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"Den som letat efter en ljusglimt p� ett svart hav tvivlar inte p� fyrarnas magiska 
krafter.

N�r osynliga v�gor fr�ser p� alla sidor och himmel inte kan skiljas fr�n hav, 
fokuserar m�nniskan sitt hopp till en enda liten ljusglimt.

F�r de sj�farande markerar fyren slutet p� havet. 
F�r landkrabban �r det tv�rtemot,

vid fyren tar fastlandets trygghet slut och ers�tts av det grymma havet. Men 
fascinationen f�r fyrtornet har de gemensamt.

Fyren symboliserar framf�rallt trygghet och v�gledning."
Av Johan Sievers / Corren

Omslagsbilden visar Blackkallen N� 20.130’, E 21� 30.808’. Fotograferad under en 
of�rgl�mlig b�ttur efter L�v�ngerkusten en kylig morgon i b�rjan av juni 2007.



4

F�rord 

Detta �r en avhandling som egentligen inte borde ha blivit till, eller �tminstone inte 

skrivits av mig. Min egen historia inom psykiatrin startade som nyutexaminerad 

sjuksk�terska p� ett mentalsjukhus i norrland i slutet av sjuttiotalet, n�r dessa 

inr�ttningar sj�ng sin svanes�ng. Allt sedan dess har jag intresserat mig f�r de 

levnadsf�rh�llanden personer med psykiskt funktionshinder har och den utsatta 

position de befinner sig i. Jag har genom �ren i varierande utstr�ckning arbetat med 

och f�r m�lgruppen b�de direkt och indirekt. Direkt i egenskap av 

avdelningsf�rest�ndare f�r en rehabiliteringsavdelning som uppr�ttades i samband 

med sektoriseringen och inr�ttandet av psykiatriska kliniker som en f�ljd av 

mentalsjukhusens nedl�ggning. Det indirekta arbetet f�r m�lgruppen inleddes f�r 

min del i samband med psykiatrireformens genomf�rande under nittiotalet med den 

omfattande kompetens�verf�ring till kommunens omv�rdnadspersonal som kr�vdes 

f�r att �verta ansvaret f�r medicinskt f�rdigbehandlade patienter med psykiatriska 

diagnoser. Vidare har jag arbetat med brukarsamverkan och attitydfr�gor till 

personer med psykiskt funktionshinder b�de i min tj�nst som FOU-chef inom 

psykiatriska kliniken i Skellefte� och som l�nsdelsamordnare i Socialpsykiatriskt 

kunskapscentrum i V�sterbotten. I egenskap av FOU-chef fann jag det n�dv�ndigt att 

sj�lv f�rkovra mig, vilket s� sm�ningom resulterade i en magisterexamen, och det var 

det egentliga slutm�let. Men �det ville annorlunda. Under en konferens i b�rjan av 

2000-talet om psykiatrisk rehabilitering blev jag, tillsammans med annan 

omv�rdnadspersonal, presenterad alarmerande siffror om den fysiska oh�lsan bland 

personer med psykiskt funktionshinder, som beskrevs vara under uppsegling i sp�ren 

av den nya atypiska neuroleptikan. Detta fick mig att reagera och vad som ber�rde 

mig mest var fr�mst risken f�r typ 2 diabetes. Skulle dessa m�nniskor som redan har 

ett gravt funktionshinder f� en ytterligare allvarlig sjukdom, vars f�ljder skulle orsaka 

ytterligare lidande f�r individen och stora kostnader f�r samh�llet? Denna fr�ga fick 

mig att starta en mindre studie f�r att se om det fanns m�jlighet att komma tillr�tta 

med problemet. Min chef inom socialpsykiatriskt kunskapscentrum fann id�n som 

mycket god och menade att det vore en �nnu b�ttre id� att g�ra en vetenskaplig 

studie i �mnet. Sj�lv var jag inte fullt s� attraherad av fyra �rs studier initialt, men jag 

kan idag tacka honom f�r att denna avhandling blev till och blev skriven av mig.  
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SAMMANFATTNING

Det �vergripande syftet med denna avhandling �r att studera om den tilltagande 
fysiska oh�lsan och �verd�dligheten bland personer med psykiskt funktionshinder 
(boende med kommunalt st�d) kan f�r�ndras. Avhandlingen omfattar fyra delstudier. 
Delstudie I beskriver den levda erfarenheten av kropp och h�lsa. Delstudie II och III 
unders�ker effekter av en livsstilsintervention p� fysiologiska mark�rer (II) och 
psykologiska och livskvalitetsparametrar (III). Delstudie IV belyser betydelse/mening 
av att delta i ett livsstilsprogram. Data best�r f�r delstudie I och IV av text fr�n 
narrativa intervjuer av boende (n=11). Delstudie II och III riktar sig till boende och 
personal i tio boendest�d och genomf�rdes med en randomiserad design. 
Randomiseringen har genomf�rts p� boendeniv�. Tolvm�nadersinterventionen 
bestod av studiecirklar med teori och praktisk till�mpning av kost- och 
n�ringskunskap samt fysiska aktiviteter. Deltagarna tr�ffades tv� timmar, tv� g�nger 
per vecka under ledning av en cirkelledare. Interventionen i kontrollgruppen bestod 
av en studiecirkel med estetiskt inneh�ll med tr�ffar tv� timmar per vecka. Data 
best�r av fysiologiska data fr�n boende (n=41) och personal (n=41) samt 
fr�geformul�r (III) omfattande enbart boende (n=41). Data har analyserats med 
kvalitativ beskrivande analysmetod (1), fenomenologisk- hermeneutisk metod (IV) 
och f�r delstudie II och III med erforderliga statistiska metoder. 

H�lsa beskrivs i delarbete I som ”att ha ett liv som andra”, blottar f�rluster av 
viktiga livsdom�ner (familj, arbete, trygghet) och erfarenheter av att vara avvikande 
och stigmatiserad. H�lsa beskrivs ocks� som ”fr�nvaro av psykiska och fysiska 
problem” vilka upplevs inverka negativt p� livskvalitet och sj�lvk�nsla. H�lsa f�rst�s 
som ett fenomen som ”kan p�verkas av mig sj�lv”; det vill s�ga att det finns en insikt 
om att h�lsan �r p�verkningsbar. Att delta i en livsstilsintervention (delstudie II) 
innebar en signifikant f�rb�ttring av riskfaktorer f�r metabolt syndrom bland de 
boende j�mf�rt med kontrollgruppen. Inga skillnader kunde ses med avseende p� 
vikt, BMI och f�rb�ttrad fysisk kapacitet. I delstudie III kunde man se att deltagande i 
interventionen medf�rde en signifikant positiv f�r�ndring av KASAM i j�mf�relse 
med kontrollgruppen. D�remot kunde inte instrumenten f�nga om interventionen 
n�gon effekt p� livskvalitet, den psykosociala funktionsniv�n eller minskad f�rekomst 
av psykiska symtom i en j�mf�relse med kontrollgruppen. Att delta i en 
livsstilsintervention kan f�rst�s som att f� insikter om att den egna h�lsan kan 
p�verkas och att det dagliga livet kan f� ett delvis f�r�ndrat inneh�ll (delstudie IV). 
Deltagandet beskrivs ocks� betyda en �kad k�nsla av n�rhet och j�mlikhet i relation 
till personalen samt en ibland sm�rtsam insikt i den egna livssituationen. Att delta 
beskrivs ocks� ge hopp om att livssituationen kan p�verkas. 

Sammantaget visar denna studie att det finns viss m�jligt att p�verka den fysiska 
h�lsan (mindre risk f�r metabolt syndrom) hos personer med psykiskt 
funktionshinder genom att delta i ett �rsl�ngt interventionsprogram. Interventionen 
visar ingen effekten p� m�tt som livskvalitet, psykosocial funktionsniv� och 
symtomf�rekomst. D�remot beskriver deltagarna att deltagandet haft mening i olika 
avseenden. Ett fynd som st�rks av att k�nslan av sammanhang f�r�ndrats positivt.
Behovet av att utveckla de preventiva insatserna f�r personer med psykiskt 
funktionshinder och vikten av att f�lja upp neuroleptikabehandlingen med avseende 
p� dess negativa bieffekter f�r kroppslig h�lsa �r en viktig klinisk implikation, liksom 
betydelsen av att v�rdpersonalens ansvar i v�rdkedjan lyfts fram och deras betydelse 
som st�d i en livsstilsf�r�ndring betonas.
Nyckelord: Personer med psykiskt funktionshinder, omv�rdnad, socialpsykiatri, 
h�lsa, metabolt syndrom, livsstil, RCT, KASAM, livsv�rld
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ABSTRACT
The overall aim of this thesis is to investigate if the somatic comorbidity and 
increased mortality among persons with psychiatric disability (residents in supported 
housing facilities) can be influenced. The thesis comprises four papers. Paper I 
describes the lived experience of health and body. Papers II and III examine the 
effects of a lifestyle programme on physiological markers (II) and on psychological 
and quality of life parameters (III). Paper (IV) illustrates the meaning of participating 
in a life style programme. The data in Papers I and IV comprises narrative interviews 
with residents (n=11). The studies in Papers II and III are focused on residents and 
were carried out with a randomized design. The randomization was performed on a 
group level (supported housing facility). The 12 month intervention consisted of 
study circles with a theoretical and practical application of dietary information and 
physical activity for two hours, on a twice weekly basis under the supervision of a 
study circle leader. The controls were offered an aesthetic study circle and met once a 
week. The data in Paper II comprises physiological quantitative data from both 
residents (n=41) and staff (n=41) and in Paper III questionnaires on symptoms and 
quality of life completed only by residents (n=41). The data was analysed with 
Qualitative description (I), Phenomenological-hermeneutics (IV), and for papers II 
and III relevant statistical calculations were used. 

Health is described in paper I as “having a life as others have” and discloses the 
losses of important life domains (family, work, security) and the experiences of being 
deviant and stigmatized. Health is described as “absence of psychological and 
physical problems” and its hampering effects on quality of life and self-esteem. 
Health is understood as a phenomenon that could “be influenced by one self”, and
there is an insight that health is manageable. Participating in a life style intervention 
(paper II) meant a significant improvement in risk factors for metabolic syndrome 
among the residents in comparison with controls. No differences were seen on 
weight, BMI and improved physical capacity. In paper III a significant positive 
increase in the Sense of Coherence compared to controls was seen.  However no effect 
was seen on quality of life, psychosocial function or on reduction of symptoms in 
comparison with controls. Participating in a lifestyle intervention can be understood 
as the gaining of insights that health can be improved and that the daily life is partly 
given a changed content (paper II). The participation is also described as meaning an 
increased sense of closeness and equality in relation to the staff and sometimes a 
painful insight of their life situation. Participating is also described as entailing a 
hope that one’s life situation can be affected. 

In summary this thesis shows that there is some possibility of influencing the 
physical health (reduced risk of metabolic syndrome) among persons with psychiatric 
disability by participating in a 12 month intervention programme. The intervention 
does not show any effects on measures such as quality of life, psychosocial function 
and presence of symptoms. However, the participants describe that the participation 
had a meaning in a number of respects. This is a finding that is in line with the
positive change in sense of coherence. The need to develop preventive care for 
persons with psychiatric disability and the importance of monitoring the treatment 
with neuroleptics and its side effects on physical health is an important clinical 
implication. Furthermore the importance of the responsibility of the care staff is 
emphasized as well as the importance of supporting a change in lifestyle.  
Keywords: community psychiatric nursing, life style intervention, lived experience, 
health, metabolic syndrome, psychiatric illness, randomized controlled trail, sense of 
coherence 
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INTRODUKTION

M�lgruppen f�r denna avhandling �r personer med psykiskt funktionshinder. 

Ben�mningen personer med psykiskt funktionshinder �r relativt ny. I ben�mningen 

ryms vad som tidigare ben�mndes som ”kroniskt psykiskt sjuka” (engelska;

chronically metally ill), ”psykiskt l�ngtidssjuka” (engelska; long term mentally ill, 

severe and persistent mental illness) och ”personer drabbade av allvarlig psykisk 

st�rning” (engelska ungef�r. severe mental illness). De �ldre ben�mningarna hade sin 

utg�ngspunkt i ett antal diagnostiserade sjukdomar som schizofreni, manodepressiv 

(bipol�r) sjukdom och andra icke organiska allvarligare psykiska sjukdomar. 

Gemensamt f�r dessa �r att de medf�r olika former av sv�righeter i det dagliga livet, 

men f�r den skull beh�ver inte alla personer med schizofreni ha samma sv�righeter. 

Ben�mningen ”allvarlig psykisk sjukdom” (engelska; severe mental illness) har enligt 

Schinnar et al. (1990) sin grund i just uppt�ckten att diagnosen inte s�ger s� mycket 

om behovet av st�d.

Psykiatrireformen 1995 innebar en ytterligare avinstitutionalisering av v�rden och �r 

att ses som ett steg i normaliseringsstr�vandena. Reformen innebar att begreppet 

funktionshinder (eng. disability) b�rjade anv�ndas �ven f�r att beskriva denna grupp 

personer. Den nya terminologin tar fasta p� konsekvenserna av sjukdomen, snarare 

�n sjukdomen och dess ben�mning, diagnosen. Sjukdomen i sig kan ge restsymtom 

som h�rselhallucinationer och misst�nksamhet, men kanske mera allvarligt, 

funktionshinder till f�ljd av initiativl�shet och apati, �verk�nslighet och psykisk 

s�rbarhet, kontaktskygghet och tillbakadragenhet, of�rm�ga att uth�rda ensamhet 

och monotoni, ritualism, of�rm�ga att oms�tta kunskaper etcetera (Sandlund 2005). 

S�tts dessa funktionshinder in i ett konsekvenssammanhang blir de mycket 

delaktighetsinskr�nkande f�r den enskilde personen i det dagliga livet och p�verkar

m�nga livsomr�den. Dessa konsekvenser inneb�r h�gre eller l�gre grad av 

funktionshinder beroende p� hur samh�llet och/eller omgivningen �r ordnad kring 

personen med psykiskt funktionshinder (eng. person with psychiatric disability). 

Ytterligare en konsekvens �r den stigmatisering som psykiska sjukdomar fortfarande 

medf�r, och som beror p� vilken syn omgivningen och samh�llet har visavi personer 

med psykiskt funktionshinder (Sandlund 2005).
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�verg�ngen fr�n den psykiatriska v�rden d�r patientbegreppet r�der till en 

kommunal v�rd- och serviceorganisation, har medf�rt att personer med psykiskt 

funktionshinder ben�mns v�rdtagare, brukare eller boende i st�llet f�r patienter. Den 

engelska ben�mningen f�r personer som bor i motsvarigheten till st�dboende �r 

”residents”. I avhandlingen kommer begreppen personer med psykiskt 

funktionshinder och boende att anv�ndas.

BAKGRUND

Samh�llsperspektiv 

Psykiatrin som medicinsk specialitet �r t�mligen ung. Sveriges f�rste psykiater 

anst�lldes �r 1826 i Vadstena som l�kare vid det f�rsta centralhospitalet (Qvarsell 

1982). Emellertid hade olika former av institutionsl�sningar funnits sedan tidigare; 

till exempel kyrkans helgeandshus, som f�r �vrigt f�rstatligades av Gustav Wasa och 

d�rigenom markerade det statliga ansvaret f�r l�ng tid fram�ver. N�r lasarett b�rjade 

uppf�ras p� 1700-talet �verflyttades kroppssjukv�rden dit och de hospital som v�rdat 

sjuka i spet�lska fick utrymme f�r de psykiskt sjuka. Traditionen att f�rs�ka bem�stra

b�de problemet med och problemen f�r personer med allvarliga psykiska symtom 

med hj�lp av institutioner fortsatte. Mentalsjukhusv�rden kom att bli omfattande i 

Sverige, �ven i en internationell j�mf�relse. �r 1860 fanns 1 000 patienter 

inneliggande p� landets mentalsjukhus och 1960 hade siffran �kat till 34 000 

(Sj�str�m 1992). D�rtill tillkommer inneliggande p� inr�ttningar f�r ”l�ttsk�tta 

psykiskt sjuka” (v�rdhem etc.) som byggts upp, och vars uppgift var att fungera som 

ett varaktigt boende vid sidan av samh�llet (Socialstyrelsen 1991). M�let var att bygga 

ut systemet med mentalsjukhus s� att hela landet skulle vara f�rs�rjt. Detta var ett 

led i en generell institutionaliseringstrend som �ven g�llde utbildningssystemet, 

f�ngv�rden och kroppssjukv�rden. Ett stort problem var d�, liksom nu, 

�verbel�ggningar p� v�rdavdelningarna. Psykiatrin var en statlig angel�genhet fram 

till 1967 och mentalsjukhusen samarbetade med varandra s� att patienter kunde 

�verflyttas mellan de olika sjukhusen. De intagnas band till hemorten och n�rst�ende 

br�ts d�rmed och anh�rigas fortsatta kontakter med de sjuka uppmuntrades inte 

alltid av v�rden. 

Fr�n 1980-talet och fram�t b�rjade mentalsjukhusen avvecklas, en rad statliga 

utredningar framh�ll v�rd i samh�llet och v�rd p� hemorten som det 
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efterstr�vansv�rda. Bakgrunden till denna utveckling var multifaktoriell och drevs 

fr�mst fram av de som arbetade inom den psykiatriska v�rden och den framv�xande 

patientr�relsen. Ett bakomliggande motiv till den begynnande 

avinstitutionaliseringen var av mer ekonomisk natur – det b�rjade bli oh�llbart f�r 

landstingen att driva en s� omfattande slutenv�rdsverksamhet. Standarden p� 

sjukhusen var ofta d�lig och det skulle ha blivit mycket dyrbart att motsvara de krav 

p� b�ttre levnadsomst�ndigheter som ocks� restes f�r personer som drabbats av 

psykisk sjukdom. Man hade ocks� blivit medveten om f�rekomsten av det s� kallade 

institutionssyndromet (Goffman 1961, Wing & Brown 1970), som m�nga g�nger blev 

f�ljden av en l�ngvarig vistelse inom ramen f�r den totala institutionen. 

Institutionerna hade ofta en kustodiell pr�gel, det vill s�ga personalens roll var att 

vakta och kontrollera, med sm� m�jligheter f�r individualisering och eget 

livsutrymme f�r patienten. Den auktorit�ra ordningen och den avsev�rda 

avskildheten fr�n samh�llet innebar inte s�llan att patienternas beteende blev alltmer 

avvikande och institutionspr�glat. En inte allt f�r ovanlig konsekvens av insjuknandet 

var att patienten blev kvar inom den psykiatriska v�rden mycket l�ng tid eller resten 

av sitt liv (Grob 1994). V�rden f�ref�ll att snarare f�rv�rra och kronifiera tillst�ndet 

och d�rmed motverka h�lsa och �terkomst till ett liv i samh�llet. 

Under slutet av 1970-talet och under 1980-talet genomf�rdes en sektorisering av 

psykiatrin. Sektorisering �r ett organisatoriskt begrepp, vilket innebar att den 

psykiatriska v�rden skulle flytta n�rmare samh�llet till lasarettsanknutna 

psykiatriska kliniker. De skulle ocks� organisera ansvaret f�r insatserna f�r alla 

psykiskt sjuka inom ett avgr�nsat geografiskt omr�de till en sammanh�llen 

sektorsklinik. Sektororganisationen skulle ansvara f�r alla innev�nare i omr�det, ha 

resurser att t�cka alla niv�er av psykiatriska insatser och verka f�r �kad samverkan 

mellan psykiatri, socialtj�nst och somatisk v�rd (Markstr�m 2003, Socialstyrelsen 

1973 s. 18). F�r�ndringsprocessen av Sveriges psykiatri fortsatte med den enskilt 

kanske viktigaste omdaningen, 1995 �rs psykiatrireform. Reformen innebar ett 

f�rtydligande av kommunernas ansvar betr�ffande boende, syssels�ttning och daglig 

samvaro f�r personer med psykiskt funktionshinder och landstingens ansvar f�r v�rd 

och behandling.  I slutbet�nkandet (Socialstyrelsen 1992) f�reslogs att kommunerna 

skulle ges ett �kat ansvar f�r anpassat boende f�r personer med psykiskt 

funktionshinder, bland annat genom en utvidgning av personkretsarna inom den nya 
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handikapplagstiftningen som planerades, men �ven kopplat till kommunalt ansvar 

f�r individuell planering och i Lagen om St�d och Service (LSS) till vissa 

funktionshindrade (Socialstyrelsen 1993). Lagen kom att �ppna vissa m�jligheter 

�ven f�r personer med psykiskt funktionshinder att f� tillg�ng till insatser f�r att

m�jligg�ra ”ett liv som andra”, fr�mst i form av boende, r�d och st�d, personlig 

assistans och daglig syssels�ttning. En skattev�xling genomf�rdes vilken innebar att 

medel �verf�rdes fr�n landstingshuvudm�nnen till kommunerna motsvarande det 

inventerade antalet l�ngtidsv�rdade patienter kvar i psykiatrin, som skulle kunna 

klara sig utanf�r sjukhusen med l�mpligt st�d (de ”medicinskt f�rdigbehandlade”). 

Den tidiga psykiatrin och den fysiska h�lsan.

