgivning, en 

bra ekonomi och ett bra socialt nätverk, leder till en förbättrad livskvalitet hos 

patienter med schizofreni. Genom att tillgodose patienternas behov och skapa en 

lugn och trygg omgivning kan vårdpersonal bidra till en förbättrad livskvalitet hos 

denna sårbara grupp av individer.  

 

Kliniska och forskningsimplikationer 
Studien har betydelse då den kan hjälpa vårdpersonalen att få en bättre förståelse 

gällande patienternas behov för att sedan kunna tillgodose dessa på ett adekvat 

sätt. Slutligen anser författarna att det bör forskas mer om schizofreni och 

livskvalitet framför allt i Sverige där forskningen inte är så utbredd. Forskningen 

bör framför allt fokusera på patienternas livskvalitet i relation till deras 

otillfredsställda behov, men även på vårdpersonalens bemötande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

REFERENSER 
1. Lindström E. Internetmedicin.se: Schizofreni. 2008 [läst 2009-04-07 kl.10:49] 

Tillgänglig: http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=1253 

2. World Health Organization (WHO). Mental health in the WHO European 

Region. 2003 [2009-05-29 kl. 13:45] Tillgänglig: 

http://www.euro.who.int/document/mediacentre/fs0303e.pdf 

3. Løkensgard I. Psykiatrisk vård och specifik omvårdnad. Lund: 

Studentlitteratur; 1997. 

4. Ottosson J-O. Psykiatri. Stockholm: Liber; 2000. 

5. Allgulander C. Introduktion till klinisk psykiatri. Lund: Studentlitteratur; 2005. 

6. Grunewald K, redaktör. Psykiska handikapp – möjligheter och rättigheter. 

Stockholm: Liber AB; 2000. 

7. Sjukvårdsrådgivningen: Schizofreni. 2008 [läst 2009-04-07 kl.10:45] 

Tillgänglig: 

http://www.sjukvardsradgivningen.se/allakapitel.asp?CategoryID=26317&All

Chap=True&PreView= 

8. Cullberg J. Dynamisk psykiatri. Stockholm: Natur och kultur; 1999. 

9. Lindefors N. Psykoser. I: Bogentoft S, redaktör. Läkemedelsboken 2007/2008. 

Stockholm: Apoteket AB; 2007. s. 844-853 

10. Andersson Höglund I, Hedman Ahlström B. Psykiatri. Stockholm: Bonnier 

AB;2000. 

11. Arvidsson B, Skärsäter I, redaktörer. Psykiatrisk omvårdnad – att stödja 

hälsofrämjande processer. Lund: Studentlitteratur; 2006. 

12. Alptekin K, Akvardar Y, Akdede BB, Dumulu K, Isik D, Pirincci F, et al. Is 

quality of life associated with cognitive impairment? Progress in Neuro-

Psychopharmacology & Biological Psychiatry 2005;29:239– 244. 

13. Alfredsson J. Livskvalitetsmätningar, något för folkhälsoarbetet? – en 

inledande diskussion baserad på en litteraturgenomgång. Landstinget 

Gävleborg: Rapport från samhällsmedicin; 2002:2. 

14. Næss S. Livskvalitet. Om å ha det godt i byen og på landet. Oslo: INAS-

rapport;1979:2. 

15. Nationalencyklopedin. Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker AB; 1993. 

Livskvalitet; s. 386-87. 



 

19 

 

16.  Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), 1993:387. 

Stockholm: Socialdepartementet. 

17.  Dencker S J. Psykiatridebatten: Schizofreni - en behandlingsmetod. 

Läkartidningen. 2000;97(11):1296-1299. 

18. Forsberg C, Wengström Y. Att göra systematiska litteraturstudier – 

Värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: 

Natur och Kultur; 2003. 

19. Friberg F, redaktör. Dags för uppsats – Vägledning för litteraturbaserade 

examensarbeten. Lund: Studentlitteratur; 2006. 

20. Stryhn H. Etik och omvårdnad. Lund: Studentlitteratur; 2007. 

21. Nørholm V & Bech P. Quality of life assessment in schizophrenia: 

Applicability of the Lehman Quality of Life Questionnaire (TL-30). Nord J 

Psychiatry. 2007;61:438-442. 

22. Rüesch P, Graf J, Meyer P C, Rössler W & Hell D. Occupation, social support 

and quality of life in persons with schizophrenic or affective disorders. Soc 

Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2004;39:686-694. 