Mikael Eiverg�rd och Lars Eric J�nsson beskriver den tidiga mentalv�rden i boken 

”Hur skall sj�len l�kas?" (Eriksson & Quarsell 1997). Enligt f�rfattarna �gnades 

h�lsoproblem kopplade till livsstil inte n�gon st�rre uppm�rksamhet under den tidiga 

mentalsjukhusepoken, men redan i b�rjan av 1800-talet betonas kostens betydelse 

och ”en god matordning” av l�karen Sven Abraham Dahl vid Danvikens hospital. 

Dahl ville f� de intagna i b�ttre fysisk form genom att erbjuda f�rska gr�nsaker och 

frukt utifr�n vad �rstiden och bygden kunde erbjuda. Kostintaget var reglerat till tre 

g�nger per dag vid best�mda tider, och veckomenyn bestod av ett ganska begr�nsat 

antal r�tter. Ekonomiska sk�l torde �ven ha legat bakom den strikta regimen. Vidare 

ans�gs arbete och syssels�ttning, som de intagna efter f�rm�ga deltog i, vara till 

f�rm�n f�r deras fysiska och mentala h�lsa (Eriksson & Quarsell 1997).

Vad som inte beaktades s�rskilt inf�r psykiatrireformens genomf�rande var den 

fysiska h�lsan, d�r lagstiftarna i normaliseringens anda utgick ifr�n att den 

preventiva h�lsov�rden skulle sk�tas via prim�rv�rden i likhet med f�rh�llandena f�r 

alla andra medborgare. Den totala andelen med fetma (BMI >30) steg fr�n cirka 5 

procent 1980-81 till cirka 7 procent 1996-97 och ytterligare till cirka 10 procent 2002-

03 (Statistiska Centralbyr�n 2003) i befolkningen. Detta �r en trend som kan ses i 

hela den industrialiserade v�rlden. De verkliga siffrorna kan vara h�gre eftersom BMI 

ber�knats p� sj�lvangivna v�rden av vikt och l�ngd. Utvecklingen f�r personer med 

psykiskt funktionshinder �r �n mer alarmerande. H�gg et al. (2006) visar i en 

tv�rsnittstudie p� 36,8 procentig f�rekomst av fetma i en population p� 269 psykiskt 

sjuka personer mellan 20-69 �r. En tolkning som H�gg et al. (2006) g�r av den h�ga 
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prevalensen av �verviktiga bland personer med psykiskt funktionshinder �r att det 

finns brister i det f�rebyggande folkh�lsoarbetet och i ett antal andra faktorer som 

direkt och indirekt p�verkar h�lsan i denna grupp.

Socioekonomiska faktorer och h�lsa.

Amerikanska studier p�visar statistiska samband mellan socioekonomiskt status och 

sj�lvskattad h�lsa, depression och fetma (Goldman 1999), samt k�n, ras 

utbildningsniv� och fetma (Leigh, Fries, & Hubert 1992). Kunskapen om f�rh�llandet 

mellan socioekonomiskt status och fetma �r v�ldokumenterad, men det finns �ven ett 

samband mellan socioekonomiskt status och f�rekomst av andra allvarliga 

sjukdomstillst�nd s�som hj�rt- k�rlsjukdomar, diabetes, artrit, tuberkulos, kroniska 

sjukdomar i andningsorganen, sjukdomar i mage/tarm, graviditetskomplikationer, 

�kad risk f�r skada och d�d orsakad av olycka eller v�ld (Adler och Ostrove 1999, 

Goodman 2003, Sobal och Strukard 1989). Socialstyrelsen f�ljer regelbundet 

utvecklingen av folkh�lsan och p�talar de stora sociala och regionala skillnaderna 

bland annat n�r det g�ller levnadsvanor och risken att insjukna i hj�rtinfarkt 

(Socialstyrelsen 2005). Denna risk �r l�gst f�r personer med h�gre utbildning, n�got 

h�gre f�r dem med gymnasieutbildning och h�gst f�r dem med kort utbildning.

Att drabbas av allvarlig psykisk sjukdom med �tf�ljande funktionshinder, som ofta �r 

livsl�nga och med betydelse f�r h�lsan, medf�r konsekvenser som drabbar personens 

hela livssituation. Detta manifesteras enligt Bulow et al. (2002) med h�ga d�dsiffror, 

h�g konsumtion av psykiatriska l�kemedel, arbetsl�shet, brist p� syssels�ttning och 

utbildning och f� sociala kontakter. Av de 43 000 som ber�rdes av psykiatrireformen 

1995 konstaterades vid en uppf�ljning av Socialstyrelsen (1998) att endast �tta 

procent arbetade p� den �ppna marknaden, och att 60 procent helt saknade 

organiserad syssels�ttning. Studier av Bengtsson-Tops & Hansson (1999) och Eklund, 

et al. (2001) visar p� en f�rekomst av arbete p� den �ppna markanden som ligger 

under 15 procent bland personer med psykiskt funktionshinder Dessa studier

omfattar relativa sm� grupper och kan inte anses representera hela gruppen av 

personer med psykiskt funktionshinder. 

�verv�gande antal personer med psykiskt funktionshinder har n�gon form av 

f�rs�rjningsst�d som ligger i n�rheten av socialbidragsnormen. Det �r v�sentligt 
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h�gre risk f�r en person med psykiatrisk diagnos (�ven ”l�ttare” former av psykisk 

oh�lsa) att drabbas av arbetsl�shet (1.8 g�nger h�gre risk), social isolering (5.8 

g�nger h�gre risk), vara ensamst�ende (3,4 g�nger h�gre risk), avsaknad av 

kontantmarginal (14 tkr) (3,6 g�nger h�gre risk), beh�va l�na till mat/hyra (3,5 

g�nger h�gre risk) och att vara beroende av socialbidrag (5,9 g�nger h�gre risk)

j�mf�rt med personer utan psykiatrisk diagnos (Socialstyrelsen 2001).

Somatisk �versjuklighet 

S� tidigt som f�r sjuttiofem �r sedan v�cktes fr�gan om det fanns ett samband mellan 

psykisk oh�lsa och en f�rs�mrad fysisk h�lsa. D� diskuterades fr�mst diabetes och 

hj�rt- k�rlsjukdomar hos patienter inom den slutna mentalv�rden i England (Philips 

1934). Intresset i fr�gan har �kat med tiden och i studier av bland andra Dixon et al.

(1999), Koran et al. (1989) och Jeste et al. (1996) har man visat p� en klar 

�versjuklighet bland personer som lider av allvarlig psykisk oh�lsa. Koran et al.

(1989) visar att 45 procent av personer med allvarlig psykisk sjukdom ocks� har en 

aktiv allvarlig fysik sjukdom. Fjorton procent av de unders�kta patienterna var 

medvetna om sina fysiska �kommor, vilka dock var ok�nda f�r deras v�rdgivare. 

Ytterligare 12 procent av de unders�kta personerna hade �kommor som var ok�nda 

b�de av patienten och v�rdgivare. Liknande erfarenheter framkommer i en studie 

genomf�rd i V�sterbotten av Str�mberg och Westman (1998), vilka vid en screening 

av patienter med en k�nd psykisk sjukdom inom ett prim�rv�rdsomr�de fann

ouppt�ckt diabetes, hypertoni, hyperthyreos och ett antal patienter med 

tandproblem.

Vanliga sjukdomar bland personer med allvarlig psykisk sjukdom �r enligt Dickey et 

al. (2002), Lambert et al. (2003), Sokal et al. (2004) och Leucht et al. (2007) 

diabetes, f�rh�jda blodfetter, hj�rtk�rlsjukdomar (f�rh�jt blodtryck, hj�rtarytmier), 

�vervikt/fetma, lungsjukdomar, leversjukdomar, synproblem, d�liga t�nder, 

malignitet, HIV/AIDS, osteoporos. F�rekomsten av astma �r enligt Sokal et al. 

(2004) dubbelt s� stor, kronisk bronkit mer �n tre g�nger s� vanlig och lungemfysem 

nio g�nger s� vanligt vid en j�mf�relse med �vrig befolkning. �versjukligheten i 

lungsjukdomar �r st�rre �ven om man kompenserar f�r r�kning. �ven f�rekomsten

av diabetes �r h�gre oavsett vikt, j�mf�rt med �vrig befolkning. �versjukligheten 

stiger ytterligare enligt Dickey et al. (2004) bland personer med allvarlig psykisk 



16

sjukdom som dessutom har ett missbruk som en f�rsv�rande omst�ndighet, med en 

ytterligare f�rdubbling i f�rekomsten av hypertoni, kronisk obstruktiv lungsjukdom 

(KOL) och hj�rtk�rl sjukdom (Batki et al. 2009). Sokal et al. (2004) framh�ller att 

det viktigaste f�r att komma tillr�tta med �versjukligheten �r att interventioner p� 

patientniv� b�r inriktas snarare mot problem kopplade till de �vergripande 

handikapp personer med allvarliga psykiska funktionshinder lider av mer �n mot de 

specifika psykiatriska symtom personen har. Vidare b�r kraft �gnas �t r�kavv�njning 

och viktminskning vilket bed�ms radikalt kunna minska �versjukligheten i gruppen 

(Sokal et al. 2004). 

�versjukligheten �kar ytterligare med stigande �lder. Sheline, (1990) unders�kte 

f�rekomsten av fysik oh�lsa bland �ldre personer med psykiskt funktionshinder i 

slutenv�rd och fann att 92 procent av patienterna hade minst en fysisk sjukdom. 

Vanligast var hj�rt-k�rl sjukdomar (34%) f�ljd av neurologiska (22 %), respiratoriska 

(17%) och mag-tarm sjukdomar (17%).

Flera studier visar att ytterligare en bidragande orsak till fysisk oh�lsa bland personer 

med psykiskt funktionshinder kan f�rklaras med bieffekter av neuroleptika. S�v�l de 

traditionella, men s�rskilt vissa moderna neuroleptika, s� kallade atypiska 

neuroleptika s�som till exempel Leponex (Klozapin) och Zyprexa (Olanzapin), har 

visat sig medf�ra kraftig viktuppg�ng och p�verkan p� blodfetter och 

glukosoms�ttningen (Meyer 2001. Sernyak et al. 2002, Paton, et al. 2004). S�rskilt 

den centrala fetman �ver midja och h�ft, som medf�r �kade h�lsorisker, �r vanlig hos 

patienter som st�r under behandling med antipsykotiska l�kemedel (Paton et al.

2004, L�nnqvist 2007). F�rekomsten av Typ II diabetes, insulinresistens och 

f�r�ndringar i blodfetter anses ocks� kunna vara utl�st av atypiska neuroleptika 

(H�gg et al. 1998; Henderson, et al. 2000; Henderson 2002a,b Melkersson & Dahl, 

2004).   

�verd�dlighet

Som en konsekvens av tidigare beskriven �versjuklighet f�ljer en �verd�dlighet bland 

personer med allvarlig psykisk sjukdom f�rutom de direkta f�ljderna av sjukdomen 

(suicid). Studier gjorda i Sverige av �sby et al. (2000), i Storbritannien av Brown et 

al. (1999) och i Kanada av Newman och Bland (1991) visar p� en �kad d�dlighet hos 

personer med schizofrenidiagnos bland b�de m�n och kvinnor. Hj�rt- k�rlsjukdom �r 
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den vanligaste orsaken. Sj�lvmord �r den enskilt vanligaste orsaken till �verd�dlighet 

bland m�n, medan det �r hj�rt- k�rlsjukdom hos kvinnor. Brown et al. (2000) har 

visat att ocks� sjukdom i matsm�ltningsorganen, endokrina sjukdomar, sjukdomar i 

andningsorgan �r orsaker till �verd�dligheten. En ytterligare studie genomf�rd i 

Finland av R�s�nen et al. (2003) visar p� fyra g�nger h�gre d�dlighet f�r m�n och 

kvinnor sammantaget �n f�r befolkningen i �vrigt i samma �ldersgrupper. F�r m�n 

mellan 25 till 34 �r var d�dligheten tio g�nger h�gre och f�r kvinnor i samma 

�ldersgrupp 30 g�nger h�gre �n i befolkningen. Med stigande �lder minskar den i 

denna studie observerade �verd�dligheten, f�rmodligen till f�ljd av att den psykiska 

sjukdomens mest intensiva fas passerats, men d�d orsakad av sjukdomar i 

cirkulationssystemet var fortfarande 3,6 g�nger vanligare oavsett k�n. 

�verd�dligheten j�mf�rt med �vrig befolkning, var trots allt st�rst i samband med 

sjukdomar i matsm�ltningsorganen (17.5 g�nger). Men �kad risk f�r d�d p� grund av 

komplikationer i andningsorgan, olyckor och cancer p�visades ocks�. Den slutsats 

R�s�nen et al. (2003) drar �r, att trots en st�ndigt f�rb�ttrad v�rd kvarst�r 

�verd�dligheten bland personer med allvarlig psykisk sjukdom och att en �kad 

uppm�rksamhet d�rf�r b�r �gnas denna patientgrupp. R�sanen et al. (2003) f�resl�r 

att detta kan ske genom att utveckla speciella pedagogiska program som tar upp 

fr�gor som h�lsosam kost, r�kavv�njning och fysisk aktivitet. En nyligen publicerad 

studie gjord i Sverige visar att d�dligheten bland personer med psykiska 

funktionshinder �r fortsatt h�g (Tidemalm et al. 2008).

Kost och livsstil 

Ett flertal av de tidigare n�mnda studierna anf�r f�rklaringsfaktorer som kan 

h�rledas till livsstil bland m�nga personer med psykiska funktionshinder samt icke 

�nskv�rda bieffekter av medicinering. I ett f�rs�k att beskriva livsstilen hos personer 

med schizofrenidiagnos i �ppenv�rd i Scottland kom McCreadie (2003) fram till 

f�ljande. F�rre m�n �n i normalpopulationen �ter tillr�ckligt med frukt, gr�nsaker 

och potatis. Kvinnor �ter n�got mera frukt och gr�nsaker. Av m�nnen var 70 procent 

och av kvinnorna 86 procent �verviktiga eller kraftigt �verviktiga, trots att 59 procent 

ans�g sig fysiskt aktiva. F�rh�jda blodfetter visade p� �kad risk f�r hj�rt-

k�rlsjukdomar. Brown et al. (1999) har p�visat liknande resultat i Oxford, 

Storbritannien men d�rtill att 68 procent av m�nnen och 57 procent av kvinnorna var 

r�kare (engelsk normalpopulation: m�n 28 % kvinnor 25 %) och att de flesta var att 



18

beteckna som storr�kare, med konsumtion av minst en ask cigaretter per dag. 

D�remot f�rekom missbruk av alkohol i mindre grad �n i normalpopulationen. Det 

senare mots�gs dock av andra studier. En svensk studie av 87 patienter med 

schizofreni visar p� en livstids prevalens av missbruk p� 48.3 procent bland de 

unders�kta, och att missbruksdebuten oftast skett i samband med de f�rsta 

psykiatriska symtomen. Alkoholmissbruk, antingen enbart eller i kombination med 

andra preparat var den vanligaste formen av missbruk (Cantor-Graae et al. 2001). 

Amerikanska studier visar att oddset f�r en missbruksdiagnos var 4,6 f�r personer 

med schizofreni j�mf�rt med �vrig befolkning, varav oddsen f�r alkoholmissbruk var 

tre g�nger h�gre och annan form av drogmissbruk var 6 g�nger h�gre (Kessler et al.

1997, Merikangas et al. 2007).

Den livssituation som personer med psykiskt funktionshinder m�nga g�nger hamnar 

i med brist p� arbete, syssels�ttning och bristande socialt utbyte, kan f�rst�s som 

bidragande orsaker till h�lsoproblemen. Genom tidsstudier kan en bild ges av deras

livsstil och delaktighet i samh�llet. Shimitras et al. (2003) fann i sin tidsstudie av 229 

personer med schizofreni att f� hade arbete, aktiv fritid, utbildade sig eller �gnade sig 

�t frivilligarbete. De huvudsakliga syssels�ttningarna var att sova, att �gna sig �t 

personlig v�rd och att ha passiva fritidsaktiviteter. Signifikanta k�ns- och 

�ldersskillnader kunde iakttas. Kvinnor �gnade mera tid till sysslor i hemmet och 

mindre tid till passiv fritid j�mf�rt med m�n. Yngre personer var mera engagerade i 

social samvaro �n de �ldre. Daumit et al. (2005) fann att den vanligaste formen av 

fysisk aktivitet bland personer med schizofreni var promenader och att fr�mst 

kvinnor med bristande sociala kontakter var de minst fysiskt aktiva. Leufstadius et al. 

(2008, 2006) visar p� att h�gre grad av aktivitet i arbete eller syssels�ttning 

resulterar i b�ttre upplevd h�lsa och v�lbefinnande och att personer som sov mycket 

upplevde s�mre h�lsa och v�lbefinnande. Mycket tyder p� att om arbetet eller 

syssels�ttningen upplevs som tillr�ckligt meningsfullt och utmanande resulterar det i 

ett b�ttre m�ende (Leufstadius & Eklund 2008).

Begreppet h�lsa

V�rldsh�lsoorganisationen (WHO) fastslog i de f�rsta dokumenten kring h�lsa att 

”h�lsa �r ett tillst�nd av fullst�ndig fysisk, mental och socialt v�lbefinnande och inte 

enbart fr�nvaro av sjukdom eller skr�plighet” (World Health Organisation 1947). 
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Definitionen av h�lsa har under �rens lopp modifierats till att ses som en resurs i det 

dagliga livet och inte som ett livsm�l (World Health Organization 1986). H�lsa kan 

ses som ett positivt begrepp som st�rker social f�rm�ga och fysiska resurser, d�r 

h�lsa s�v�l som h�lsopotentialen som begrepp, inbegriper b�de fysisk och psykisk 

h�lsa och m�ste ses i sammanhanget av personlig utveckling genom livet (World 

Health Organization 1991).

Man kan enligt Medin och Alexanderson (2000) urskilja tv� huvudlinjer i synen p� 

begreppet h�lsa, den biomedicinska och den humanistiska. Den biomedicinska 

inriktningen diskuterar och definierar h�lsans natur mera utifr�n statistiska 

avvikelser fr�n det normala med avseende p� �lder och k�n och som ser h�lsa och 

sjukdom som varandras motsatser och att de inte kan existera p� samma g�ng hos en 

person. Den humanistiska inriktningen menar att h�lsa och sjukdom kan existera 

samtidigt och utesluter inte varandra. Individens upplevelse av handlingsf�rm�ga, av 

v�lbefinnande, tillvarons mening eller k�nsla av sammanhang r�knas p� olika s�tt in i 

synen p� vad h�lsa �r, och n�rvaron av sjukdom beh�ver inte ha n�gon betydelse f�r 

individens h�lsa. Individen kan uppleva god h�lsa trots n�rvaro av allvarlig sjukdom, 

kronisk sjukdom eller handikapp. Till den humanistiska inriktningen r�knas den 

salutogena ansatsen (Antonovsky 1999) som f�rklarar h�lsa utifr�n vilka strategier 

eller faktorer som p�verkar h�lsa, och definierar s�ledes inte h�lsa.

F�retr�dare f�r den salutogena ansatsen och begreppet K�nsla Av SAMmanhang 

(KASAM), som introducerades av professorn i medicinsk sociologi Aaron Antonovsky 

(Antonovsky 1987), ser h�lsa som n�got som intr�der om en individ har en k�nsla av 

sammanhang och som en f�rklaring till varf�r vissa personer f�rblir friska trots sv�r 

yttre p�verkan. Antonovsky (1999) definierar k�nsla av sammanhang utifr�n de tre 

dimensionerna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet som i sin tur bygger p� 

individens ”generella motst�ndsresurser” (GMR). De generella motst�ndsresurserna 

�r de faktorer, fysiska, materiella och psykosociala, som underl�ttar f�r individen att 

se sin omgivning som strukturerad, begriplig och m�jlig att hantera. H�g k�nsla av 

sammanhang k�nnetecknas mer av en f�rm�ga att nyttja sina GMR:s p� ett adekvat 

s�tt �n av m�ngden GMR:s som st�r till buds. N�r man studerat k�nsla av 

sammanhang bland personer med psykiska funktionshinder har det visat sig vara 

positivt relaterat till livskvalitet, kontroll, sj�lvk�nsla och socialt st�d och negativt 
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relaterat till grad av psykisk oh�lsa (Bengtsson-Tops & Hansson 2001b, Eriksson & 

Lindstrom 2006).