23. Hansson L, Sandlund M, Bengtsson-Tops A, Bjarnarson O, Kalrsson H, 

Mackeprang T, et al. The relationship of needs and quality of life in persons 

with schizophrenia living in the community. A Nordic multi-center study. 

Nord J Psychiatry. 2003;57:5-11. 

24. Gasquet I, Tcherny-Lessenot S, Lépine J-P & Falissard B. Patient satisfaction 

with psychotropic drugs: sensitivity to change and relationship to clinical 

status, quality-of-life, compliance and effectiveness of treatment. Results from 

a nation-wide 6-month prospective study. European psychiatry. 2006;21:531-

538. 

25. Acil A A, Dogan S & Dogan O. The effects of physical exercises to mental 

state and quality of life in patients with schizophrenia. Journal of Psychiatric 

and Mental Health Nursing. 2008;15:808-815. 

26. Melle I, Friis S, Haahr U, Johannesen J O, Larsen T K, Opjordsmoen S, et al. 

Measuring quality of life i first-episode pscyhosis. European psychiatry. 

2005;20:474-483. 



 

20 

 

27. Salokangas R K R, Honkonen T, Stengård E & Koivisto A M. To ber or not to 

be married – that is the question of quality of life in men with schizophrenia. 

Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2001;36:381-390. 

28. Hofer A, Baumgartner S, Edlinger M, Hummer M, Kemmler G, Rettenbacher 

M A, et al. Patient outcomes in schizophrenia I: correlates with 

scocidemographic variables, psychopathology, and side effects. European 

psychiatry. 2005;20:386-394. 

29. Ochoa S, Haro J M, Autonell J, Pendás A, Teba F, Márquez M, et al. Met and 

Unmet Needs of Schizophrenia Patients in a Spanish Sample. Schizophrenia 

Bulletin. 2003;29(2):201-210. 

30. Eack S M, Newhill CE, Anderson C M & Rotondi A J. Quality of Life for 

Persons Living with Schizophrenia: More Than Jus Symptoms. Psychiatric 

Rehabilitation Journal. 2007;30(3):219-222. 

31. Halse J. Kapitel 8: Humanistisk psykologi; Maslow, Glasser och Frankl. I: 

Jerlang E, redaktör. Utvecklingspsykologiska teorier - En introduktion. 

Stockholm: Liber AB; 2008. s. 272-297. 

32. Levander M. Psykologi. Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur; 1998.  

33. Næss S, Mastekaasa A, Moum T, Sørensen T. Livskvalitet som psykisk 

velvære. Oslo: NOVA-rapport;2001:3. 

34. Birkler J. Filosofi och omvårdnad – Etik och människosyn. Stockholm: Liber 

AB; 2007. S.47-48. 

35. Brusén P, Hydén L-C, redaktörer. Ett liv som andra – Livsvillkor för personer 

med funktionshinder. Lund: Studentlitteratur; 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 1 

Sökschema för datorbaserad litteratursökning 
Datum Databas Sökord och boolesk 

operator (and, or, not) 
Begränsningar Typ av sökning 

(tex. fritext, ab-
stract, nyckelord, 
MESH-term) 

Antal 
träffar 

Motiv till 
exklusion av 
artiklar 

Utvalda artiklar  

090126 Cinahl Schizophrenia AND 
“Quality of life” 

Linked to fulltext, 
Schizophrenia i titeln, 
“Quality of life” i titeln 

Fritext 20 Passar inte till 
syftet 

2 vald 

090126 SveMed+ Schizofreni AND 
Livskvalitet 

 Fritext 25 Passar inte till 
syftet 

1 vald 

090127 Google Scholar “Vad är livskvalitet”  Fritext 16 Passar inte till 
syftet 

1 vald 

090408 ScienceDirect Schizophrenia AND 
“quality of life” AND 
housing 

Artiklar fr.o.m. 2000, 
journals, European 
psychiatry.  

Fritext 20 Passar inte till 
syftet 

3 valda 

090409 PsychINFO Schizophrenia AND 
“Quality of life” AND 
“social network” 

Fr.o.m. 2000, keyword på 
alla tre orden, Peer-
Reviewed Journals 

Fritext 10 Passar inte till 
syftet 

1 vald 

090409 PsychINFO Schizophrenia AND 
“Quality of life” AND 
housing 

Fr.o.m. 2000, keyword på 
alla tre orden, Peer-
Reviwed Journals 

Fritext 12 Passar inte till 
syftet 

1 vald 

090409 PubMed Schizophrenia AND 
“Quality of life” AND 
housing 

 Fritext 35 Passar inte till 
syftet 

1 vald 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Artikelöversikt      
Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Hansson L, 
Sandlund M, 
Bengtsson-
Tops A, 
Bjarnason 
O, Karlsson 
H, 
Mackeprang 
T, et al. 
 