Studier har gjorts f�r att unders�ka uppfattningar av h�lsa och sjukdom bland 

m�nniskor i allm�nhet (Baum et al. 1998, Naidoo & Willis 1994, Olin Lauritzen 

2001). Dessa visar p� tre �vergripande uppfattningar om h�lsa; h�lsa som fr�nvaro av 

sjukdom; h�lsa som resurs eller styrka och h�lsa som att vara i j�mvikt, i form. H�lsa 

kan allts� ses som avsaknad av n�got ”negativt”, dels som n�got n�rvarande, som 

n�got ”positivt”. Hur enskilda individer ser p� h�lsa varierar enligt de n�mnda 

f�rfattarna, delvis beroende p� b�de �lder, k�n, socialgrupp och etnicitet. Personer 

med n�gon form av handikapp eller sjukdom beskriver sig ofta enligt Baum (1998) 

som vid h�lsa. Personer med kronisk sjukdom beskriver h�lsa som sj�lvst�ndighet, 

fysisk funktion, att vara n�jd �ver sin sociala situation, ha aptit p� livet, k�nna 

harmoni och mening (Hwu et al. 2002) men ocks� som att anknyta till andra, skapa 

m�jligheter, lovsjunga livet, �vertr�ffa sig sj�lv och uppn� ett tillst�nd av behag 

(Lindsey 1996). H�lsa beskrivs av �ldre patienter p� v�rdavdelning som att vara 

f�rm�gen att g�ra det de vill, m� bra och att ha kraft (Berg et al. 2006). En kvinna 

med psykiskt funktionshinder beskriver det innersta v�sendet av psykisk h�lsa som 

att k�nna bekr�ftelse, tillit och tro p� framtiden, aptit p� livet, utveckling av och 

engagemang i sina relationer gentemot sig sj�lv eller andra (Hedelin & Strandmark 

2001). Psykiatriska patienter beskriver enligt Svedberg et al. (2004) h�lsa som 

autonomi, gemenskap med andra, och att ha ett meningsfullt liv, �ven om de k�nner 

sig tvetydiga till sina m�jligheter att p�verka sin h�lsa.

Den upplevda h�lsan �r ocks� kopplad till kroppen, vilket kan st�ras av de kroppsliga 

upplevelsefenomen som kan f�rekomma bland personer med psykiska 

funktionshinder (R�hricht & Priebe 1997) och st�rningar i sj�lvmedvetenhet, 

perception och kognition (Parnas et al. 2003). Som helhet beskriver dock personer 

med psykiskt funktionshinder h�lsa p� ett likartat s�tt som befolkningen i �vrigt.

Livskvalitet 

Tv� huvudlinjer kan identifieras inom den psykiatriska livskvalitetsforskningen 

(Hansson 2005). Den ena har en objektiv inriktning d�r fokus ligger p� yttre 

objektiva livsomst�ndigheter som materiell standard, ekonomisk situation, arbete, 
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utbildning och andra sociala f�rh�llanden. Den andra traditionen har en psykologisk 

syn p� begreppet och menar att livskvalitet best�ms av v�ra inre upplevelser av 

v�lbefinnande eller v�r subjektiva tillfredst�llelse med livets olika delar. Det finns 

ocks� modeller d�r dessa tv� inriktningar integreras. Det instrument som anv�nds i 

detta avhandlingsarbete (MANSA) �r till �verv�gande subjektiv till sin karakt�r 

kompletterad med n�gra fr�gor kring objektiva livskvalitetsm�tt. 

Tillf�rlitligheten av subjektiva livskvalitetsbed�mningar hos personer med psykiska 

funktionshinder diskuteras eftersom det �r uppenbart att den enskildes bed�mning 

kan p�verkas av hans eller hennes psykiska tillst�nd (Katsching 1997). Fr�mst g�ller 

det kognitiva st�rningar eller brister som kan p�verka f�rm�gan att bed�ma den egna 

livskvaliteten. Men ocks� i vad m�n den omedelbara k�nslom�ssiga situationen och 

st�mningsl�get, personens realitetsorientering (hallucinationer, vanf�rest�llningar) 

vid bed�mningstillf�llet kan resultera i viss bias. �ven n�gon grad av anpassning kan 

bidra till att g�ra livskvalitetsm�tt mindre tillf�rlitliga. Personer med l�ngvariga 

sjukdomstillst�nd minskar sina ambitioner och f�rv�ntningar i livet, vilket g�r att 

perspektivet p� den egna livssituationen och j�mf�relsegrunderna f�r�ndras s� att 

bed�mningen av livskvaliteten blir mer positiv (Franz et al. 2000).

�ven definitionen av livskvalitet kan diskuteras. Eftersom de flesta standardiserade 

intervjumodeller och fr�geformul�r bygger p� att n�gon p� f�rhand best�mt eller 

gjort en v�rdering av vilka livsomr�den och livsaspekter som b�r ing� i en 

livskvalitetsbed�mning och det �r ju inte sj�lvklart att dessa omr�den �r viktiga f�r 

den tillfr�gade (Hansson 2005).

Omfattningen av depressiva symtom och �ngestsymtom och i viss m�n negativa 

psykossymtom f�refaller p�verka upplevd livskvalitet i negativ riktning. Det finns 

ocks� ett samband mellan ouppfyllda v�rdbehov och s�mre livskvalitet (Hansson et 

al. 2003). Ett st�rre socialt n�tverk �r relaterat till en b�ttre livskvalitet (Lam & 

Rosenheck 2000), liksom en h�gre tillfredst�llelse med sociala relationer (Bengtsson-

Tops & Hansson 2001a). Erfarenheter av diskriminering och stigmatisering p�verkar 

livskvaliteten negativt (Yanos et al. 2001). Personlighetsfaktorer som b�ttre 

sj�lvk�nsla och upplevd autonomi har visat sig medf�ra upplevelser av h�gre 

livskvalitet (Zissi et al. 1998).
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N�r livskvalitet anv�nds som utfallsm�tt i interventionsstudier, s� som g�rs i detta 

avhandlingsarbete, blir det v�sentligt att ha en uppfattning om vilken typ av faktorer 

som p�verkar och orsakar f�r�ndringar i den upplevda livskvaliteten bland personer 

med psykiskt funktionshinder. 

Studier har visat att en minskning av psykiatriska symtom, fr�mst depressiva och 

�ngestsymtom och negativa symtom predicerar en positiv f�r�ndring i upplevd 

livskvalitet (Meijer et al. 2009, Ritsner 2003). Hansson (2005) h�vdar att 

randomiserade kontrollerade studier d�r livskvalitet anv�nds som resultatm�tt har 

generellt visat p� sm� skillnader mellan personer i interventions- och kontrollgrupp. 

Orsakerna till detta kan vara flera. K�nsligheten f�r f�r�ndring hos 

livskvalitetsm�tten kan vara begr�nsad, och de livsomr�den som efterfr�gas beh�ver 

inte vara relevanta f�r deltagarna. Dessutom �r ocks� att f�r�ndring av livskvaliteten 

ofta inte det prim�ra m�let i interventionen. Det �r ocks� vanligt med korta 

uppf�ljningsperioder som f�rsv�rar att f�nga f�r�ndringar i livskvalitet (Hansson 

2005). I denna avhandling anv�nds ett f�r m�lgruppen bepr�vat livskvalitetsformul�r 

(MANSA) f�r att f�lja f�r�ndring livskvalitet. De prim�ra utfallsm�tten �r dock 

fysiologiska f�r�ndringar. Inom en tolvm�naders uppf�ljningstid kan 

f�rhoppningsvis f�r�ndringar som beror p� �kat socialt n�tverk och f�r�ndrade 

relationer f�ngas.

Prevention

En preventiv aktivitet som initierats �r regeringens uppdrag till Statens 

folkh�lsoinstitut och Livsmedelsverket (Socialdepartementet 2003) att ta fram ett 

underlag till en handlingsplan f�r goda matvanor och �kad fysisk aktivitet i 

befolkningen. Handlingsplanen inneh�ller s�v�l konkreta aktiviteter (”S�tt Sverige i 

R�relse”) som en �kad information till befolkningen i h�lsofr�gor. 

Sverige har likt m�nga andra l�nder i v�stv�rlden byggt upp en 

prim�rv�rdsorganisation som har till uppgift att fungera som f�rsta linjens sjukv�rd 

f�r befolkningen. Prim�rv�rdens uppgift, f�rutom att tillhandah�lla direkta v�rd- och 

utredningsinsatser, �r ocks� att bedriva ett f�rebyggande och upps�kande 

h�lsoarbete. Det finns dock studier som visar att det inte alltid fungerar s� bra n�r det 
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g�ller personer med allvarlig psykisk sjukdom. Studier utf�rda i USA (Druss et al.

2002) och i V�sterbotten (Str�mberg & Westman 2001) visar att grundsjukdomen i 

och f�r sig ofta ger anledning till t�ta kontakter med prim�rv�rden, men har 

personen till exempel problem med sin munh�lsa eller kroppsliga sjukdomar tas 

detta inte omhand p� ett adekvat s�tt trots de t�ta kontakterna.

Man har visat (bland andra Dickerson et al. 2002) att psykiatriska patienter som 

s�ker hj�lp i prim�rv�rden bem�ts p� ett s�tt som har sin grund i stigmatisering, 

f�rdomar och okunskap. Vid en unders�kning bland personer med psykiskt 

funktionshinder i London svarade 44 procent att de upplevde sig diskriminerade av 

sin prim�rv�rdsl�kare och 32 procent att de diskriminerats av annan 

sjukv�rdspersonal. Huvudsakligen handlade det om att deras fysiska h�lsoproblem 

inte togs p� allvar, utan s�gs som en del av deras psykiska sjukdom. Vidare visade 

unders�kningen att patienterna upplevde en brist i f�rst�else och kunskap om 

psykisk sjukdom hos prim�rv�rdsl�karna. DePonte (2000), Goldman (1999) och 

Str�mberg och Westman (1998) f�resl�r att psykiatrer och prim�rv�rdsl�kare som 

behandlar personer med psykiskt funktionshinder b�r anstr�nga sig att uppt�cka 

fysisk oh�lsa genom en strukturerad intervju eller rutinm�ssig fysisk unders�kning 

n�rhelst de m�ter patienten f�r behandling.   

F�rutom de tidigare n�mnda hindren som kan h�rledas till brister i system och 

attityder till personer med psykiska funktionshinder s� finns konsekvenserna av 

sj�lva funktionshindret. Personer med schizofreni har ofta sv�righeter att aktivt tala 

om och beskriva sina fysiska besv�r. Vissa symtom orsakade av grundsjukdomen, 

som nedsatt kognitiv f�rm�ga, social isolering, tillbakadragenhet, nedsatt 

initiativf�rm�ga och misst�nksamhet, bidrar till att f�rhindra personen s�ker hj�lp 

eller fullf�ljer eventuell behandling. N�r de v�l s�ker hj�lp s� hindras de p� grund av 

brister i social f�rm�ga och det stigma psykisk oh�lsa f�r med sig, vilket kan medf�ra 

att de inte f�r det bem�tande och den behandling de �r ber�ttigade till (DePonte 

2000, Phelan et al. 2001). �vervikt ses mycket ofta som stigmatiserande vilket Rogge 

et al. (2004) beskriver i en studie av �verviktiga personer i Indiana, USA. De 

�verviktiga p�minns dagligen om att de avviker fr�n den sociala normen och k�nner 

sig underl�gsna vid kontakter med familjemedlemmar, kamrater, v�rdgivare och 

fr�mlingar. Den �verviktige upplever ett m�nster av f�rd�mande som �r s� 
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genomgripande att det kan ses som ett slags f�rtryck. En psykiskt funktionshindrad 

person med �vervikt kan s�ledes uppleva dubbel stigmatisering. 

Metabolt syndrom 

Begreppet metabolt syndrom �r ett samlingsnamn p� ett antal metabola avvikelser 

som var f�r sig medf�r en �kad risk f�r oh�lsa, Typ 2 diabetes och f�r tidig d�d i 

hj�rtk�rlsjukdom och som sammantagna markant �kar denna risk och d�rf�r 

sammanf�rs till ett syndrom (Nilsson & Zethelius 2006). Det p�g�r en diskussion om 

vilka komponenter och m�tningar som b�r ing� i begreppet metabolt syndrom. I 

dagsl�get finns tre dominerande definitioner som presenteras av IDF 2005 

(International Diabetes Federation), WHO 1998 (Word Health Organisation) och 

NCEP ATP III 2001 (National Cholesterol Education Program; ATP: Adult Treatment 

Panel). Jag har i denna avhandling anv�nt definitionen fr�n NCEP ATP III 2001 

(National Institutes of Health). F�rdelen �r att denna definition �r l�ttanv�nd 

eftersom den innefattar m�tningar som �r vanliga inom den kliniska vardagen med 

lipidrubbningar s�som triglycerider och HDL- kolesterol och har d�rmed en 

tyngdpunkt p� blodfetter och blodtryck.

Tabell 1. Kriterier f�r metabolt syndrom enligt NCEP ATP III 2001.

Metabola syndromets komponenter interagerar med varandra och �r var f�r sig 

f�renade med insulinresistens. Det vill s�ga att komponenterna samspelar och 

p�verkar varandra och tillsammans �kar risken mer �n de risker de enskilda 

komponenterna st�r f�r. Anledningen till denna insulinresistens �r inte klarlagd men 

betydelsen av metabol programmering respektive l�ggradig kronisk inflammation i 

k�rlb�dden diskuteras som orsaker. Insulinresistensen medf�r en h�jning av 

Definition Minst tre av f�ljande kriterier kr�vs.

Nedsatt glukos metabolism Fasteplasma blodsocker ≥ 6,1 mmol/L

Hypertoni Blodtryck ≥ 130/85 mmHg eller behandling f�r blodtryck

Dyslipidemi Triglycerider ≥ 1,7 mmol/L. HDL- kolesterol < 1,0 mmol/L f�r 
m�n eller < 1,3  mmol/L f�r kvinnor.

Central bukfetma Midjeomf�ng > 102 cm f�r m�n eller >88 cm f�r kvinnor.
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glukoshalten i blodet. Vissa l�kemedel s�som beta-receptorblockerare, tiaziddiuretika 

och vissa neuroleptika anses tillsammans med �vervikt �ka insulinresistensen 

(Newcomer 2005, Nilsson & Zethelius 2006, Perez-Iglesias et al. 2007). Det finns 

kritik gentemot begreppet metabolt syndrom d�r man menar att begreppet �r oklart 

definierat, dess orsaker �r os�kra samt att det fortfarande r�der betydande tvivel om 

dess v�rde som riskmark�r f�r hj�rtk�rlsjukdom (Kahn et al. 2005). 

Fettv�vnadens betydelse i det metabola syndromet

Midjem�ttet speglar f�rekomsten av fettv�vnad b�de subkutant och i buken. 

Fettf�rdelningen skiljer sig mellan m�n och kvinnor, d�r kvinnor har mera fett 

subkutant �ver stussen och l�ren. M�n f�r redan vid en m�ttlig viktuppg�ng 

fettansamling �ver buken subkutant och visceralt. Dessa typer av fettf�rdelning 

beskrivs som gynoid (kvinnlig) respektive aneroid (manlig) fetma, och dessa 

k�nsskillnader �r bland annat hormonbetingade. Fettv�vnaden i buken har en 

avsev�rt h�gre metabol aktivitet och �r starkt kopplad till insulinresistens och andra 

hj�rt-k�rl risker (L�nnqvist 2007). Central fettv�vnad anses ge en �kad fris�ttning av 

fria fettsyror, apidpokiner och cytokiner ut i portakretsloppet, som transporterar 

n�ringsrikt blod fr�n tarmarna till levern. Denna fris�ttning leder till att leverns 

insulink�nslighet minskar, samt att lipid- och glukosmetabolismen f�rs�mras. Detta 

�r en av m�nga m�jliga bakom risken f�r m�n att drabbas av typ 2 diabetes och 

kardiovaskul�r sjukdom och f�r tidig d�d �r st�rre �n f�r kvinnor (L�nnqvist 2007).

Blodtryckets betydelse i det metabola syndromet

Definition av hypertoni enligt NCEP ATP III 2001 (National Institutes of Health) �r 

ett blodtryck i vila p� �ver140 mm Hg systoliskt och �ver 90 mm Hg diastoliskt vid 

upprepade m�tningar vilket �r vanligt vid det metabola syndromet och debut av typ 

2- diabetes (Nilsson & Zethelius 2006). Det har visat sig att risken f�r hj�rt-

k�rlsjukdom �kar redan vid l�gre blodtryck (>130/85 mm Hg), vilket �r orsaken till 

den s�nkta rekommendationen f�r behandling av h�gt blodtryck vid metabolt 

syndrom (National Institutes of Health). �ven blodtrycksstegringen antas p�verkas 

av och samvariera med den �kade insulinresistensen och den �kade 

insulinins�ndringen som �tf�ljer det metabola syndromet (Nilsson & Zethelius 2006, 

Saad et al. 2004). Det finns olika teorier hur de patofysiologiska mekanismerna 
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bakom blodtrycksstegringen ser ut, d�r genetiska faktorer, milj�faktorer (saltintag via 

kosten) och livsstilsfaktorer ing�r (Nilsson & Zethelius 2006). 

Blodfetternas betydelse i det metabola syndromet

Hos riskindivider f�r metabola syndromet finns ofta f�rh�jda v�rden f�r triglycerider, 

men s�nkta v�rden av det ”goda”, kardiovaskul�rt skyddande HDL-kolesterolet. 

Vidare ses vid en st�rning i blodfetterna (dyslipidemi) en �kning av LDL- kolesterol 

och f�rh�jda halter av triglycerider i serum s�rskilt efter m�ltiderna. Denna st�rning 

�r kopplad till b�de insulinresistens och en �kad risk f�r tromboembolisk sjukdom 

med koppling till rubbningar i det fibrinolytiska systemet, som �r det system som 

fungerar koageluppl�sande (Nilsson & Zethelius 2006).

Metabolt syndrom och Typ 2 diabetes

Metabolt syndrom anses vara en medierande faktor f�r att utveckla Typ 2 diabetes. 

Det �r fullt m�jligt att uppfylla kriterierna f�r metabolt syndrom utan att ha Typ 2 

diabetes. Fetma (riskfaktor i metabolt syndrom) med insulinresistens och sviktande 

beta-cellsfunktion �r de centrala fenomenen som tidigt kan f�reb�da Typ 2 diabetes 

(Norberg 2006).  Stress, m�tt som passiv eller sp�nd arbetssituation, och svagt 

emotionellt st�d j�mte h�gt BMI ses som en riskfaktor f�r kvinnor att drabbas av Typ 

2 diabetes. Bland m�n �r fetma en klar faktor f�r Typ 2 diabetes, men d�remot inte 

stressituationer. Likas� f�rdubblas risken f�r att f� diabetes f�r personer som har l�g 

utbildning j�mf�rt med personer med h�gre utbildning �n gymnasieniv�. H�g 

snuskonsumtion (�ver 4 dosor/vecka) har visat sig medf�ra �kad risk f�r Typ 2 

diabetes (Norberg 2006).

Metabola syndromet och personer med psykiskt funktionshinder

Personer med psykiskt funktionshinder har en �kad ben�genhet at utveckla ett 

metabolt syndrom och d�rmed �ka sin risk f�r kardiovaskul�r sjukdom. I studier 

utf�rda i USA (Meyer et al. 2006) bland manliga personer med schizofreni och i 

Kanada (Cohn et al. 2004) bland kvinnor och m�n varierade den �ldersjusterade 

prevalensen (prevalensen �kar med stigande �lder) av metabolt syndrom mellan 43 

procent och 51 procent vilket �r mer �n den dubbla �ldersjusterade f�rekomsten i den 

amerikanska befolkningen. Inte fullt s� h�ga siffror, men allvarliga nog, uppvisar 

studier fr�n norra Sverige (Hagg et al. 2006) med 35 procent och fr�n Finland 
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(Suvisaari et al. 2007) med 36 procent f�r personer med schizofreni j�mf�rt med 30 

procent bland personer utan psykossjukdom (Suvisaari et al. 2007). 

Befolkningsstudier fr�n Sverige (Nilsson et al. 2007) uppvisar en f�rekomst av 

metabolt syndrom p� 21 procent. Fr�n Norge rapporteras en f�rekomst p� 25 procent 

(Hildrum et al. 2007).

Tidigare interventionsstudier kring livsstilsf�r�ndringar

F� studier �r genomf�rda som beskriver effekter av livsstilsf�r�ndringar och tr�ning 

hos personer med psykiska funktionshinder. Faulkner et al. (2003) redovisar en 

sammanst�llning �ver 16 interventioner vars syfte varit att ta kontroll �ver 

vikt�kningen bland personer med schizofreni. Studier med beteendeintervention 

(kost och/eller tr�ning) visade p� sm� viktminskningar eller bibeh�llen vikt hos 

f�rs�kspersonerna (Faulkner et al. 2003). Bradshaw et al. (2005) p�visar i en review 

�ver livsstilsinterventioner att de flesta studierna fokuserat p� ett enskilt 

livsstilsproblem. Studier som syftar till viktreducering och r�kavv�njning har de b�sta 

utfallen. Det finns n�stan inga studier med l�ngre uppf�ljningstider �n sex m�nader. 

M�nga studier kan kritiseras p� grund av metodologiska svagheter, till exempel f� 

kontrollerade studier, bortsett fr�n en studie med ett Viktv�ktarprogram f�r 

viktminskning (Ball et al. 2001) som inte resulterade i n�gon signifikant skillnad 

mellan grupperna. Utfallet p�verkades negativt av att n�gra deltagare i 

interventionsgruppen �kat i vikt (Ball et al. 2001). Ett 10-veckors program med 

l�kemedelsunderst�dd r�kavv�njning (Georg et al. 2002) visade p� signifikant fler i 

interventionsgruppen �n i kontrollgruppen som fortsatt var r�kfria sex m�nader efter 

interventionen.

I en interventionsstudie av Menza et al. (2004) omfattande ett trettiotal personer 

med schizofreni eller schizoaffektiv st�rning, vilka behandlades med atypiska 

neuroleptika, p�visades signifikanta f�rb�ttringar av BMI, HbA1c, blodtryck, 

kondition och n�ringskunskap b�de i j�mf�relse med baselinev�rdet och ocks� i 

j�mf�relse med kontrollgruppen som f�tt sedvanlig behandling. Interventionen 

bestod av ett ”H�lsoprogram” inneh�llande n�ringsl�ra, tr�ning och 

beteendeintervention som anpassats f�r att underl�tta livsstilsf�r�ndring hos 

personer med schizofreni. Studien genomf�rdes under 12 m�nader d�r patienter som 

regelbundet bes�kte dagv�rden vid en psykiatrisk mottagning deltog. Menza et al.
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(2004) konkluderar att personer med schizofreni vill delta, n�rvara och �r betj�nta av 

program som inneh�ller n�ringsl�ra, tr�ning och motivation. 

I en randomiserad studie p�visar Pelham et al. (1993) ett samband mellan 

tr�ningsintensitet och skattning av depressionssymtom och �ngest. Personer med 

schizofreni som genomgick aerobictr�ning hade i j�mf�relse mindre 

depressionssymtom och �ngest �n de som hade tr�ning av l�gre intensitet. Vidare 

s�gs kraftiga viktreduceringar, f�rb�ttrad lungkapacitet och minskad medicinering 

bland dem som fortsatte tr�ningen �ver ett �r. 

Inom diabetesv�rden finns stor erfarenhet av patientutbildningar, diabetesskolor och 

program vars syfte �r att l�ra patienten att sk�ta sin diabetes men handlar ytterst om 

livsstilsf�r�ndringar. Effekten, och fr�mst l�ngtidseffekten, av prevention och 

behandling av �vervikt vid typ 2 diabetes p�visar mindre uppmuntrande resultat i en 

review-artikel av Maggio och Pi-Sunyer (1997). P� kort sikt kan viss viktnedg�ng 

uppn�s med kost och motionsprogram, men �ver tid �r resultaten d�liga. 

L�ngtidseffekt har kunnat noteras vid l�ngre interventioner med inslag som syftar till 

beteendef�r�ndringar. Ju l�ngre intervention, desto b�ttre l�ngtidseffekt kunde ses 

�verlag (Maggio & Pi-Sunyer 1997). Studier av patientundervisning i grupp f�r 

patienter med typ 2 diabetes, d�r h�g grad av anpassning till patientens personliga 

behov och personliga f�rst�else av sjukdomen ing�tt i utbildningskonceptet, har 

d�remot visat sig fungera v�l f�r att uppn� metabol kontroll och 

behandlingsframg�ng (H�rnsten et al. 20005, Whittemore et al. 2006).

Kunskap om livsstilsf�r�ndringars och tr�ningens effekter p� den fysiska h�lsan �r 

v�ldokumenterad, men det finns �ven psykologiska effekter som som �r mindre v�l 

beskrivet. I en litteraturgenomg�ng om tr�ningens effekter p� den psykiska h�lsan 

framh�ller Callaghan (2004) att m�nga kulturer genom historien haft en vetskap om 

tr�ningens och fysiska aktiviteters betydelse f�r att f�rhindra sjukdom och fr�mja 

h�lsa. Callaghan (2004) och Foulkner och Biddle (1999) anf�r att det finns evidens 

f�r att tr�ning �ven �r v�lg�rande f�r den psykiska h�lsan. Tr�ningen reducerar 

�ngest, depression, negativ sinnesst�mning och f�rb�ttrar sj�lvk�nsla och kognitiva 

funktioner. Tr�ning kan ocks� kopplas till f�rb�ttrad livskvalitet hos personer med 

schizofreni. Utifr�n de resultat som uppvisats efterfr�gar Callaghan (2004) och 
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Biddle (1999) en st�rre m�ngfald i behandlingen av personer med schizofreni d�r 

tr�ning kunde vara en komponent. 

Vid en genomg�ng av forskning inom det aktuella omr�det visar det sig att 

interventionsstudierna �r relativt f�, fokuserar oftast endast p� ett livsstilsomr�de 

(kost, motion eller r�kning) och har en kort interventionsperiod. F�r att uppn� en 

varaktig livsstilf�r�ndring kr�vs minst sex m�nader i det ”nya livet” (Statens 

folkh�lsoinstitut 2008). Vi ville d�rf�r genom en intervention under 12 m�nader 

omfatta flera livsstilsfaktorer; kosten, motionen och om m�jligt tobaksbruket.

Alla effekter av en h�lsointervention g�r inte att f�nga med fysiologiska m�tt och 

fr�geformul�r. Vad som �syftas �r hur livsv�rlden f�r personer med psykiskt 

funktionshinder p�verkas av interventionen, det vill s�ga vilken betydelse/mening 

den f�r f�r deltagarna. S�rskilt saknas studier d�r arbetet f�r en livsstilf�r�ndring blir 

n�got gemensamt f�r boende och personal, och vilken betydelse det kan ha f�r 

relationen och hur man ser p� varandra.

MOTIV F�R AVHANDLINGEN

Ovanst�ende bakgrundsbeskrivning kan ge intryck av att personer med psykiskt 

funktionshinder befinner sig i en hoppl�s situation och att v�rden st�r inf�r en 

hoppl�s uppgift i att hj�lpa dessa personer. D�rtill tillh�r de en av samh�llets mest 

utsatta grupper, med sm� m�jligheter att ta till vara sina intressen och h�vda sin 

position i samh�llet. Denna utsatthet blir tydlig n�r de m�ter samh�llet i skolan, 

arbetslivet, h�lso- och sjukv�rden, myndigheter, lagstiftning, regelverk etcetera. 

Detta samh�lle �r utformat f�r ”normalbefolkningen” utifr�n ”normalbefolkningens” 

krav. Samh�llet har dock m�jlighet att reducera konsekvenserna av funktionshindret 

genom lagstiftning som verkar f�r en anpassning av samh�llsfunktionerna (exempel; 

LSS). Samh�llet och h�lso- och sjukv�rden har ett s�rskilt ansvar f�r svaga och 

utsatta grupper och b�r axla detta ansvar n�r det g�ller den fysiska h�lsan bland 

personer med psykiska funktionshinder. S�rskilt n�r en av de viktigaste 

bakgrundsfaktorerna till oh�lsan kan vara iatrogen (orsakad av sjukv�rden) genom 

den l�kemedelsbehandling som m�nga st�r under, och till viss del �ven kan h�rledas 

till bristen p� arbete och syssels�ttning. Det senare �r ju som framkommit tidigare 

ytterst ett kommunalt ansvar. V�rd och omsorgssystemet m�ste skapa ny kunskap 
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och ny metoder f�r att klara denna uppgift.  Prognosen �r faktiskt inte �r s� 

ogynnsam p� sikt (Topor 2001). En genomg�ng av aktuellt kunskapsl�ge kan man se

att tv� tredjedelar av personer som f�tt diagnosen schizofreni �terh�mtat sig antingen 

fullst�ndigt eller �terh�mtat sig socialt med mindre st�d fr�n samh�llet. �terst�r den 

knappa tredjedel, som f�r �vrigt denna avhandling handlar om, som insjuknar i 

psykossjukdom och �r i fortsatt behov av samh�llets st�d. 

Sammantaget kan s�gas att f� studier �r gjorda, trots att det handlar om ett omr�de 

med h�g relevans, men som �ven vetenskapligt sett �r intressant eftersom vi faktiskt 

inte vet vad som hj�lper, om n�got hj�lper. Vi saknar �ven kunskap om hur personer 

med psykiskt funktionshinder ser p� h�lsa och sina m�jligheter att p�verka den. 

Detta ger anledning till att utveckla v�r kunskap om hur personer med psykiskt 

funktionshinder beskriver sin erfarenhet av h�lsa med ett s�rskilt fokus p� kroppen, 

f�r att d�rigenom kunna modifiera ett befintligt program f�r b�ttre h�lsa. Det beh�vs 

ocks� ytterligare kunskap om en intervention med syfte att via kostf�r�ndringar, 

�kad fysisk aktivitet och rekreationsinslag f�rb�ttrar konditionen, minskar 

�vervikten, normaliserar blodfetter och minskar risken att utveckla metabolt 

syndrom, �ven f�rb�ttrar det psykiska m�endet med f�rre symtom, f�rb�ttrar

sj�lvupplevd h�lsa, livskvalitet och psykosocial funktionsniv�. D�rtill ger studien 

m�jlighet att belysa betydelsen f�r deltagarna av att delta i ett program f�r b�ttre 

h�lsa tillsammans med sina v�rdare.
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AVHANDLINGENS SYFTEN

Avhandlingens �vergripande syfte �r att beskriva den levda erfarenheten av kropp 

och h�lsa som den beskrivs av personer med psykiskt funktionshinder, att inom 

ramen f�r en prospektiv klusterrandomiserad kontrollerad studie unders�ka i vad 

m�n fysiologiska, psykologiska och livskvalitetsparametrar f�r�ndras av en 

h�lsointervention, samt belysa betydelsen f�r personer med psykiskt funktionshinder 

av att delta i en h�lsointervention.

Avhandlingen omfattar fyra delstudier med specifika syften:

I. Att beskriva upplevelsen av h�lsa med s�rskilt fokus p� kroppen hos personer 

med psykiskt funktionshinder.

II. Att unders�ka effekterna av ett etablerat livsstilsprogram i studiecirkelform med 

avseende p� f�rekomsten av metabolt syndrom, HeartScore och relaterade 

fysiologiska parametrar hos personer med psykiskt funktionshinder och deras 

v�rdare. Tillfredst�llelse �ver interventionen m�ts ocks�. 

III. Att unders�ka om ett livsstilsprogram f�r�ndrar psykiatriska och psykosociala 

faktorer samt livskvalitet bland personer med psykiskt funktionshinder. 

IV. Att belysa betydelsen av att delta i ett livsstilsprogram som den erfars av 

personer med psykiskt funktionshinder.
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MATERIAL OCH METODER

Delstudierna I och IV i denna avhandling baseras p� analys av data fr�n intervjuer av 

deltagare vid ett och samma tillf�lle, men med tv� olika fr�gest�llningar vid 

intervjutillf�llet. Delstudierna II och III baseras data fr�n en prospektiv 

klusterrandomiserad kontrollerad interventionsstudie under 12 m�nader.

Tabell 2. �versikt �ver avhandlingens metodologiska ramverk.

Delstu
die

Design Deltagare Datainsamling Tidpunkt 
f�r data-
samling

Analys Status

I Kvalitativ 
studie

11 personer med 
psykiskt 
funktionshinder

�ppna intervjuer 2005 10-
2006 04

Deskriptiv 
inneh�lls-
analys 

Inskick
at 
manus

II Prospekti
v random-
iserad
kontroller
ad inter-
ventions-
studie

41 personer med 
psykiskt 
funktionshinder 
och 41 v�rdare

Fysiologiska 
parametrar: 
l�ngd, vikt, 
blodtr, puls, 
stussm�tt, 
midjem�tt, BMI, 
B-gluc, 
blodstatus, S-
lipid, S-insulin, 
B-HbA1c, U-
testremsa, ISWT, 
Borg Scale, 
HeartScore, 
Metabolt 
Syndrom, 
fr�geformul�r; 
”Vad tycker du 
om 
h�lsoprojektet”

2005 03-
2006 05

Deskriptiv 
statistik,
Chi2 –test, 
Fisher’s 
Exact Test,  
Student’s T-
test, paired-
sample t-test, 
One-way 
ANOVA, 
ANCOVA, 
logistic 
regression, 
kluster-
analys

Publice
rad 
2008

III Prospekt-
iv rand-
omiserad 
kontroll-
erad 
interven-
tions-
studie

41 personer med 
psykiskt 
funktionshinder 

Fr�geformul�r: 
SCL90-R 
(symtomskattnin
g), SF36 
(sj�lvskattad 
h�lsa), MANSA 
(livskvalitet), 
KASAM (k�nsla 
av sammanhang), 
GAF, 
(psykosocial 
funktionsniv�)

2005 03-
2006 05

Deskriptiv 
statistik,
Chi2 –test, 
Fisher’s 
Exact Test, 
Student’s T-
test, paired-
sample t-test, 
One-way 
ANCOVA, 
ANOVA, 
Wilcoxon 
Signed Rank 
Test 

Accept
erat 
manus 
20090
4

IV Kvalitativ 
studie

11 personer med 
psykiskt 
funktionshinder

�ppna intervjuer 2005 10-
2006 04

Fenomenolog
isk 
hermeneutisk 

Inskick
at 
manus
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Interventionen

Interventionsprogrammet bestod av en studiecirkel; ”Livet �r ditt” med fokus p� 

h�lsa och livsstil framtaget av ABF (Arbetarnas Bildningsf�rbund). Studiematerialet 

har anv�nts av s�v�l allm�nhet som personer med olika former av funktionshinder.  

Materialet ger cirkeldeltagarna och ledaren stora m�jligheter att sj�lva utforma 

inneh�llet i studiecirkeln. Studiecirkelmaterialet best�r av en bok indelad i ett antal 

kapitel vilka behandlar �mnen som motivation, kost och n�ring, stresshantering, 

tr�ning etcetera. (Kilman & Arbetarnas Bildningsf�rbund 2003), samt en tillh�rande 

CD-rom skiva; Kosttr�naren, vilken anv�nds f�r att ber�kna energi och 

n�ringsinneh�ll i kosten. D�rtill nyttjades material som studiecirkelledaren 

tillhandah�ll (matrecept, tr�ningsinstruktioner etc.). Mellan 70-80 procent av de 

anm�lda till ABF:s studiecirklar fullf�ljer sin studiecirkel, varav det st�rsta bortfallet 

sker f�re start (�. Stenlund-Bj�rk, personlig kommunikation 10 april 2006). 

Studiecirkelmaterialet �r inte tidigare vetenskapligt bepr�vat men har anv�nts vid en 

pilotstudie som f�regick denna studie (Forsberg 2004, ej publicerad). De fem 

studiecirklarna bestod av b�de boende och personal och hade mellan 5-12 deltagare, 

som tr�ffades tv� g�nger per vecka under 12 m�nader; en sammankomst med fokus 

p� kost och matlagning och en sammankomst med fokus p� fysisk aktivitet. 

Studiecirklarna leddes alla av samma studiecirkelledare. Studiecirkelledaren hade 

personligt engagemang och intresse i kost och livsstilsfr�gor och hade som instrukt�r 

inom Friskis och Svettis m�tt en m�ngd personer i olika livssituationer. Han hade 

ingen kunskap inom det psykiatriska f�ltet eller tidigare erfarenhet av att arbeta med 

personer med psykiskt funktionshinder. Cirkelledaren hade kontinuerlig handledning 

och tillg�ng till konsultation fr�n f�rfattaren (KAF).

Kostsammankomsterna under 35 tillf�llen f�rlades oftast i personall�genhetens k�k 

mellan klockan 1000 och 1200. �mnen som diskuterades var betydelsen av en 

balanserad kost med frukt, vitaminer, kostfibrer, fett och n�rings�mnen och behovet 

av huvudm�l och mellanm�l. Sammankomsterna hade i huvudsak ett praktiskt 

inneh�ll med ett kort inledande teoretiskt avsnitt. De teoretiska kunskaperna 

praktiserades n�r deltagarna handlade eller tillagade m�ltiden. Deltagarna 

uppmuntrades att l�sa och diskutera inneh�llsdeklarationerna och reflektera �ver hur 

de kan g�ra de mest h�lsosamma och de ekonomiskt b�sta valen bland de olika 
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livsmedlen. Studiecirkeltr�ffarna kr�vde ett aktivt deltagande betr�ffande planering, 

tillagning och att diska efter�t.

Sammankomsterna med fysisk aktivitet (35 tillf�llen) f�rlades till mellan klockan 1300

och 1500 och var avsedda att ge deltagarna m�jlighet att prova olika former av fysisk 

aktivitet. Det erbj�ds en blandning av konditionstr�ning och styrketr�ning i form av 

lagsporter och individuella sporter s�som innebandy, badminton, bordtennis, 

simning, gymnastik, styrketr�ning och bowling f�rlagda till olika idrottsanl�ggningar. 

Utomhusaktiviteter s�som promenader, stavg�ng, cykelutflykter, pimpelfiske och 

b�r- och svampplockning genomf�rdes oftast i n�rheten av st�dboendet. �ven dessa 

sammankomster inneh�ll ett kort teoretiskt avsnitt som behandlade kroppens 

konstitution och dess behov av r�relse f�r att bevara dess funktion och f�rhindra 

skador i samband med tr�ning. �mnen som motivation, m�ls�ttning, tobak och 

droger diskuterades ocks�. Eftersom grupperna var t�mligen heterogena med olika 

f�rm�ga att orka med aktiviteterna efterstr�vade studiecirkelledaren att finna 

aktiviteter d�r deltagarna kunde n� en hj�rtfrekvens p� 60-70 procent av maximal 

puls. Till detta anv�ndes PolarsTM pulsklocka. Personalen deltog i samtliga aktiviteter 

under i huvudsak liknande f�ruts�ttningar som de boende, de genomf�rde samma 

tester, besvarade samma fr�geformul�r och deltog i studiecirkelns aktivteter, men 

hade �ven till uppgift att fungera som st�d f�r de boende och studiecirkelledaren. 

Studiecirklarna var kostnadsfria f�r deltagarna f�rutom kostnader f�r ingredienser 

till m�ltiderna och transporter. En subvention p� 50 procent tillhandah�lls p� 

kostnader f�r hyra av idrottshallar, badhus och viss idrottsutrustning. 

Studiecirkelledaren hade personligt engagemang och intresse i kost och livsstilsfr�gor 

och hade som instrukt�r inom Friskis och Svettis m�tt en m�ngd personer i olika 

livssituationer. Han hade ingen kunskap inom det psykiatriska f�ltet eller tidigare 

erfarenhet av att arbeta med personer med psykiskt funktionshinder.

Programmet f�r kontrollgruppen bestod av en studiecirkel med ett estetiskt inneh�ll, 

som �ven tillhandah�lls av ABF, ben�mnt F�rg och Form. Deltagarantalet i de fem 

studiecirklarna varierade mellan fem och nio personer (boende och personal) och de 

tr�ffades i huvudsak i personall�genheten en g�ng per vecka under tv� timmar under 

12 m�nader. Deltagarna fick i sin studiecirkel m�jlighet l�ra sig och prova olika 

konstn�rliga tekniker till exempel skissning, kolteckning, akvarellm�lning, 
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oljem�lning, batik och kollage. Tillg�ngen till ett krukmakeri gav tillf�lle att prova 

olika tekniker att arbeta med lera. Deltagarna fick ocks� tillf�lle att �ka p� 

konstutst�llningar d�r de uppmuntrades att betrakta och diskutera konst. De 

anordnade �ven egen konstutst�llning med egna alster till f�rs�ljning. Studiecirkeln 

var kostnadsfri s� n�r som p� kostnader f�r material och transporter. Alla fem 

studiecirklar hade samma studiecirkelledare; en krukmakare och konstn�r med eget 

krukmakeri. Han hade ingen utbildning inom det psykiatriska f�ltet och ingen 

erfarenhet av att arbeta med personer med psykiskt funktionshinder. 

Studiecirkelledaren hade kontinuerlig handledning och tillg�ng till konsultation fr�n 

f�rfattaren (KAF).  

I en str�van till �ka k�nslan av normalitet (jfr Nirje 1969) i en intervention som riktar 

sig till en specifik grupp och som ligger utanf�r det utbud som samh�llet normalt 

erbjuder, erbj�ds d�rf�r personalen att delta i interventionen p� liknande villkor som 

de boende. Personalens medverkan syftade till att verka f�r att interventionen skulle 

bli en del i det dagliga livet f�r att uppn� l�ngtidseffekter och fr�mja motivationen 

genom sitt eget deltagande. Enligt Hewitt och Coffey (2005) kr�vs kontinuerligt st�d 

och uppmuntran f�r en framg�ngsrik livsstilf�r�ndring.

Kontext

Studien genomf�rdes i medelstor norrl�ndsk stad d�r ansvaret f�r personer med 

psykiskt funktionshinder under 65 �r ligger hos socialf�rvaltningens 

handikappomsorg och lyder under Socialtj�nstlagen (SOL) och Lagen om s�rskilt 

St�d och Service (LSS). V�rden och omsorgen f�r �vriga �ver 65 �r faller under 

enbart socialtj�nstlagen. Handikappomsorgen i kommunen har sedan 1995 inr�ttat 

ett tiotal st�dboenden och ett mobilt boendest�dsteam f�r personer med psykiskt 

funktionshinder, sammantaget cirka 130 personer (Karin Melander, 

psykiatrisamordnare, personlig kommunikation 20 februari 2005). St�dboenden har 

olika utformning och bemanning utifr�n de behov som f�rekommer i m�lgruppen. 

Detta g�ller b�de dagtid och nattetid. Det finns st�dboende utan nattbemanning. 

Vanligast �r att personerna har egna l�genheter utspridda �ver ett bostadskvarter, 

vilka �r kopplade till en gemensam lokal d�r boendest�dspersonalen utg�r fr�n. 