Sverige 
 
2001 
 
 
 

The 
relationship of 
needs and 
quality of life 
in persons with 
schizophrenia 
living in the 
community. A 
Nordic multi-
center study. 

Att undersöka 
sambandet 
mellan 
tillfredsställda 
och 
otillfredsställd
a behov vid 
omvårdnad, 
enligt patienter 
och 
vårdpersonal, 
samt 
livskvalitetmät
ning enligt tre 
internationella 
mått. 

N=418 
Patienter med 
schizofreni inskrivna på 
10 olika vårdenheter i 
fem nordiska länder. 
Varav minst 40 
patienter från varje 
vårdenhet. 
 
Intervjumall enligt 
BPRS och CAN, 
videofilm 

Videofilmade intervjuer 
avseende 9 olika domäner med 
vårdpersonal och patienter. 
 
Medelvärdet av de olika 
domänerna (skala 1-7) räknades 
ut och analyserades. 
 
 

Resultatet visade att 
vårdpersonal ansåg att 
patienterna hade mer behov än 
vad patienterna själv tyckte. Att 
ha fler otillfredsställda behov, 
enligt både patienterna och 
vårdpersonalen, hade ett 
samband med försämrad 
subjektiv livskvalitet. 

Hög 

Rüesch P, 
Graf J, 
Meyer P C, 
Rössler W 
& Hell D 
 
Schweiz 
 
2004 
 
 

Occupation, 
social support 
and quality of 
life in persons 
with 
schizophrenic 
or affective 
disorders 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
sambandet 
mellan 
arbetsstatus 
och objektiv 
och subjektiv 
livskvalitet hos 
patienter med 
svår mental 

N = 261 
Deltagarna skulle vara 
mellan 20-50 år, ha 
schizofreni, 
vanföreställningar eller 
affektiv störning samt 
vara tysktalande. 
 
Intervjuer 

Strukturerade intervjuer gjordes 
efter att deltagarna varit 
inskrivna i tre eller fyra veckor. 
 
Genom att använda olika 
mätinstrument, såsom 
WHOQOL och LUNSTScale, 
mättes bland annat livskvalitet. 
Resultatet analyserades sedan. 

Patienter som hade ett arbete 
hade även ett större socialt 
nätverk och fick mer socialt 
stöd. Tolv procent av deltagarna 
som arbetade inom 
arbetsmarknaden definierades 
som fattiga.  

Hög 



 

 

 
 

sjukdom. 

Acil A A, 
Dogan S & 
Dogan O. 
 
Turkiet 
 
2008 
 
 
 

The effects of 
physical 
exercises to 
mental state 
and quality of 
life in patients 
with 
schizophrenia 

Syftet var att 
undersöka 
effekterna av 
tio veckors 
fysisk träning 
på den mentala 
hälsan och 
livskvaliteten 
hos patienter 
med 
schizofreni 

N = 30 
Trettio inskrivna eller 
utskrivna patienter 
delades slumpmässigt 
in i två lika stora 
grupper där den ena 
fick delta i aerobic 
träning tre dagar i 
veckan under tio veckor 
 
Datainsamling skedde 
genom användning av 
mätinstrumenten 
SANS, SAPS, BSI och 
WHOQOL  

Deltagarnas positiva och 
negativa symtom garderades av 
författarna enligt 
mätinstrumenten SANS, SAPS 
och BSI. Deltagarna fick sedan 
själv värdera sin livskvalitet 
enligt skalan WHOQOL. Båda 
stegen gjordes före och efter tio-
veckors perioden. 
 
SPSS-program Chi-square och 
Wilcoxon användes för analys. 

Efter tio veckors fysisk aktivitet 
visades en minskning av bland 
annat vanföreställningar och 
hallucinationer. Fysisk aktivitet 
påverkade dock inte det bisarra 
beteende och det positiva 
tänkandet. Det visade sig att 
livskvaliteten förbättrades efter 
fysisk träning dock inte i 
områdena social och kulturell 
omgivning. 

Medel 

Nørholm V 
& Bech P. 
 