Denna lokal fungerar ocks� som en tr�ffpunkt d�r gemensamma aktiviteter 

f�rekommer. En annan variant �r att st�dboenden finns i ett trapphus med en 
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gemensam l�genhet d�r personalen finns, s� kallad trapphusmodell. Personer med 

psykiskt funktionshinder och personer med psykiskt funktionshinder kombinerat 

med missbruk som har ett l�gre behov av st�d bor ofta i egna l�genheter utspridda i 

centralorten. De f�r sitt behov tillgodosett av mobila boendest�dsteam. Samtliga 

boende och personal i kommunens nio st�dboenden f�r personer med psykiskt 

funktionshinder och tv� mobila boendest�dsteam var aktuella f�r studien. 

Procedur

Interventionsstudien f�rbereddes under h�sten 2004 genom att inf�rskaffa skriftliga 

tillst�nd att genomf�ra studien fr�n ber�rda intresseorganisationer; 

anh�rigf�reningen ISPS (Intressef�reningen f�r Schizofreni och andra Psykiska 

St�rningar) och patientf�reningen RSMH (Riksf�rbundet f�r Social och Mental 

H�lsa) samt fr�n chefen f�r Handikappomsorgen. Tillst�nd inf�rskaffades ocks� fr�n 

chefer f�r ber�rda v�rdcentraler vilka skulle komma att bist� med provtagning av 

f�rs�kspersonerna. Chefen f�r psykiatriska kliniken samt ber�rda boendechefer 

informerades om projektet vid s�rskilda tr�ffar. En referensgrupp tillsattes best�ende 

av projektledare, studiecirkelledare, representanter f�r de boende, personalen, 

studief�rbundet ABF och psykiatriska kliniken. Referensgruppens uppgift var att 

underl�tta genomf�randet av interventionen genom en fungerande kommunikation 

mellan de olika inblandade organisationerna, studiecirkelledarna och de boende. 

Personal och boende p� samtliga ber�rda st�dboenden och mobila boendest�dsteam 

informerades muntligen vid minst tv� tillf�llen varvid skriftlig information ocks� 

delgavs. Vid dessa informationstillf�llen gavs en ing�ende beskrivning av hela studien 

s�som provtagning, tester, interventionsprogram, kontrollprogram, 

randomiseringsf�rfarande, sekretess/ konfidentiellitet, frivillighet att avbryta (II, III), 

samt att vissa av deltagarna vid ett senare tillf�lle kommer att tillfr�gas om att 

intervjuas (I, IV). Som ers�ttning f�r det besv�r som blodprovstagning och ifyllandet 

av fr�geformul�ret f�rorsakat erbj�ds samtliga en kontantsumma motsvarande ett 

bes�k p� en lunchrestaurang. En blankett med all information om studien delades ut 

f�r underskrift fr�n dem som var intresserade av att delta. 

Deltagare och urval

Delstudie I och IV

I delstudie I och IV intervjuades fem kvinnor och sex m�n i �ldern 26 till 54 �r. Tio 

personer hade en schizofrenidiagnos och en person diagnosen depressivt syndrom 
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enligt DSM IV, med en sjukdomsduration mellan fem till 27 �r och med varierade 

grad av funktionshinder. Deras tid med st�d i boendet varierade mellan tv� och �tta 

�r. Fr�n en lista p� 24 tillg�ngliga personer tillfr�gades 13 personer som inte 

bed�mdes ha psykotiska symtom och/eller kommunikationsproblem av s�dan grad 

att en intervju skulle kunna riskera deras h�lsa. En person �tertog sitt accepterande 

p� grund av arbete och ytterligare en person utan att ange orsak. De 11 �terst�ende 

informanterna intervjuades efter sex till 12 m�naders deltagande i studiecirklarna. 

Det bed�mdes att informanterna efter sex m�nader skulle ha tillr�ckligt med 

erfarenheter fr�n studiecirklarna f�r att kunna beskriva den levda erfarenheten av att 

delta. 

Delstudie II och III

Till den 12 m�nader l�nga interventionen f�r delstudie II och III rekryterades 

personer med psykiska funktionshinder boende i st�dboende eller personer som f�r 

st�d i boendet via ett mobilt boendest�dsteam samt deras personal. Alla fick 

erbjudandet och rekryterades under en fyram�naders period. Inklusionskriterier f�r 

deltagande var f�r de boende; en psykiatrisk diagnos enligt DSM-IV (American 

Psychological Association 2002) s�som schizofreni, bipol�r sjukdom, 

personlighetsst�rning, andra psykossjukdomar och autismspektrumst�rningar utan 

eller med mindre kognitiva funktionsneds�ttningar. D�rtill kr�vdes att deltagaren 

skulle bo i st�dboende eller f� st�d i sitt boende via ett mobilt boendest�dsteam. F�r 

personalens deltagande kr�vdes att de hade en fast anst�llning eller ett 

l�ngtidsvikariat inom ett st�dboende eller mobilt boendest�dsteam. Av totalt 132 

tillg�ngliga boende och 73 personalmedlemmar s� anm�lde sig 49 boende respektive 

48 personal att delta i studien (Figur 1 och 2). I delstudie III redovisas endast 

resultaten f�r de boende (Figur 1).
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Figur 1. Fl�desdiagram �ver boendedeltagare.

F�rklaring: A. Orsak till �tertag av anm�lan: ingen orsak, n=3. B. Som orsak till att avbryta sitt 
deltagande i studien angavs: studier, n=1, h�lsosk�l, n=1 och ingen orsak, n=3. C. ”Intention to treat”, 
orsaker f�r att avbryta sitt deltagande i studiecirklarna, men kvarst� i studien var; missn�je med sin 
studiecirkel, n=3, h�lsoproblem, n=2, arbete, n=1, och ingen orsak angiven, n=4. Bortfall ur studien 
och avhopp fr�n studiecirklarna f�rekom till st�rsta delen (63%) under de tre f�rsta m�naderna. 
�terstoden skedde under andra kvartalet av studien.

Antal vid 
randomisering n=46

B. Bortfall under studien 
♂n=2, ♀n=3

Antal i studien: 
♂n=25, ♀n=16

Antal anm�lda f�re 
start: ♂n=28, 

♀n=21
A. �tertag av anm�lan 
f�re start: ♂n=1, ♀n= 2

Interventionsgrupp n=24. (C. 
Intention to treat: ♂n=4 , ♀n=1)

Kontrollgrupp n=17. (C. Intention to 
treat: ♂n=3, ♀n=2)

Tillg�ngliga boende  
som uppfyller 

inklusions- kriterierna. 
n=132
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Figur 2. Fl�desdiagram �ver personaldeltagare

F�rklaring: A. Som orsak angavs: annat arbete, n=1, ingen orsak, n=3. B. Som orsak angavs: annat 
arbete, n=1 , Ingen orsak, n=2.  C. ”Intention to treat”, som orsak till att avbryta sitt deltagande i 
studiecirkeln men kvarst� i studien angavs annat arbete, n=1, missn�je med studiecirkel, n=3, 
sjukdom, n=2, ok�nd orsak, n=1. Bortfall ur studien och avhopp fr�n studiecirklarna skedde i 
huvudsak under studiens f�rsta tre m�nader (58%), medan �terstoden skedde under studiens andra 
kvartal.

Datainsamling

Delstudie I och IV

Personer som uppfyllde inklusionskriterierna f�r delstudie I och IV och som tackat ja 

till att bli intervjuade kontaktades via telefon d� tid och plats f�r intervjuerna 

best�mdes i samr�d mellan intervjuperson och forskare (KAF). I huvudsak best�mde 

intervjupersonen platsen f�r intervjun, oftast i dennes l�genhet (n = 8), i ett avskilt 

rum i personall�genheten (n = 2) eller i ett samtalsrum p� psykiatriska kliniken (n = 

1). Datainsamlingen f�r delstudie I och IV gjordes vid samma tillf�lle. Intervjuerna 

f�regicks av en kort socialiseringsprocess p� ca 15 -20 minuter, med ibland 

kaffedrickande och prat. Innan intervjun gavs information ytterligare en g�ng om 

Antal vid 
randomisering: n= 

44.
B. Bortfall under 
studien ♂n=2, ♀n=1.

Antal i studien: 
♂n=16, ♀n=25.

A. �tertag av anm�lan 
f�re start:  ♂n=3, ♀n=1.

Antal anm�lda f�re 
start: ♂n=20, 

♀n=28.

Interventionsgrupp n= 22
(C. Intention to treat: ♀n=1). 

Kontrollgrupp n= 19                 
Intention to treat: ♂n=6).

Tillg�ngliga personal  
som uppfyller 

inklusions- kriterierna. 
n=73
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syftet med intervjun och att det fortfarande fanns m�jlighet att �ndra sig samt 

information kring fr�gor om konfidentiellitet. 

F�r att beskriva intervjupersonernas erfarenheter av h�lsa med ett s�rskilt fokus p� 

kroppen (I) och belysa betydelsen av att delta i ett livsstilsprogram som den erfars av 

personer med psykiskt funktionshinder (IV) genomf�rdes narrativa intervjuer. I den 

kvalitativa forskningsintervjun byggs kunskap i ett samspel mellan tv� personer som 

samtalar om ett �mne av gemensamt intresse. Intervjun startar ofta med en 

inledande �ppen fr�ga, vartefter olika typer av uppf�ljningsfr�gor st�lls f�r att hj�lpa 

intervjupersonen att bearbeta fr�gest�llningen (Kvale 1997). 

Den inledande fr�gan f�r delstudie I var: ” Kan du tala om f�r mig vad som du anser 

vara h�lsa?” Exempel p� en uppf�ljande fr�ga var: ”Hur k�nner du dig n�r du har 

h�lsa?”. Intervjupersonerna uppmanades att ber�tta om en situation, en plats eller en 

tidpunkt i livet  n�r man upplevt h�lsa. Den andra huvudfr�gan l�d: ”Kan du ber�tta 

om hur du k�nner inf�r din kropp?” Intervjupersonerna uppmuntrades att ber�tta 

om vilken betydelse deras kroppsutseende hade f�r dem och deras erfarenheter av 

hur andra s�g p� dem. Intervjupersonerna inspirerades att prata s� fritt som m�jligt 

och uppf�ljningsfr�gor st�lldes f�r att uppmuntra till ett ber�ttande (jfr Drew 1993). 

Den inledande fr�gan f�r delstudie IV var: ” Kan du ber�tta f�r mig om dina 

erfarenheter av att delta i studiecirkeln h�lsa och livsstil?” Den inledande fr�gan 

f�ljdes av ytterligare fr�gor kring vad studiecirkeln betytt, varf�r man gick med i 

studiecirkeln, vilka var deras personliga m�l etc. Intervjupersonerna uppmanades att 

ber�tta s� fritt och �ppet som m�jligt.

Intervjuerna f�r delstudie I och IV varade mellan 21 och 68 minuter och spelades in 

p� band varefter de skrevs ut ordagrant. Utskrifterna validerades d�refter mot 

bandinspelningarna. Anteckningar f�rdes ocks� under intervjuerna. 

Delstudie II och III

Delstudierna II och III inleddes med att skriftligt och muntligt samtycke 

inf�rskaffades varp� deltagarna randomiserades (deras 

st�dboende/boendest�dsteam) till en av de tv� studiegrupperna. Nio boendest�d och 
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tv� mobila boendest�dsteam var aktuella f�r studien. Ett av boendest�den tackade 

nej till att vara med i studien. Randomiseringen genomf�rdes p� boendest�dsniv� 

genom lottdragning av en person utanf�r projektet. Fyra boende st�d och ett mobilt 

fick h�lsointerventionen och fyra boendest�d och ett mobilt boendest�dsteam fick 

kontrollinterventionen. Data insamlades under tv� m�nader f�re randomiseringen 

v�ren 2005 och under sex veckor v�ren 2006 efter att interventionen avslutats. I 

delstudie II insamlades base-line v�rden f�r Hba1c, P-glukos, P-insulin, lipider, 

vilopuls, systoliskt och diastoliskt blodtryck, vikt, l�ngd, midjem�tt. Dessa m�tt gav 

�ven underlag f�r kalkylering av BMI, HeartScore och Metabolt syndrom. Data 

kompletterades med demografiska data och data ur journaler med avseende p� 

diagnos och aktuell medicinering. Stegm�tare SilvaTM anv�ndes f�r att m�ta fysisk 

aktivitet genom att m�ta antalet steg i 10 timmar per dag under en vecka. Ett m�tt p� 

fysisk arbetskapacitet erh�lls genom att f�rs�kspersonerna genomgick ett bip-test; 

ISWT (Incremental Shuttle Walk Test) (Sing et al. 1992). ISWT-testet inneb�r att 

f�rs�kspersonerna g�r fram och tillbaka l�ngs en 10- meter l�ng bana i en �kande 

hastighet som styrs av allt t�tare ljudsignaler. Testet ger ett direkt v�rde p� en 

individs individuella arbetskapacitet och f�r�ndring av densamma. Den upplevda 

anstr�ngningen f�re och efter testet m�ttes med Borg RPE Scale (Borg 1982). B�da 

testen uppvisar acceptabel validitet och reliabilitet (Lamb et al. 1999, Pfeiffer et al.

2002). Genom att anv�nda variabler som �lder, k�n, kolesterolniv�, systoliskt 

blodtryck och r�kvanor ber�knas ett HeartScore, vilket ger en skattning av den 

aktuella risken och 10-�rs risken att drabbas d�dlig hj�rtk�rl sjukdom (CVD) 

(H�kansson et al. 2004, Wilhelmsen et al. 2004). Metabolt syndrom definierades 

enligt NCEP ATP III 2001 (National Institutes of Health 2001), (Tabell 1).

F�r att ha kontroll p� kontaminerande variabler f�rde de tv� studiecirkelledarna 

dagb�cker f�r varje grupp med avseende p� faktorer som n�rvaro och eventuella 

f�r�ndringar i fysisk aktivitet och kost.

Vid insamlandet av follow-up data efter 12 m�nader fick f�rs�kspersonerna ett 

fr�geformul�r som konstruerats inf�r studien; ”Vad tycker du om h�lsoprojektet”, 

inspirerad av H�glund (1993). Instrumentet avser att m�ta tillfredst�llelsen �ver 

deltagandet. Fr�geformul�ret bestod av sex fr�gor med ja och nej alternativ samt 10 
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p�st�enden med fyra alternativ fr�n ” Jag inst�mmer helt” till ”Jag tar helt avst�nd 

fr�n” (Tabell 7).

Inf�r delstudie III vars syfte var att unders�ka hur ett livsstilsprogram p�verkar 

psykiatriska och psykosociala faktorer besvarade f�rs�kspersonerna (de boende) 

fr�geformul�r under tre veckor f�re randomisering och tre veckor efter avslutad 

intervention. Fr�geformul�ren �tf�ljdes av en skriftlig information om hur de skulle 

fyllas i och i de fall d� assistans kr�vdes s� skulle samma person assistera vid b�da 

tillf�llena (f�re och efter interventionen). Sextiofem procent (n=25) av de boende 

fyllde sj�lva i sina fr�geformul�r och �terst�ende (n=16) fick hj�lp fr�n sin personal, 

allt ifr�n att f� fr�gorna uppl�sta och/eller f�rklarade till att f� hj�lp med att fylla i 

fr�geformul�ren utifr�n den boendes muntliga anvisning. Antalet deltagare 

(inkluderat deltagare som exkluderats med anledning av medicin�ndring) med 

fullst�ndigt ifyllda formul�r varierade mellan 36 och 29 mellan de olika formul�ren. I 

interventionsgruppen varierade fullst�ndiga formul�r mellan 21-16 och i 

kontrollgruppen mellan 15-13.

F�r att m�ta den h�lsorelaterade livskvaliteten anv�ndes The Medical Outcome Study 

36 Item Short Form (SF-36) (Ware & Sherbourne 1992). SF-36 �r ett 

sj�lvskattningsinstrument utformat f�r forsknings- och uppf�ljningssammanhang. 

Sf-36 m�ter �tta h�lsodom�ner. De fyra dom�nerna; fysisk funktion, rollbegr�nsning 

beroende p� fysiska problem, kroppslig sm�rta och allm�n h�lsa kan summeras till en 

fysisk enhetssumma, PCS (Physical Component Score), och de fyra dom�nerna; 

vitalitet, social funktion, rollbegr�nsning beroende p� k�nslom�ssiga problem och 

psykisk h�lsa kan summeras till en psykisk enhetssumma, MCS (Mental Component 

Score). Studier visar att PCS och MCS t�cker 85 procent av variansen i de �tta 

delsummorna i SF-36 (Ware et al. 1994a). F�r den svenska befolkningen �r 

normv�rdet 50,0 f�r respektive PCS och MCS. En l�gre summa indikerar s�mre h�lsa 

(Sullivan et al. 2002). Den svenska versionen av SF-36 �r testad (Sulivan et al. 1995, 

Sullivan & Karlsson 1998) och bed�md som ett tillf�rlitligt instrument f�r att m�ta 

h�lsorelaterad livskvalitet hos personer med psykiska sjukdomar (Meijer et al. 2002). 

F�r patienter med schizofreni har en test retest reliabilitet p� α =0.83 rapporterats 

och bed�mts som tillr�cklig av Pukrop et al. (2003). 
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Manchester Short Assessment of Quality of Life (MANSA) (Priebe et al. 1999) har 

anv�nts f�r att m�ta livskvalitet. Fr�geformul�ret m�ter den objektiva livskvaliteten 

och den subjektiva tillfredst�llelsen med livet hos personer med psykisk sjukdom. 

Instrumentet inneh�ller 16 fr�gor, varav fyra av dem m�ter den objektiva 

livskvaliteten som skattas utifr�n en dikotomiserad skala med alternativen ”ja” eller 

”nej” samt 12 fr�gor m�ter tillfredst�llelsen med livet som helhet, arbete, psykisk 

h�lsa, fysisk h�lsa, ekonomisk situation, v�nner, fritidsaktiviteter, boende, personlig 

trygghet, personer som personen bor med, familj och sexliv. Tillfredst�llelsen skattas 

p� en 7-gradig skala av Likert- typ (1 = kan inte vara s�mre till 7 = kan inte vara 

b�ttre) och en summapo�ng av den subjektiva livskvaliteten kan ber�knas. F�r en 

svensk, kvinnlig normalbefolkning (n=40) �r summapo�ngen 5.6 (Eklund & 

Sandqvist 2006). Bj�rkman och Svensson (2005) har reliabilitets- och validitetstestat 

den svenska versionen hos personer med allvarlig psykisk sjukdom och funnit 

instrumentet psykometriskt acceptabelt med avseende p� inre konsistens och 

validiteten i �verensst�mmelse med de anv�nda utv�rderingsinstrumenten.  

Global Assessment of Functioning Scale (GAF) (American Psychological Association 

2002) m�ter patientens generella psykosociala funktionsniv�. I studien III anv�ndes 

en reviderad version anpassat f�r sj�lvskattning (Bodlund et al. 1994). Instrumentet 

best�r av en 100-1 po�ngs skala indelad i tio niv�er. Den h�gsta niv�n (100-91) med 

p�st�endet ”Du har under sista �ret inte haft n�gra symtom och har fungerat utm�rkt 

hemma, bland v�nner och kamrater” till det l�gsta (10-1) med lydelsen ”Du har under 

det sista �ret haft mycket allvarliga symtom och har beh�vt hj�lp med allt” (Bodlund

et al. 1994). En h�gre GAF- po�ng indikerar en b�ttre psykosocial funktionsniv� 

(American Psychological Association 2002).  Inget normv�rde f�r befolkningen har 

kunnat finnas. Som sj�lvskattningsinstrument har det visat sig ha acceptabel 

reliabilitet. Bodlund et al. (1994) gjorde en j�mf�relse mellan frist�ende 

expertbed�mningar och patienters sj�lskattningar och visade p� en korrelation p� r = 

0.62 varierande mellan 0.45 – 0.91 beroende p� olika diagnosgrupper. I allm�nhet 

skattade patienterna sin psykosociala f�rm�ga l�gre �n vad experterna gjorde. 

Symtom Check List (SCL-90-R) (Derogatis 1983, Derogatis et al. 1973) anv�nds f�r 

att m�ta f�r�ndringar i psykiatriska symtom. Det �r ett sj�lvskattningsinstrument och 

inneh�ller 90 fr�gor som m�ts p� en 5 gradig skala med en uppmaning att ”Uppskatta 
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hur mycket du besv�rats av problemet som beskrivs de sju senaste dagarna”, ”Inte 

alls” = 0 till ”v�ldigt mycket” = 4. SCL-90-R kvantifierar graden av psykopatologi 

utifr�n nio symtomkonstruktioner somatisering, obsessive- kompulsivitet, 

interpersonell sensivitet, depression, �ngest, fobisk �ngest fientlighet, paranoidt

t�nkande och psykoticism. I studie III ber�knades en summapo�ng; PST baserat p� 

v�rdena f�r somatisering, depression och psykoticism. Normv�rdet p� PST f�r svensk 

allm�nhet �r f�r m�n 21.4 och f�r kvinnor 28.0 (Statens Institutionstyrelse 2002). 

Test-retest f�r SCL-90-R har pr�vats p� 94 psykiatriska �ppenv�rdspatienter med 

blandade diagnoser och visade p� en �verensst�mmelse p� r = 0.78-0.90 (Derogatis 

1983).

K�nsla av sammanhang (KASAM), (Antonovsky 1987) �r ett i en review av Eriksson 

och Lindstr�m (2005) beskrivet som ett validt och reliabelt livsorienterat 

fr�geformul�r. Formul�ret best�r av tre delskalor: (1) Begriplighet, f�rm�gan att 

uppfatta stimuli som ordnade och f�rklarliga, (2) Hanterbarhet, f�rm�gan att inse att 

inre och yttre resurser �r tillg�ngliga och under kontroll f�r att m�ta olika krav och 

(3) Mening, i vilken grad en individ finner kraven som viktiga, utmanande, 

engagerande och v�rda satsning och engagemang. I studie III anv�ndes den svenska 

versionen KASAM13 med 13 fr�gor (Antonovsky 1987). Fr�gorna skattas p� en 

sjugradig Lickert skala mellan ”1” och ”7”. Efter invertering av svaren p� sex av 

fr�gorna kalkyleras en totalpo�ng mellan 13 (l�g k�nsla av sammanhang) och 91 (h�g 

k�nsla av sammanhang). En totalpo�ng p� 60.8 f�r australiensisk befolkning har 

rapporterats av Pallant och Lae (2002) och 63.8 bland svenska studenter (Olsson et 

al. 2008). KASAM- instrumentet har �ven visat sig ha en god validitet med avseende 

p� begrepps- och prediktiv validitet i en studie bland personer med schizofreni 

(Bengtsson-Tops & Hansson 2001b). 

Bortfall och exklusioner

Delstudie II och III fick under p�g�ende studie ett bortfall av fem boendedeltagare 

och tre personaldeltagare, samt d�rtill avhopp fr�n sj�lva interventions- och 

kontrollcirklarna utan att l�mna studien fullt ut. De senare genomgick den 

fysiologiska uppf�ljningen (II) och besvarade fr�geformul�ren vid 

uppf�ljningstillf�llet (III) och behandlades som intention to treat (jfr Lachin 2000) 

(Figur 1 och Figur 2). I delstudie II exkluderades data fr�n deltagare som under 
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p�g�ende studie blev insatta p� behandling eller fick f�r�ndringar av ordinationen f�r 

blodtryck, diabetes och blodfetter, vilket ans�gs kunna p�verka resultatet (Tabell 4, 5 

och 6). Personer som maximerat det fysiska arbetskapacitets testet (ISWT) vid 

baseline och follow-up exkluderades fr�n den variabeln eftersom testet inte 

bed�mdes vara tillr�ckligt utslagsgivande f�r dessa och d�rf�r inte kunde f�nga 

f�r�ndringen i arbetskapacitet (Tabell 4, 5 och 6). I delstudie III exkluderades 

deltagare, som under studiens g�ng f�tt f�r�ndringar i sin l�kemedelsbehandling av 

sin psykossjukdom (Tabell 8). 

Det interna bortfallet i delstudie II bestod av att deltagare som inte genomf�rde alla 

tester och unders�kningar vid follow-up. Orsaker till detta kunde vara sjukdom eller 

att de hade f�rhinder av andra sk�l. Det interna bortfallet i delstudie III bestod av 

deltagarna inte besvarat hela eller delar av fr�geformul�ren, eller missat n�got item 

(Tabell 4, 5, 6, 7 och 8).

Analys av data

Delstudie I

Som metod inf�r analys av data i delstudie I valdes Qualitative Description (QD) 

inspirerad av Sandelowski (2000). Denna metod efterstr�var att beskriva f�reteelser 

och erfarenheter i ett vardagligt spr�k d�r forskaren stannar kvar n�ra sina data, 

orden och f�reteelserna som de ter sig (Sandelowski 2000). QD �r en analysmetod 

som rekommenderas s�rskilt vid planering, utveckling och f�rb�ttring av 

interventioner och behandlingar som riktar sig till personer med olika former av 

oh�lsa och n�r direkta beskrivningar av erfarenheter och fenomen �nskas (Sullivan-

Bolyai et al. 2005). Datainsamlingen och analys efterstr�var att finna ”vem, vad och 

var” i erfarenheterna som �r i fokus. 

Mer konkret genomf�rdes analysen p� f�ljande s�tt. Intervjupersonernas inspelade 

ber�ttelser transkriberades ordagrant med markeringar f�r k�nslouttryck och pauser 

som g�r f�rlorad vid transkribering. Utskriften validerades mot inspelning f�r att 

s�kerst�lla �verensst�mmelse (jfr Kvale 1997) och kompletterades med de 

anteckningar som f�rts under intervjun. Den utskrivna intervjutexten genoml�stes 

flera g�nger f�r att f�nga en k�nsla av helheten. D�refter delades texten in i 

meningsenheter, ord, meningar eller textavsnitt inneh�llande aspekter relaterade till 
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varandra genom sitt inneh�ll eller sammanhang. I n�sta steg kondenserades 

meningsenheterna, en f�rkortning utan att g� miste om dess k�rna. D�refter kodades 

meningsenheterna. Den satta koden relaterar till inneh�llet i meningsenheten och 

kontext och underl�ttar den fortsatta dataanalysen (jfr Graneheim & Lundman 

2004). Koderna sorterades d�refter in i elva subkategorier utifr�n skillnader och 

likheter. Slutligen bearbetades subkategorierna fram och tillbaka mellan delar av 

texten och texten som helhet, vartefter tre kategorier v�xte fram och kunde 

ben�mnas. Erfarenheterna av h�lsa och kropp integrerades och kategorierna 

ben�mndes utifr�n inneh�llet och kan ses som beskrivande summering av 

intervjupersonernas uttalanden (jfr Sandelowski 2000).

Delstudie II och III

Samtliga data i delstudie II och III analyserades p� grundval av ”intention to treat” 

vilket i detta fall inneb�r att deltagare som randomiserats till interventionsgruppen 

eller kontrollgruppen och d�r uppf�ljningarna inte �r kompletta, i analyserna 

behandlats som fullv�rdiga deltagare i studien. Detta f�r att undvika att bortfall av

deltagare som blivit randomiserade orsakar ett systematiskt fel (bias) (jfr Lachin 

2000). J�mf�relser mellan intervention och kontrollgrupp i delstudie II genomf�rdes 

med Pearson ch2 test och Fishers Exact Test f�r kategori variabler. P� kontinuerliga 

variabler anv�ndes Students t-test. Paired-sample t-test anv�ndes f�r att j�mf�ra data 

f�re och efter interventionen. One-way of variance (ANOVA), Analysis of covariance 

ANCOVA, logistisk regression och klusteranalys anv�ndes f�r j�mf�relser mellan 

grupper. Ett p-v�rde p� ≤0.05 bed�mdes om signifikant. F�r de statistiska 

ber�kningarna i delstudie II anv�ndes SPSS f�r Windows version 12.0.1. Chicago: 

SPSS Inc. 

I delstudie III genomf�rdes j�mf�relser av mellan intervention och kontrollgrupp 

med Pearson chi2 och Fishers Exact Test f�r kategorivariabler. Students t-test 

anv�ndes p� kontinuerliga variabler. F�r j�mf�relser pre- och postintervention 

anv�ndes Paired-sample t-test och One-way ANCOVA. Wicoxon Signed Rank Test 

anv�ndes f�r att identifiera f�r�ndring mellan pre- och postintervention i rankning av 

kategoriska data. Analysis of variance ANOVA anv�ndes f�r att ber�kna n�rvarons 

inverkan p� utfallet hos grupperna i studien. Ett p-v�rde p� ≤0.05 bed�mdes som 

signifikant. F�r de statistiska ber�kningarna i delstudie III anv�ndes SPSS f�r 

Windows, Rel. 14.0. 2005. Chicago: SPSS Inc. 
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Delstudie IV

Med syftet att belysa betydelse av att delta i en studiecirkel med h�lsoinriktat inneh�ll 

anv�ndes en fenomenologisk-hermeneutisk metod vid analysen. Metoden som 

inspirerats av den franske filosofen Paul Ricoeur (1976) anv�nds och �r delvis 

utvecklad vid institutionen f�r omv�rdnad, Ume� Universitet (H�ggstr�m 1998, 

Rasmussen et al. 2000, S�derberg et al. 1999) samt universitetet i Troms� (Lindseth

et al. 1994 , Talseth et al. 1999). Metoden �r p� senare tid utf�rligt beskriven av 

Lindseth och Norberg (2004) och praktiserad av Lindqvist et al. (2006) och 

Gustafsson et al. (2007) bland m�nga andra. 

Metoden inneb�r en beskrivning och tolkning av m�nniskors levda erfarenheter av ett 

fenomen sedan deras ber�ttelser har nedtecknats i en text. Texten �r endast talande 

om den till�gnas oss som l�sare, g�rs till v�r egen och aktualiseras och s�tts in i den 

situation som l�saren befinner sig i (Kristensson- Uggla 1994, Ricoeur 1991). Texten 

ger l�saren tilltr�de till en v�rld att tolka. Syftet �r inte att n� f�rst�else av 

textf�rfattarens intentioner (utterer’s meaning) utan textens mening (utterance 

meaning) bortom f�rfattarens situation och v�r situation som l�sare (reader’s 

meaning) (Ricoeur 1976, s. 92). En fenomenologisk-hermeneutisk ansats kan f�rst�s 

som en dialektisk r�relse mellan helhet och delar av texten och en r�relse mellan 

f�rst�else och f�rklaring. 

Intervjupersonernas inspelade ber�ttelser transkriberades ordagrant med 

markeringar f�r k�nslouttryck, pauser och annan viktig information. Utskriften 

validerades mot inspelning f�r att s�kerst�lla �verensst�mmelse (jfm. Kvale 1997). En 

f�rsta genoml�sning av texten gav en f�rsta tolkning, en naiv f�rst�else, som var ett 

f�rsta f�rs�k att greppa betydelsen som uttrycks i texten som helhet (i detta fall 

betydelsen av fenomenet av att ha deltagit i ett livsstilsprogram), vilket ger en 

inriktning inf�r den andra fasen av analysen. I den andra fasen granskas hela texten 

(alla intervjuer tillsammans) genom en strukturanalys efter tydliga begrepp. I denna 

studie anv�ndes en tematisk analys d�r texten delades in i meningsenheter med en 

egen inneb�rd. Meningsenheterna varierade i l�ngd. De l�stes igenom och 

begrundades och sorterades betr�ffande likheter och skillnader. De kondenserades, 

abstraherades och formade sub-teman och teman. Ben�mningarna av teman 

utvecklades i �verensst�mmelse med sub-teman och pr�vades i f�rh�llande till den 
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naiva f�rst�elsen. Slutligen l�stes hela texten om igen, varvid den naiva f�rst�elsen 

och teman begrundades �ver i relation till vad som st�r att l�sa i litteraturen om den 

levda erfarenheten, varp� en samlad f�rst�else formulerades (jfr Lindseth & Norberg 

2004). 

Etiska �verv�ganden

Muntlig och skriftlig information om projektet utformades i �verensst�mmelse med 

riktlinjerna i Helsingforsdeklarationen (World Medical Association) och delgavs b�de 

boende och personal. Informerat samtycke inh�mtades fr�n dem som deltog i 

studien. 

En intervention av detta slag med bland annat �kad fysisk aktivitet medf�r risker f�r 

en otr�nad person, samtidigt som en passiv livsstil i sig medf�r �kade risker. 

F�rdelen av att �ka den fysiska aktiviteten och i �vrigt f�r�ndra livsstilen under 

kontrollerade former ans�gs �verv�ga de eventuella riskerna. F�r att undvika risken 

att kr�nka eller stigmatisera n�gon utgick erbjudandet till att delta till samtliga 

boende och personal oavsett om man var i behov av en livsstilsf�r�ndring eller inte. 

En randomiserad kontrollerad design inneb�r av deltagarna anm�lt sig till n�got de 

�nskar eller k�nner sig ha behov av, men metoden kr�ver att vissa inte kommer att f� 

ta del av det som de har anm�lt sig f�r, utan blir ”bortlottade” till en kontrollgrupp. 

Det kunde upplevas som or�ttvist och ge upphov till besvikelse. Det var en av 

anledningarna till att �ven kontrollgruppen erbj�ds en studiecirkel. Vidare gavs l�fte 

om att kontrollgruppen p�f�ljande �r skulle f� studiecirkeln i h�lsa, vilket ocks� 

infriades. Dessa f�ruts�ttningar gavs muntligen och skriftligen inf�r studiens start. 

Deltagarna genomgick en h�lsokontroll, vilket kunde uppdaga f�r den enskilde 

ok�nda h�lsoproblem och risker f�r framtida sjukdom, vilket i sin tur kunde skapa 

oro. Deltagare som uppvisade avvikelser i fysiologiska parametrar som kr�vde 

behandling informerades om det och remitterades till sin n�rsjukv�rdscentral. 

Frivillighet i deltagandet till�mpades dock. Det var �ven m�jligt att delta i 

studiecirkelns aktiviteter utan att delta i sj�lva studien. Personalmedlemmar deltog i 

studien p� liknade villkor som de boende. Detta kunde upplevas som kontroversiellt 

eftersom en privat sf�r – min h�lsa p� s� s�tt delvis flyttades in i arbetsplatsen. Den 

anst�llde kunde ocks� riskera att k�nna sig ”blottad” inf�r de boende. Frivillighet 

till�mpades dock. Samtidigt som ”informerat samtycke” till�mpades konsekvent, 

liksom m�jligheten att n�r som helst dra tillbaka sitt samtycke till att delta, innebar 
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insatsen karakt�r av gruppaktivitet, att ett visst grupptryck kunde f�rekomma. Detta 

inneb�r att deltagarna kunde k�nna sig som ”svikare” om de drog sig ur. 

Projektledning och ledare hade en s�rskild uppm�rksamhet mot de t�nkbara 

problemen och s�kte underl�tta f�r dem som �nskade att avsluta att g�ra det med 

”bibeh�llet ansikte”. De genomf�rda intervjuerna kunde skapa obehag hos den 

intervjuade, varf�r stor aktsamhet och lyh�rdhet kr�vdes fr�n forskarens sida.

Studien �r godk�nd Forskningsetiska kommitt�n, Medicinska fakulteten, Ume� 

universitet, dnr. 04-1777M.

RESULTAT

Delstudie I 

I delstudie I var syftet att beskriva den levda erfarenheten av h�lsa och kropp bland 

personer med psykiskt funktionshinder. H�lsa beskrivs som att ha ett liv som andra 

har. F�r att tydligg�ra vad man menar ges exempel p� omr�den som man menar �r 

viktiga f�r upplevelsen av h�lsa som till exempel att ha en egen familj, arbete, en god 

fritid, ett sexliv, en trygg milj� och ekonomi. Att ha ett liv som andra inneb�r ocks� 

att vara som andra med eget v�rde, varaktiga relationer, k�nna sig accepterad och 

inte bli diskriminerad av sin omgivning p� grund av sitt psykiska funktionshinder 

eller f�r sin kropps utseende. H�lsa beskrivs ocks� som fr�nvaro av psykiska och 

fysiska problem vilket inneb�r att slippa symtom fr�n den psykiska sjukdomen, men 

ocks� sekund�reffekter av sjukdom som p�verkar det dagliga livet, s�som att kunna 

k�nna hopp inf�r framtiden, att ha sj�lvf�rtroende, sj�lvk�nsla och ha fysisk och 

psykisk energi. Det finns en oro �ver den fysiska oh�lsan som uttrycks i en os�kerhet 

gentemot sjukv�rdsystemet, men ocks� i en insikt i livsstilens inverkan. Den fysiska 

oh�lsan utrycks i form av att kroppen inte fungerar som den ska, den sm�rtar, v�rker 

och ses i vissa fall som en b�rda, n�got man inte vill se eller befatta sig med och som 

ibland �r kopplad till d�lig sj�lvk�nsla. I kategorin H�lsa �r att kunna p�verka sin 

h�lsa uttrycker intervjupersonerna en kunskap om och en vilja att p�verka den 

fysiska h�lsan genom att leva p� ett s�tt som inneb�r att man tar ansvar �ver 

h�lsofaktorer som till exempel �vervikt och r�kning. Intervjupersonerna gav exempel 

p� faktorer som p�verkar den psykiska h�lsan positivt som att ha positiva relationer 

till andra personer, att g�ra saker som man tycker om eller som ger positiva 

erfarenheter som att vara i naturen, tr�dg�rdssk�tsel, musik, skriva, rida etcetera.
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Delstudie II

Demografiska data f�r delstudie II (som omfattar b�de boende och personal) och 

delstudie III redovisas i Tabell 3. Data visar p� en viss obalans mellan 

interventionsgrupp och kontrollgrupp inom flera omr�den. F�rekomsten av 

schizofreni och metabolt syndrom, definierat enligt NCEP ATP III 2001, �r 

signifikant vanligare i interventionsgruppen j�mf�rt med kontrollgruppen (Tabell 3). 

D�remot finns det inga skillnader med avseende p� kroppsvikt, BMI, f�rekomst av 

antipsykosmedicinering och tobaksbruk. Den genomsnittliga tiden sedan 

sjukdomsdebut �r j�mf�rbar mellan m�n (15,1 �r) och kvinnor (13,1 �r) och en 

utbildningsniv� p� minst gymnasieniv� hos 34 procent hos de boende. R�kning 

f�rekommer hos 46 procent av de boende i studiepopulationen och 22 procent b�de 

r�ker och snusar. 

�ven bland personalen �r det obalans i viktiga h�lsoparametrar, vilket visar sig i 

signifikant fler personer med metabolt syndrom och h�gre BMI j�mf�rt med 

kontrollgruppen (Tabell 3). De v�ger ocks� mera, vilket g�ller b�de m�n och kvinnor, 

�ven om skillnaden inte �r signifikant. I delstudie II redovisar 83 procent av 

personalen en utbildningsniv� p� gymnasium eller d�r�ver, oftast i form av v�rd-

eller socialserviceutbildning. Tobaksbruket utg�rs av 7 procent som r�ker och 34 

procent snusar, men ingen som b�de snusar och r�ker. 
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Anm. aSkillnader signifikant vid p<.05 f�r alla test. b Pearson chi2  . c T- test for independent samples
d Fischer’s exact Test

Tabell 3. Demografiska data och baseline data �ver interventions- och kontrollgrupp; boende och 
personal

Variabel Intervention
boende
(n=24)

Kontroll
boende
(n=17)

pa Intervention 
perrsonal

(n=22)

Kontroll
personal

(n=19)

pa

M�n, n 13 12 ns b 8 8 ns b

Kvinnor, n 11 5 .00 b 14 11

�lder �r (range) 39,8 (23-59) 42,8 (22-71) ns c 42,3 (27-56) 45,4 (33-62) ns c

�r sed. sjukd.debut 
(SD)

15,1 (8,6) 13,1 (9,4) ns c NA NA

Ensamboende 18 13 ns d 1 2 ns d

Arbete/skyddat 
arbete, 

1 4 ns d NA NA

Sjukers�ttning 23 11 .003 b NA NA

Schizofreni 17 6 .011b

Bipol�r sjukdom 1 2 1
Annan psykos 
sjukdom

3 4 1

Annan psykiatrisk 
diagn.

3 5

Antipsykotisk 
mediciner.

18 12 ns d

R�kare, daglig 12 7 ns b 2 2 ns d

Snusare, dagl. 11 6 ns b 6 8 ns d

Vikt, medelv�rde 
(kg) m�n (SD) 

103,6 (17,7) (n=13) 99,2 (20,6) 
(n=11)

ns c 95,5 (18,0) 
(n=8)

83,2 (7,2) (n=7) ns c

Vikt, medelv. (kg) 
kvinnor (SD) 

86,8 (29,1) (n=11) 67,3 (15,5) 
(n=4)

ns c 81,0 (16,4) 
(n=11)

70,3 (18,8) 
(n=14)

ns c

Metabolt syndrom 
(n)

16 5 .042 b 7 1 .044 d

BMI, kg/m2 medelv 
(SD)

31,1 (7,5) (n=24) 29,4 (5,7) 
(n=15)

ns c 29,0 (4,5) 
(n=22)

25,7 (4,5) 
(n=18)

.028 c

BMI, kg/m2 medelv. 
m�n (SD)

31,6 (4,6) (n=13) 30,7 (5,5) 
(n=11)

ns c 30,0 (4.5) (n=8) 26,5 (2,4) (n=7) ns c

BMI  kg/m2 

medelv. kvinnor 
(SD)

30,6 (10,1) (n=11) 25,9 (5,6) 
(n=4)

ns c 28,5 (4,6) 
(n=11)

25,3 (5,5) 
(n=14)

ns c

N�rvaro % m (SD) 46,4 (27,8) 63,1 (37,31) ns c 22,6 (21,7) 30,5 (41,9) ns c

Effekter av interventionen bland boende och personal

Vid studiens slut kunde en signifikant minskning av antalet deltagare med metabolt 

syndrom ses i interventionsgruppen, men inte i kontrollgruppen, d�r antalet snarare 

�kade (Tabell 4). Medelv�rdet f�r riskfaktorer f�r metabolt syndrom minskade 

signifikant i interventionsgruppen i j�mf�relse med kontrollgruppen, med en 

signifikant minskning av medelv�rdet p� systoliska blodtrycket och �kning av 

medelv�rdet p� HDL j�mf�rt med baseline. �kningen av HDL kunde ocks� ses i 

kontrollgruppen. I b�da grupperna kunde ocks� en signifikant �kning ses av 
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medelv�rdet p� Hba1c i b�da grupperna j�mf�rt med baseline. I kontrollgruppen 

noterades �ven en signifikant �kning av arbetskapacitet (ISWT) j�mf�rt med 

baseline. Inga skillnader kunde ses med avseende p� vikt, BMI, midjem�tt och 

stegm�ngd per dag vid en j�mf�relse av de b�da boende grupperna. Inga 

f�r�ndringar kunde ses vid analyser inom grupper och mellan grupper med avseende 

p� �lder och k�n.