Danmark 
 
2006 

Quality of life 
assessment in 
schizophrenia: 
Applicability 
of the Lehman 
Quality of Life 
Questionnaire 
(TL-30) 

Syftet var att 
undersöka 
användbarhete
n av en 
livskvalitets 
självskattnings 
skala: the 
Lehman 
Quality of Life 
Questionnarie 
TL-30 – för att 
utvärdera 
testet – 
återtesta 
pålitligheten 
av TL-30 och 
att slutligen 

N = 40 
Inskrivna patienter på 
Fredriksborgs general 
hospital med 
schizofreni som var 
mellan 18 och 65 år 
 
Intervjuer och enkät 
 

Patienterna blev intervjuade och 
fick svara på en enkät under sin 
tid som inskriven samt en gång 
två veckor efter utskrivningen 
 
Analys gjordes med hjälp av 
mätinstrumenten The Cronbach 
alpha coefficient, The Mann-
Whitney test, The Spearman 
correlation analysis samt SF-36. 

Resulatet har visat att ”The 
Lehman Quality of Life 
Queationnarie” kan användas för 
mätning av livskvalitet hos 
patienter med stabil schizofreni. 
Enligt resultatet hade deltagarna 
i studien lägre allmän hälsa, 
fysisk och social funktion samt 
lägre känslomässig hälsa. 

Medel 



 

 

undersöka 
livskvalitet hos 
patienter med 
schizofreni 
och jämföra 
med en 
standardrefere
ns för den 
allmänna 
befolkningen i 
Danmark. 

Salokangas 
R K R, 
Honkonen 
T, Stengård 
E & 
Koivisto A 
M. 
 
Finland 
 
2001 

To be or not to 
be married – 
that is the 
question of 
quality of life 
in men with 
schizophrenia 

Syftet var att 
undersöka hur 
kön är relaterat 
till livskvalitet 
hos utskrivna 
schizofrenipati
enter och hur 
civilstatus 
påverkar 
denna relation 

N = 3256 
Deltagarna skulle ha 
schizofreni, vara mellan 
15 och 64 år och vara 
utskrivna från en  
psykiatrisk klinik 
Deltagarna skulle 
återfinnas i 20 olika 
distrikt 
Minst 30/100 000 
skulle delta 
 
Intervjumall 
 

Varje psykiatriskt team skulle 
intervjua sina patienter tre år 
efter utskrivning genom att följa 
en strukturerad intervjumall som 
var utformad för syftet 
 
Analysen gjordes genom SPSS 
10.0, ANOVA och GAS-scores 

Manliga patienter med 
schizofreni, som var singlar, 
verkade ha hamnat lite utanför 
samhällets utveckling. De 
fortsatte att leva på sin födelseort 
och var mer beroende jämfört 
med andra patienter. Kvinnliga 
patienter med schizofreni, som 
var singlar, flyttade till städer 
eller större orter vilket kunde 
vara en fördel för deras 
livskvalitet. Patienter som var 
gifta, möjligen med hjälp av sin 
partner, kunde följa med i 
samhället utveckling.  

Hög 



 

 

Melle I, 
Friis S, 
Haahr U, 
Johannesen 
J O, Larsen 
T K, 
Opjordsmoe
n S, et al. 
 
Norge 
 
2005 

Measuring 
quality of life 
in first-episode 
pscyhosis.  

Syftet med 
studien var att 
se om L-QoLI 
bibehöll sin 
normala 
struktur när 
den användes i 
en grupp med 
förstaepisodsp
sykoser och att 
undersöka vad 
som 
bestämmer 
internationell 
subjektiv 
livskvalitet 
med en 
specifik 
betoning på 
premorbid 
justering, 
varighet av 
obehandlad 
psykos (DUP) 
och kliniska 
symtom 

N =282 
Patienterna skulle ha 
schizofreni och vara 
mellan 16 och 65 år 
 
Intervjuer samt 
användning av 
mätinstrumenten  L-
QoLI, DSM-IV, 
PANSS, GAF och PAS 

Deltagarna intervjuades utifrån 
de olika mätinstrumenten. 
 
Analys gjordes med hjälp av 
SPSS, students t-test och PCA 

Studien visade på att 
psykometriska proportioner av 
livskvalitet inte ändrades hos 
patienter med förstagångs episod 
av psykos. Patienterna 
uppskattade sin subjektiva och 
objektiva livskvalitet som bra. 
Att vara singel, bruka droger, 
vara deprimerad, ha en 
psykiatrisk affektiv störning är 
förknippat med sämre 
tillfredställelse.  

Medel 



 

 

Gasquet I, 
Tcherny-
Lessenot S, 
Lépine J-P 
& Falissard 
B. 
 