Tabell 4. F�r�ndringar i fysiologiska parametrar; boende och personal. J�mf�relse mellan och inom 

grupper.

Intervention Kontroll
Variabel Base line Follow-up Base line Follow-up

n Medelv. 
(SD)

Medelv. 
(SD)

pa n Medelv. 
(SD)

Medelv. 
(SD)

Pa Pb

Hba1c % 40 4,01 (,60) 4,38 (,62) .000 26 3,96 (0,33) 4,13 (,31) .000 ns

Insulin 37 11,87(9,52) 16,24 (12,9) .01 26 9,95 (9,52) 10,98 (9,06) ns ns

P-glukos
mmol/l

43 5,36 (,78) 5,41 (,95) ns 28 5,09 (,71) 5,32 (,67) ns ns

HDLd

mmol/l
43 1,23 (0,39) 1,31 (0,45) .008 27 1,51 (,52) 1,68 (,78) .045 ns

Triglyceridd

mmol/l
43 1,96 (1,14) 1,81 (,93) ns 27 1,41 (,89) 1,49 (,91) ns ns

Bltr- syste

mmHg
37 140 (20) 127 (20) .000 23 122 (18) 123 (18) ns ns

Midja m�n 
cm

19 111 (13) 109 (12) ns 12 107(16) 107 (17) ns ns

Midja 
kvinnor cm

22 100 (19) 100 (20) ns 12 85 (13) 84 (13) ns ns

Vikt kg 41 92,1 (22,5) 91,2 (21,9) ns 24 83,2 (24.3) 82,9 (23,7) ns ns

BMI kg/m2 41 30,4 (6,4) 30,1 (6,3) ns 24 28.0 (6,0) 27,8 (5,5) ns ns

ISWT 
meterf

26 570 (212) 615 (223) ns 21 592 (222) 724 (255) .000 ns

Steg/dag 
medel

22 6284(4148) 6218 (3115) ns 17 7168 (2937) 6219 (3287) ns ns

Metabola 
riskfakt. d;e

40 2,60 (1,25) 1,90 (1,35) .000 26 1,23(1,21) 1,35 (1,32) ns .001
h

Metabolt 
syndrom. d;e 

40 n=20 n=14 .000 c 26 n=4 n=7 .047
g

ns i

Anm: a Paired sample t- test.  b ANCOVA mellan grupper. c Pearson Chi-Square.
d Utesluten pga behandling f�r h�ga lipider; 1 kontroll, e Uteslutna pga. blodtrycksbehandling; 
3 intervention and 1 kontroll, f Uteslutna efter att ha maximerat test vid baseline och follow-up; 
6 intervention and 10 kontroll, gFisher’s Exact Test, h Justerat f�r st�dboende. i Logistisk regression.
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Resultaten f�r boende och personal har separerats i Tabell 5. och 6. och j�mf�relser 

har gjorts mellan och inom grupperna. 

Effekter av interventionen bland boende

Boende (Tabell 5.) i interventionsgruppen hade signifikant minskat medelv�rdet p� 

riskfaktorer f�r metabolt syndrom vid follow-up j�mf�rt med baseline och �ven 

j�mf�rt med kontrollgruppen, och �ven minskning antalet personer med metabolt 

syndrom hade minskat fr�n 13 till 10. En signifikant minskning av medelv�rdet p� det 

systoliska blodtrycket j�mf�rt med baseline kunde �ven iakttas efter 12 m�nader. 

Bland boende i kontrollgruppen s�gs en signifikant �kning av arbetskapaciteten 

(ISWT). B�da grupper noterade en signifikant �kning av Hba1c vid j�mf�relse med 

baseline. I b�da grupper kunde en signifikant minskning av triglycerider iaktas bland 

boende �ver 40 �r vid en kontroll f�r �lder och k�n.
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Tabell 5. F�r�ndringar i fysiologiska parametrar; boende.

Intervention Kontroll
Variabel Base line Follow-up Base line Follow-up           

n Medelv. 
(SD)

Medelv. 
(SD)

Pa n Medelv. 
(SD)

Medelv. 
(SD)

Pa Pb

Hba1c % 21 4,21 (,51) 4,41 (,78) .004 12 4,09 (,29) 4,27 (,30) .002 ns

Insulin 20 14,95 (11,32) 20,38 
(18,09)

ns 13 14,57 (10,78) 16,20 
(10,09)

ns ns

P-glukos 
mmol/l

23 5,52 (,93) 5,61 (1,17) ns 14 5,13 (,97) 5,6 (,77) ns ns

HDL 
mmol/l

23 1,13 (,37) 1,21 (,45) ns 13 1,36 (,61) 1,63 (1,08) ns ns

Triglycerid
mmol/l

23 2,14 (1,06) 1,99 (,94) ns 13 1,90 (1,07) 1,95 (1,09) ns ns

Bltr- Systd 

mmHg
19 139,0 (18,3) 124,9 (22,3) .01 12 126,7 (22,9) 125,4 (21,9) ns ns

Midja m�n 
cm

12 113 (14) 110 (13) ns 9 113 (12) 113 (14) ns ns

Midja 
kvinnor cm

9 107 (25) 108 (27) ns 4 86 (15) 83 (16) ns ns

Vikt kg 21 96,9 (25,2) 96,0 (24,1) ns 13 90,9 (25,7) 90,0 (26,7) ns ns

BMI kg/m2 21 31,4 (7,7) 31,1 (7,4) ns 13 29,7 (6,7) 29,3 (6,0) ns ns

ISWT 
metere

16 475 (170) 493 (182) ns 14 552 (232) 650 (263) .02 ns

Steg/dag 
medel

9 4884 (5645) 5586 (3313) ns 8 6487 (2743) 4655 (3204) ns ns

HeartScore 
init. risk%d

21 1,05 (1,07) 0,86 (1,07) ns 13 1,46 (2,78) 1,69 (2,81) ns ns

HeartScore 
10 �r risk%d

21 5,19 (3,58) 4,67 (3,90) ns 12 4,25 (2,63) 4,08 (3,5) ns ns

Metabola 
riskfaktor d

21 3,00 (1,34) 2,24 (1,44) .000 12 2,00 (1,20) 2,08 (1,38) ns .003 g

Metabolt 
syndrom d

21 n=13 n=10 .001f 12 n=4 n=6 ns f ns h

Anm: a Paired sample t- test, b ANCOVA mellan grupper, c Pearson Chi-Square, d Uteslutna pga 
blodtrycksbehandling; 2 interventions and 1 kontrol, e Uteslutna efter att ha maximerat test vid 
baseline och follow-up; 2 controls, fFisher’s Exact Test, g Justerat f�r st�dboende,  h Logistisk 
regression.

Effekter av interventionen bland personal

Personal (tabell 6.) uppvisade, f�rutom en signifikant h�gre �kning av Hba1c i 

interventionsgruppen, inga effekter vid j�mf�relser mellan grupperna. Vid en 

j�mf�relse inom grupperna uppvisade interventionsgruppen en signifikant 

minskning av medelv�rdet p� systoliska blodtrycket och antalet personer med 

metabolt syndrom och riskfaktorer f�r metabolt syndrom j�mf�rt vid baseline. I 

kontrollgruppen �kade d�remot blodtrycket och f�rekomsten av metabolt syndrom 

signifikant, medan arbetskapacitet (ISWT) ocks� f�rb�ttrades signifikant vid follow-
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up. Vikt och fysisk aktivitet f�r�ndrades inte i de b�da grupperna. Vid kontroller f�r 

�lder och k�n noterades en signifikant f�rb�ttring av 10 �rs- risken f�r 

hj�rtk�rlsjukdom bland kvinnorna i interventionsgruppen j�mf�rt med manlig 

personal.

Tabell 6. F�r�ndringar i fysiologiska parametrar; personal.

Intervention Kontroll
Variabel Base line Follow-up Base line Follow-up

n Medelv. 
(SD)

Medelv. 
(SD)

Pa n Medelv. 
(SD)

Medelv. 
(SD)

Pa Pb

Hba1c % 19 3,79 (,62) 4,13 (,34) .003 14 3,85 (,33 4,01 (,26) .008 .047

Insulin 17 8,25 (5,12) 11,36 (7,56) ,036 13 5,33 (5,12) 5,76 (3,20) ns ns

P-glukos
mmol/l

20 5,17 (,57) 5,19 (,55) ns 14 5,05 (,31) 5,01 (,36) ns ns

HDLe 

mmol/l
20 1,34 (,40) 1,43 (,44) ns 14 1,65 (,40) 1,72 (,34) ns ns

Triglyceride

mmol/l
20 1,74 (1,21) 1,61 (,89) ns 14 ,96 (,25) 1,06 (,37) ns ns

Bltr- systf

mmHg
19 142,6 (22,8) 129,9 (16,6) .001 11 116,2 (6,6) 120,4 (13,8) ,006 ns

Midja cm 20 100,2 (13,4) 99,1 (12,9) ns 11 84,9 (11,1) 85,7 (10,8) ns ns

Vikt kg 20 87,1 (18,7) 86,1 (18,6) ns 11 74,0 (19,9) 74,5 (17,3) ns ns

BMI kg/m2 20 29,4 (4,6) 29,0 (4,8) ns 11 25,9 (5,3) 26,1 (4,6) ns ns

ISWT 
meterg

15 822 (207) 880 (140) ns 13 832 (227) 940 (140) .016 ns

Steg/dag 
medelv

13 7253 (2527) 6656 (3025) ns 9 7774 (3128) 7609 (2830) ns

HeartScore 
in. risk % ef

20 0,50 (0,51) 0,45 (0,51) ns 14 0,36 (0,49) 0,36 (0,63) ns ns

HeartScore 
10 �r risk%
ef

20 3,15 (2,18) 2,45 (1,70) ,003 14 1,77 (1,01) 1,92 (1,18) ns ns

Metabola 
riskfakt ef

19 2,16 (1,01) 1,52 (1,17) .001 14 0,57 (0,75) 0,71 (0,91) ns nsh

Metabolt 
syndrom ef

19 n=7 n=4 .009d 14 n=0 n=1 nsi

Anm: a Paired sample t- test.  b ANCOVA mellan grupper, c Pearson Chi-Square. d Fisher’s Exact Test,
e Uteslutna pga. behandling f�r h�ga blodfetter; 1kontroll, f Uteslutna pga blotrycksbehandling; 1 intervention,
g Uteslutna pga. av maximering av test vid baseline; 9 intervention and 9 kontroll, h Justerat f�r st�dboende,
i logistisk regression.

Tillfredst�llelse �ver deltagandet i interventionen

I delstudie II fick samtliga deltagare �ven besvara ett fr�geformul�r om sin

tillfredst�llelse �ver sitt deltagande i studien (Tabell 7). B�de boende och personal i 

respektive intervention och kontrollgrupper skulle rekommendera en v�n att g� en 
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liknande studiecirkel och bed�mde att studiecirkeln varit till hj�lp att f�r�ndra deras 

livsstil. Vidare ans�g samtliga boende att personalens deltagande var positivt. 

Personalen i interventionsgruppen var mera positiva till att delta i sin studiecirkel �n 

de i kontrollgruppen. En majoritet av de svarande ans�g att personalens deltagande 

hade haft en positiv inverkan p� relationerna mellan boende och personal.

Tabell 7. Tillfredst�llelse �ver deltagandet i studien bland boende och personal.

Uttalande Intervention Kontroll

Persona
l n (%)

Boende
n (%)  

Persona
l n (%)  

Boende
n (%)  

Jag skulle rekommendera en v�n att g� en 
liknade studiecirkel. 

22 (100) 14 (93) 14 (100) 10 (90)

Jag h�ller helt eller devis med om 
studiecirkeln i livsstilsfr�gor har varit till 
hj�lp f�r mig att f�r�ndra min livsstil. 

21 (62) 15 (73)

Jag h�ller helt eller delvis med om att 
studiecirkeln I F�rg och form har varit 
viktig f�r mig.  

16 (56) 12 (50)

Jag h�ller helt eller delvis med om att 
personalens deltagande har varit positivt 
f�r mig.  

15 (100) 10 (90)

Jag h�ller helt eller delvis med om att mitt 
deltagande har varit en positiv erfarenhet 
f�r mig. 

20 (90) 14 (43)

Jag h�ller helt eller delvis med om att mitt 
deltagande har varit positivt f�r mina 
relationer med boende/personal. 

22 (74) 15 (93) 15 (73) 7 (71)

Delstudie III

Effekter av interventionen bland boende

I delstudie III, vars syfte var att unders�ka hur den tidigare beskrivna interventionen 

p�verkar psykologiska och psykosociala faktorer, k�nsla av sammanhang och 

livskvalitet bland personer med psykiskt funktionshinder med avseende p� 

hypoteserna A- G. Hypoteserna var att ett deltagande i en 12 m�naders intervention 

best�ende av studiecirklar med teoretisk och praktisk kunskap i livsstilsfr�gor skulle i 

j�mf�relse med en kontrollgrupp: A. �ka den h�lsorelaterade livskvaliteten, B. �ka 

den subjektiva livskvaliteten, C. �ka den psykosociala funktionsniv�n, D minska 

psykiatriska symtomen och E. �ka k�nslan av sammanhang. Vidare fanns antagandet 

att det finns F. ett f�rh�llande mellan f�r�ndringar i fysisk h�lsa m�tt i riskfaktorer 
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f�r metabolt syndrom och f�r�ndringar psykosocial funktionsniv� och slutligen G. ett 

f�rh�llande mellan n�rvaro och utfall.

I enlighet med de uppst�llda hypoteserna A,B,C, och D kunde inte n�gon signifikant 

f�r�ndring iakttas betr�ffande h�lsorelaterad livskvalitet, subjektiv livskvalitet, 

funktionsniv� eller symtom . D�remot p�verkades k�nsla av sammanhang av 

interventionen (hypotes E). Deltagarna i interventionsgruppen uppvisade en 

signifikant �kning av k�nsla av sammanhang (KASAM) vid follow-up j�mf�rt med 

baseline och j�mf�rt med kontrollgruppen. Vidare kunde en signifikant f�rb�ttring i 

psykosocial funktion m�tt med GAF ses vid en j�mf�relse med baseline (hypotes C) 

(Tabell 8). Denna f�r�ndring s�gs inte hos kontrollgruppen. 

Vid en analys av delskalorna f�r KASAM uppvisade interventionsgruppen 

signifikanta f�rb�ttringar fr�mst inom delskalorna hanterbarhet och begriplighet. I 

kontrollgruppen s�gs en signifikant f�rb�ttring inom delskalan hanterbarhet.
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Anm. a Pair sample t-test, bANCOVA mellan grupper, c Wilcoxon Signed Rank Test,
fUtesluta pga. f�r�ndring av psykosbehandling; 3 intervention och 1 kontroll.

Tabell 8. F�r�ndringar i h�lsorelaterad livskvalitet (SF36), livskvalitet (MANSA), symtom (SCL90) och 

K�nsla av Sammanhang (KASAM13) bland personer med psykiska funktionshinder. J�mf�relser mellan 

och inom grupper.

Intervention Kontroll

Variabel Base line Follow-up Base line Follow-up

n Medelv. 

(SD)

Medelv.  

(SD)

pa n Medelv.  

(SD)

Medelv.  

(SD)

Pa Pb

SF36 PCS 15 42,9 (9,0) 43,9 (9,3) ns 14 47,4 (7,0) 46,9 (9,4) ns ns

SF36 MCS f 14 34,8 (13,1) 35,7 (14,0) ns 13 39,1 (16,7) 41,1 (15,3) ns ns

MANSA tot.
sum.

20 4,4 (0,9) 4,3 (1,3) ns 14 4,4 (0,9) 4,5 (1,0) ns ns

MANSA 
Tillfredst 
med fys 
h�lsa 

20 Pos rank= 
6

Neg rank=5
Ties=9

nsc 13 Pos rank 
=5

Neg 
rank=4
Ties=4

nsc

MANSA 
Tillfredst 
med psyk 
h�lsa f

19 Pos rank=7
Neg rank=1

Ties=11

nsc 12 Pos rank=5
Neg 

rank=2
Ties=5

nsc

GAF f tot 
sum

17 62,8 (13,1) 69,2 (20,0) .041 12 69.0 (21,9) 70,5 (17,0) ns ns

SCL90 
tot sum f

18 113,0 (72,1) 105,0 

(74,4)

ns 14 98,0 (78,7) 90,0 (74,7) ns ns

SCL 90 
Somatiska 
symt

18 1,20 (0,90) 1,14 (0.90) ns 15 0,84 (0,71) 0.80 (0,71) ns ns

SCL90 
Depress 
symt

20 1,37 (0,93) 1,40 (0.85) ns 15 1,20 (1,09) 1,09 (1,03) ns ns

SCL90 Psyk 
symt. f

18 0,99 (0,85) 0,86 (0,84) ns 14 1,04 (1,06) 0,90 (0,96) ns ns

KASAM tot 
sum f

17 52,8 (17,0) 61,2 (19,4) .009 14 57,2 (16,3) 57,8 (19,0) ns .050

N�rvarons inverkan p� resultatet i delstudie II och III

N�rvaron redovisas i Tabell 3. Interventionsgruppen genomf�rde under 12 m�nader 

mellan 68-76 studiecirkeltr�ffar och kontrollgruppen mellan 40-48 tr�ffar. Bortfallet 

inkluderat intention to treat-individerna uppgick till 33 procent. Medianv�rdet p� en 

n�rvaro av 51 procent best�mdes som brytpunkt mellan h�gt och l�gt deltagande. Det 

var ingen signifikant skillnad i relation till de flesta redovisade utfallsm�tt mellan 
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deltagare med h�gt respektive l�gt deltagande. Emellertid kunde bland de boende i 

interventionsgruppen (delstudie II) med h�g n�rvaro ses en signifikant minskning i 

kroppsvikt j�mf�rt med de med l�g n�rvaro. I kontrollgruppen noterades bland de 

boende en signifikant �kad initial risk och ett �kat 10-�rs risk f�r hj�rtk�rlincident 

(HeartScore) hos de med h�g n�rvaro. Bland personalen s�gs en signifikant relation 

mellan l�gt Hba1c och h�g n�rvaro. I delstudie III �r ett h�gt KASAM signifikant 

relaterat till h�g n�rvaro. Inget liknade interaktion kunde ses i relation till andra 

v�rden i interventions- eller kontrollgrupp.

Delstudie IV

I delstudie IV var syftet att belysa betydelsen av att delta i ett livsstilsprogram som 

den erfars av personer med psykiskt funktionshinder. Den f�rsta tolkningen av den 

samlade intervjutexten visade p� att betydelsen av att delta i ett livsstilsprogram 

inneb�r att p�b�rja en v�g till f�rb�ttrad h�lsa och v�lbefinnande. Det dagliga livet f�r 

en annan mening med nya unika erfarenheter. Personalens deltagande �r ett viktigt 

st�d och inneb�r en �nskan om och m�jligheter till en djupare personlig relation. Ett 

deltagande i ett livsstilsprogram kan ocks� inneb�ra att hoppet om ett annat liv v�cks, 

vilket ocks� kan inkludera ett hopp om en v�ndpunkt till �terh�mtning fr�n den 

psykiska oh�lsan.

I strukturanalysen framtr�dde fyra teman; Min h�lsa kan f�rb�ttras, Det dagliga livet 

har delvis getts ett f�r�ndrat inneh�ll, En �kad k�nsla av n�rhet och j�mlikhet med 

personalen och Bli medveten om livssituationen.

Min h�lsa kan f�rb�ttras

En betydelse av delta i ett livsstilsprogram i studiecirkelform f�r personer med 

psykiskt funktionshinder �r insikten om att h�lsan kan f�rb�ttras �ven om det finns 

hinder som m�ste tas h�nsyn till. Ett deltagande v�cker hopp om ett h�lsosammare 

liv. Temat inneh�ller beskrivningar om �nskan och hopp om att minska i vikt, att bli 

starkare och f�rb�ttra konditionen genom att f� mera kunskap om kost och tr�ning i 

teori och i praktik. 

Det beskrivs en �nskan om att f�r�ndra sina vanor och att bli mera aktiv. Texten 

uttrycker att ett deltagande kanske �ppnar m�jligheten till en h�lsosammare livsstil, 
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att prova nya aktiviteter med hopp om att v�cka ett nytt intresse som kan bli en viktig 

del i livet. Men det finns ocks� l�ga f�rv�ntningar, som uttrycks i att man deltar bara 

f�r att man uppmanats till det eller f�r att man vill prova n�got nytt. 