Frankrike 
 
2005 

Patient 
satisfaction 
with 
psychotropic 
drugs: 
sensitivity to 
change and 
relationship to 
clinical status, 
quality-of-life, 
compliance 
and 
effectiveness 
of treatment. 
Results from a 
nation-wide 6-
month 
prospective 
study 

Syftet med 
studien var att 
se om 
patienters 
tillfredsställels
e med 
antipsykosmed
el (PSP) kan 
användas som 
en 
patientorienter
ad 
resultatvariabe
l i 
utvärderingen 
av PSP-
medicin i 
kliniska 
epidemiologist
udier, 
relationen 
mellan PSP, 
klinisk status, 
livskvalitet 
och typen av 
antipsykosmed
el 
analyserades. 

N = 752 
Utskrivna 
schizofrenipatienter 
som hade fått ändrad 
antipsykotisk 
behandling 
 
Enkät 

Enkät besvarades, dels av 
patienter, dels av läkare. Både 
vid ändringen och efter sex 
månader 
 
Analys gjordes med hjälp av 
mätinstrumenten EuroQoL scale, 
CGI-SCHscale, PSP, Sexual 
functional compliance variables, 
RMSEA, NFI, Pro Calis samt 
SAS 8.2. 

Patienter som fick 
antipsykosmedel var mer nöjda 
med livet och visade sig ha 
mindre svåra symtom . 

Hög 



 

 

Hofer A, 
Baumgartne
r S, Edlinger 
M, Hummer 
M, Kemmler 
G, 
Rettenbache
r M A, et al. 
 
Österrike 
 
2005 

Patient 
outcomes in 
schizophrenia 
I: correlates 
with 
scocidemograp
hic variables, 
psychopatholo
gy, and side 
effects 

Syftet var att 
undersöka 
relationen av 
psykopatologis
ka 
biverkningar 
och 
sociodemograf
iska faktorer 
med 
behandlingsres
ultatet 
gällande 
patienters 
livskvalitet, 
funktion och 
behov av 
omvårdnad 

N = 60 
Utskrivna patienter 
mellan 19 och 60 år 
som varit sjuka minst 2 
år, har haft behandling 
med clozopin eller 
olanzapin i minst sex 
månader och varit stabil 
i minst tre månader 
 
Psykologiska symtom 
graderades med hjälp 
av PANSS, 
biverkningar av 
antipsykosmedlen 
observerades med hjälp 
av UKU, WHOQOL-
BREF användes för 
livskvalitetsmätning 
och behov skattades 
genom BeBI 

Medelvärdet av olika domäner 
räknades med hjälp av 
mätinstrumenten. 
 
för att jämföra deltagarnas 
karakteristiska drag användes the 
Mann-Whitney U-test och 
Fisher’s exact test. 

De flesta psykologiska 
symtomen hade ett samband 
med försämrad livskvalitet 
medan kognitiva symtom hade 
ett samband med förbättrad 
livskvalitet. Ålder, utbildning, 
depression/ångest, negativa 
symtom och psykiska 
biverkningar var kopplat till 
deltagarnas behov av vård. 

Medel 

Ochoa S, 
Haro J M, 
Autonell J, 
Pendás A, 
Teba F, 
Márquez M, 
et al. 
 
Spanien 
 
2003 

Met and 
Unmet Needs 
of 
Schizophrenia 
Patients in a 
Spanish 
Sample 

Syftet med 
studien var att 
identifiera de 
mest vanliga 
behoven hos 
schizofrena 
som lever i 
samhället, 
analysera hur 
behov skiljer 
sig åt då de 
utvärderades 
av personal 

N =231 
Schizofrenipatienter 
mellan 18 och 65 år 
som under 
behandlingstiden varit 
ute i samhället de 
senaste sex månaderna. 
 
Enkät 

Enkäten fylldes i av både 
patienter och vårdpersonal 
 
Analys gjordes genom 
mätinstrumenten PANSS, GAF, 
DAS, QoL och CAN 

Resultatet visade att 
vårdpersonalen hittade fler 
otillfredsställda behov hos 
patienterna än vad patienterna 
själva gjorde. 

Hög 



 

 

eller patienter, 
beskriva 
vilken hjälp 
och från vem 
patienter med 
schizofreni får 
för att få sina 
behov 
tillfredsställda 
och hitta 
sociodemograf
iskt, socialt 
och kliniskt 
samband av 
nuvarande 
behov 

 