Deltagande i ett livsstilsprogram inneb�r en m�jlighet att f� k�nna sig mera i form 

och starkare. Vissa av deltagarna ber�ttar om hur de redan p�b�rjat f�r�ndringar i 

vardagen vid tidpunkten f�r intervjun s�som att �ta h�lsosammare och minska 

sockerintaget och att studiecirklarna medf�rt en viktnedg�ng och �kad k�nsla av 

v�lbefinnande. Hos n�gra uttrycks f�rv�ning �ver ov�ntade effekter s�som f�rb�ttrad 

aptit och mindre symtom. 

Deltagande i ett livsstilsprogram betyder ocks� att omst�ndigheter uppenbaras som 

p�verkar m�jligheten att f�rb�ttra h�lsan f�r personer med psykiskt funktionshinder. 

Texten talar i detta fall om fysiska och psykiska hinder som d�lig kondition, d�lig 

koordinationsf�rm�ga, tr�tthet som har sin grund i medicinering, social fobi, och 

d�lig uth�llighet. Vissa av dessa hinder kan avhj�lpas genom att g� en cirkel och 

kringg�s utifr�n hur studiecirkelledaren genomf�r sitt uppdrag och bem�ter 

deltagarna 

Det dagliga livet har delvis getts ett f�r�ndrat inneh�ll.

Inneb�rden av att delta i ett livsstilsprogram i studiecirkelform f�r personer med 

psykiskt funktionshinder �r att det dagliga livet delvis f�r ett f�r�ndrat inneh�ll med 

nya erfarenheter och att vara del i n�got att vara stolt �ver. Texten talar om 

studiecirkeln som ett s�tt att bryta tristessen i dagliga livet.

Deltagandet i ett livsstilsprogram blir en viktig del i det dagliga livet, n�got 

inspirerande, som ger struktur, n�got att se fram emot, speciellt f�r dem som �r 

sysslol�sa, men ger ocks� tillf�llen till nya positiva erfarenheter som att �ta nya goda 

matr�tter som man inte �r van vid, prova nya sporter och tr�ningsmetoder och 

bes�ka nya platser. Texten ger ocks� uttryck f�r tillfredst�llelse �ver ov�ntade 

erfarenheter som nya insikter om den kost som tillagats och �tits. 

Deltagandet i ett livsstilsprogram betyder ocks� att vara del i n�got att vara stolt �ver. 

Detta uttrycks i en iver �ver att deltagandet skall uppm�rksammas av omgivningen, 
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vilket uttrycks i f�rs�ken att minska i vikt redan innan interventionen startat eller att 

bjuda sl�kt och v�nner p� dietkost. Vidare beskriver man att man �terupptagit sin 

tidigare tr�ning, inf�rskaffat egen dietinformation i form av posters som placeras i 

l�genheten eller k�pt egen styrketr�ningsapparatur som placerats i vardagsrummet.

En �kad k�nsla av n�rhet och j�mlikhet med personalen

Ett gemensamt deltagande i studiecirkeln tillsammans med personalen inneb�r att 

erfara en f�r�ndrad relation till personalen. Deltagarna talar om att ha ett gemensamt 

intresse och att uppt�cka nya ok�nda egenskaper hos personalen, s�som 

familjef�rh�llanden och privata intressen. Ett gemensamt deltagande betyder ocks� 

att relationen f�r uppm�rksamhet och p�verkas, men ocks� personalens betydelse 

uppm�rksammas. Detta uttrycks i en k�nsla av �kad n�rhet och j�mlikhet i 

relationen, men �ven skillnader blir uppenbarade n�r man k�nner sig utest�ngd fr�n 

personalens gemenskap.

Bli medveten om livssituationen

Ytterligare en inneb�rd av att delta i ett livsstilprogram i studiecirkelform �r att ens 

s�rbara livssituation blir mera uppenbar. Deltagarna beskriver levnads�den med

risken f�r �terfall i sjukdom och k�nslan av att inte ha kontroll �ver sitt eget liv. Det 

uttalas ocks� en oro �ver h�lsan och risken att drabbas av sjukdom och oh�lsa. 

Livssituationen visar sig ocks� i de sv�righeter som f�ljer funktionshindret och som 

skapar ett beroende vilket f�rhindrar deltagarnas ambition att uppn� en b�ttre h�lsa. 

Man talar om d�lig ekonomi, brist p� kunskap, situationer d�r andra best�mmer 

(personal, tj�nstem�n eller god man) och brist p� st�d. Beroendet blir en �n tydligare 

b�rda n�r de f�rv�ntas st�dja sina �ldrande f�r�ldrar. Livssituationen uppenbaras i 

uttalanden med insikten om att inte ha vad andra har. Man uttrycker en besvikelse 

�ver hur livet kunnat bli och det om�jliga i att f�rverkliga sina dr�mmar. Men � andra 

sidan talar man om studiecirkeln som allt fr�n en m�jlighet till f�rb�ttrad h�lsa till en 

b�rjan p� en �terh�mtning fr�n allvarlig psykisk sjukdom.
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DISKUSSION

Avhandlingens �vergripande syfte var att beskriva den levda erfarenheten av kropp 

och h�lsa som den beskrivs av personer med psykiskt funktionshinder, att inom 

ramen f�r en randomiserad kontrollerad studie unders�ka i vad m�n fysiologiska, 

psykologiska och livskvalitetsparametrar p�verkas av en h�lsointervention samt 

belysa betydelsen f�r personer med psykiskt funktionshinder av att delta i en s�dan 

h�lsointervention. 

Normalitet

Resultatet av delstudie I visar att deltagarna beskriver h�lsan som att ha ett 

annorlunda liv j�mf�rt med det liv de nu lever, ”H�lsa �r ett liv som andra” och 

”H�lsa �r fr�nvaro av psykiska och fysiska problem”. B�da dessa kategorier anknyter 

till en f�rhoppning om normalitet och till ett liv som de antar att andra har och ses 

som en viktig faktor f�r att uppleva h�lsa. Den svenska psykiatrireformen 1995 hade 

sitt avstamp i principen om normalitet (Nirje 1969) och delaktighet (Socialstyrelsen 

1992, United Nations 2006), men erfarenheterna fr�n deltagarna i delstudie I visar 

p� brister i detta avseende. Deras funderingar �ver sin livssituation �r i 

�verensst�mmande med k�nda f�rh�llande i Sverige f�r m�lgruppen. Regeringens 

utredning (Staten Offentliga Utredningar 2006) �ven kallad Miltonutredningen sl�r 

fast att levnadsf�rh�llandena �r �verlag s�mre bland personer med psykiska 

funktionshinder j�mf�rt med �vrig befolkning inom de flesta omr�dena, s�v�l 

materiellt, ekonomiskt, socialt som h�lsom�ssigt. K�nslan av att inte ha samma 

m�jligheter som andra och att st� l�ngst ned p� samh�llsstegen beskrivs som en av de 

viktigaste faktorerna f�r att drabbas av sjukdom och f�r tidig d�d (Marmot 2004). 

Hos personer med schizofreni �r enligt McKibbin et al. (2006) 

delaktighetsinskr�nkning och depression relaterade till varandra, men situationen 

kan enligt Yilamz et al. (2008) f�rb�ttras om h�nsyn i st�rre utstr�ckning tas till 

kontextuella faktorer (d�lig ekonomi, transporthinder, informationsbrist) f�r att 

underl�tta f�r individen att ta del av �nskade aktiviteter. D�rigenom �kar 

m�jligheten till en f�rb�ttrad social interaktion och d�rmed delaktighet vilket i sin 

f�rl�ngning kan reducera de negativa konsekvenserna av funktionshindret. 
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H�lsa/stigma

H�lsa beskrivs i en �nskan �ver att vara som andra och att bli respekterad som andra 

oavsett psykisk sjukdom och kroppsutseende. Erfarenheter av stigmatisering orsakad 

av psykisk sjukdom beskrivs av intervjupersonerna. Stigmaforskningen �r t�mligen 

omfattande och Dickerson et al. (2002) fastsl�r att erfarenheterna av stigmatisering 

�r relaterad till socioekonomiska variabler och inte till symtom eller social funktion. 

D�rtill bidrar erfarenheter av stigmatisering och diskriminering, hos personer med 

psykiska funktionshinder, till att st�rka k�nslan av att vara socialt utst�tt (Kaj & 

Crossland 2001). Omgivningens f�rdomar och negativa attityder i form av 

stigmatiserande uttalande, negativa kommentarer, bem�tande som mindre vetande, 

och att omgivningen undviker kontakt, ger konsekvenser f�r den drabbade som social 

isolering, inkomstbortfall, sv�righeter att f� arbete och bostad och till och med s�mre 

sjukv�rd. Detta sammantaget orsakar en psykologisk skada som resulterar i att 

stigmat internaliseras (Corrigan 1998, Corrigan & Watson 2002, Link et al. 2001) hos 

individen, vilket resulterar i nedv�rdering, skam, s�mre h�lsa, s�mre sj�lvk�nsla och 

tillbakadragenhet utl�st genom att de negativa stereotyperna till�mpas p� en sj�lv 

(Corrigan 1998, Rosenfield 1997, Wahl 1999). Liknade fynd har noterats i forskning 

bland personer med fetma (De Hert et al. 2006, Rogge et al. 2004). Internaliserad 

stigmat har visat sig motverka rehabilitering och �terh�mtning eftersom det p�verkar 

hopp och sj�lvk�nsla och verkar funktionsneds�ttande (Berge & Ranney 2005, Knight

et al. 2003, Thornicroft et al. 2009).  

F�ga f�rv�nande beskrev intervjupersonerna h�lsa som att inte beh�va ha fysiska och 

psykiska problem. Att sakna energi eller motivation beskrivs som en vanlig och 

besv�rande upplevelse och det verkar finnas en insikt om hur detta p�verkar deras 

dagliga liv och livskvalitet negativt vilket �r i �verensst�mmelse med vad Corring och 

Cook (2007) funnit. Fenomenet �r sv�rt att h�rleda eftersom det kan beskrivas som 

fatique och brist p� kraft (Pejlert et al. 1999) eller som en brist p� motivation, och �r 

k�nd som en del i symtombilden f�r schizofreni men �ven andra psykiska sjukdomar

(American Psychological Association 2002). Enligt Ryan och Decci (2000), som 

forskar om sj�lvbest�mmande teorier, �r den g�ngse uppfattningen bland forskare att 

motivation �r kopplad till biologi, kognition och f�rm�gan att s�tta upp m�l, uppr�tta 

en plan f�r att n� dessa m�l och att genomf�ra planen. Nuvarande 

motivationsteorier, som teorier om sj�lvbest�mmande, vidh�ller att alla individer b�r 
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p� en naturlig inre (intrinsic) motivation till sj�lvbest�mmande och sj�lvutveckling. 

Den �r beroende av faktorer som positiv och negativ feedback som underl�ttar eller 

f�rhindrar naturliga psykologiska behov som f�rm�ga till sj�lvst�ndighet och 

anknytning till andra (Ryan & Deci 2000). Psykiatripersonal kan i sitt arbete 

f�rb�ttra den inre motivationen hos personer med psykiska funktionshinder. Det har 

visat sig i ett flertal studier att faktisk, uppfattad eller f�rv�ntat misslyckande kan 

leda till minskad k�nsla av f�rm�ga och effektivitet (Doble 1988), men ocks� 

strategier som maximerar framg�ng och minimerar misslyckanden som Errorless 

Learning (Kern et al. 2003) kan vara framg�ngsrika. Motiverande samtal kan ocks� 

vara en anv�ndbar metod f�r att st�rka inre motivationen (Bellack & DiClemente 

1999, Miller & Rollnick 2004 ).

Optimism

Den tredje kategorin ”H�lsan kan p�verkas av mig” andas hopp och en tillf�rsikt 

bland intervjupersonerna d� de k�nner sig ha ett visst inflytande �ver sin h�lsa. 

Intervjuerna genomf�rdes i ett tidigt skede av interventionen och det faktum att 

intervjupersonerna anm�lt sig till en studiecirkel f�r att f�rb�ttra sin h�lsa kan i viss 

m�n f�rklara en del av den optimism och motivation som de gav utryck f�r. Ett fynd i 

det avseendet �r de uttalanden som handlade om hur de sj�lva kunde hitta 

situationer eller platser d�r de kunde finna symtomlindring, genom att till exempel 

lyssna p� musik, arbeta med tr�dg�rden, sk�ta blommor eller vara i ridhuset.  Detta 

efterfr�gades inte explicit utan var n�got som n�mndes i ett flertal intervjuer. I 

litteraturen �r denna sj�lvhantering av psykisk h�lsa eller symtom ett v�lk�nt 

fenomen beskriven till exempel i en review av Piatkowska och Farnhill (1993), som

framh�ller att det finns f� v�lkontrollerade studier �ver dess effektivitet. Boschi et al.

(2000) n�mner aktiva kognitiva beteendetekniker som till exempel att vara beredd p� 

det v�rsta, f�rs�ka se det positiva eller att ta en dag i taget. Aktiva beteendetekniker 

som till exempel att prata med en familjemedlem, prata med en v�n eller f�rs�ka 

h�lla sig sysselsatt. Undvikande f�rekommer ocks� som till exempel att �ta/r�ka 

mera �n vanligt, anv�nda droger eller alkohol eller sova mycket. Boschi et al. (2000)

menar att de kognitiva metoderna verkar vara de mest anv�nda medan de 

beteendem�ssiga �r mest framg�ngsrika. Mest k�nd �r kanske en accepterande 

teknik som anv�nds av r�sth�rare vid kontroll av r�ster (Romme & Escher 1989). 

Sj�lvkontroll �ver sin sjukdom och symtom �r en viktig del i �terh�mtningen fr�n 
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schizofreni och anv�nds med framg�ng i patientundervisning och flera 

�terh�mtningsprogram som till exempel IMR (Illness Management and Recovery) 

som utvecklats av Meuser et al. (2002) och �r empiriskt utv�rderat, som bland annat 

visar p� f�rb�ttrade behandlingsresultat, f�rb�ttrad psykosocial funktionsniv� och att 

patienterna sj�lva sade sig b�ttre orka med sina symtom (Mueser et al. 2006).

Risk f�r hj�rt-k�rlsjukdom

Livsstilsinterventionen som p�gick under 12 m�nader resulterade, som redovisas i 

delstudie II, i en signifikant minskning av medelv�rdet p� riskfaktorerna f�r metabolt 

syndrom. En minskning av antalet personer som kan betecknas ha utvecklat metabolt 

syndrom uppstod, men dock inte statistiskt signifikant. Minskningen av medelv�rdet 

i det systoliska blodtrycket �r den huvudsakliga faktorerna till detta.

Den f�rv�ntade f�r�ndringen av vikt, midjeomf�ng och BMI och arbetskapacitet i 

interventionsgruppen j�mf�rt med kontrollgruppen uteblev. Fr�gan �r vilken grad av 

f�r�ndring som skulle f�rv�ntas med avseende p� avvikelsen i kontrollgruppen och 

den begr�nsade n�rvaron. � andra sida visar resultaten inte p� att n�rvaron hade 

n�gon st�rre inverkan annat p� kroppsvikten i interventionsgruppen. Andra studier 

(Littrell et al. 2003, Skrinar et al. 2005) visar p� sm� viktminskningar eller avbruten 

vikt�kning i interventionsgruppen och fortsatt vikt�kning bland kontrollerna. Men � 

andra sidan visar en annan 24 veckors livsstilsintervention riktad till patienter med 

schizofreni och diabetes p� en signifikant viktminskning j�mf�rt med kontroller 

(McKibbin et al. 2006). Eftersom r�kning �r en viktig riskfaktor f�r CVD (Yusuf et al.

2004) har ett r�kavv�njningsprogram en sj�lvskriven plats i en livsstilsintervention. 

Tyv�rr s� var intresset l�gt f�r detta bland deltagarna. Enligt Bock et al. (1998) s� �r 

beredskapen till att f�r�ndra livsstilen som inneb�r h�lsosam kost och fysisk aktivitet 

inte automatiskt en beredskap att sluta r�ka. Detta kan vara en del av f�rklaring till 

varf�r effekten p� HeartScore uteblev, d�r r�kning �r en av de ing�ende 

parametrarna. Studien visar ocks� p� en m�rklig signifikant �kning av Hba1c i n�stan 

samtliga grupper fast�n P-glukos v�rdet inte f�r�ndrats. F�rklaringen kan vara en 

systematisk deviation eller f�r�ndring i laboratoriemetoder. Vidare befanns 

sambandet mellan n�rvaro och effekt svagare �n f�rv�ntat. Trots att personalens 

medverkan och st�d var de boendes n�rvaro l�g. Det s�tt p� hur personalen 

prioriterade studiecirklarna kan ha p�verkat de boendes grad av n�rvaro. Emellertid, 
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s� uppskattade s�v�l boende som personal sina studiecirklar och ans�g dem som 

betydelsefulla f�r deras livsstilsf�r�ndring och personalens medverkan uppskattades 

b�de av personal och boende. 

Livskvalitet

Ur resultaten f�r delstudie III kan utl�sas att interventionsprogrammet, som 

ursprungligen var utformat f�r att f�rb�ttra den fysiska h�lsan, inte hade n�gon 

uttalad effekt p� livskvaliteten, d�remot effekter p� k�nslan av sammanhang och 

effekter p� psykosocial funktion. En f�rklaring till detta kan vara som Hansson 

(2006) och Bobes och Garcia- Portilla (2006) framh�ller, att den subjektiva 

livskvaliteten p�verkas negativt av negativa psykotiska eller depressiva symtom hos 

personer med psykiska funktionshinder och den subjektiva livskvaliteten p�verkas 

endast till en mindre grad av yttre levnadsf�rh�llanden. En framg�ngsrik 

viktminskning hade kunnat resultera i en livskvalitetsf�rb�ttring och �kat 

v�lbefinnande (Allison et al. 2003).

Psykosocial funktion, k�nsla av sammanhang

Den sj�lvskattade psykosociala funktionsniv�n f�rb�ttrades signifikant i 

interventionsgruppen, n�got som inte kunde ses i kontrollgruppen. D�remot 

resulterade interventionen inte i n�gra f�r�ndringar av de psykiatriska symtomen. 

Enligt Faulkner och Biddle (1999) och Beebe et al. (2005) kan fysisk aktivitet p�verka 

sekund�rsymtom som depression, l�g sj�lvk�nsla och tillbakadragenhet hos personer 

med schizofreni. L�ngden p� interventionen och intensiteten i den fysiska aktiviteten 

har kanske inte varit tillr�cklig f�r att n� symtomreduktion.

I interventionsgruppen s�gs en signifikant f�rb�ttring av KASAM j�mf�rt med 

kontrollgruppen och att f�r�ndringen uppenbarligen �r relaterad till graden av 

n�rvaro. H�r infinner sig en undran om det �r sj�lva inneh�llet i studiecirkeln eller 

om det �r det sociala utbytet som �r den st�rsta orsaken till utfallet? 

Interventionsgruppen hade m�jlighet till studiecirkeltr�ffar dubbelt s� ofta som 

kontrollgruppen. Granskningen av subskalorna i KASAM visade p� att ett deltagande 

i studiecirkel vare sig det �r en livsstilsinriktad eller estetisk s�dan p�verkar 

subskalan hanterbarhet. 
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Studiecirklarna verkar ha st�rkt deltagarnas kontroll, sj�lvk�nsla, sociala st�d och att

studiecirklarna har bed�mts av deltagarna som n�got positivt. Studiecirklarna kan ha 

haft en betydelse f�r den ofta trista tillvaron f�r deltagarna, som kan pr�glas av 

sysslol�shet och tristess (Lazarus 1991) som i sig kan vara en av de bidragande 

orsakerna till d�lig fysisk h�lsa (Daumit et al. 2005). Studiecirklarna gav m�jlighet 

till social interaktion tillsammans med andra deltagare, personal och ledare, men gav 

ocks� ny kunskap i h�lsofr�gor och konst vilket kan ha p�verkat deras 

hanteringsf�rm�ga.

Dr�mmen om ett h�lsosammare liv

I Delstudie IV visade det sig att betydelsen f�r personer med psykiska 

funktionshinder av att ha deltagit i ett livsstilsprogram kan redovisas under fyra 

teman; ”Min h�lsa kan f�rb�ttras”, ”Det dagliga livet har delvis f�tt ett nytt inneh�ll”, 

”En �kad k�nsla av n�rhet och j�mlikhet med personalen” och ”Bli medveten om 

livssituationen”. 

Temat ”Min h�lsa kan f�rb�ttras” inneh�ller deltagarnas, ambitioner, f�rv�ntningar 

och motiv f�r att anm�la sig till ett livsstilsprogram i form av en studiecirkel. 

Studiecirkeln �r svar p� dr�mmarna om en h�lsosammare livsstil och f�rb�ttrad 

kondition. Insikten finns om de hinder och sv�righeter som m�ter dem, n�r de skall 

f�r�ndra sin livsstil, men som kan kringg�s med hj�lp av en ink�nnande ledare. 

Temat ”Det dagliga livet har delvis f�tt ett nytt inneh�ll” belyser den betydelse 

studiecirklarna f�tt f�r inneh�llet i deras dagliga liv. Studiecirklarna bryter den 

dagliga tristessen ((Dixon et al. 1999, Hayes & Halford 1996, Lazarus 1991, Shimitras

et al. 2003)och m�jligg�r f�r deltagarna att ta del av nya erfarenheter och g� in i en 

annan roll (Anthony et al. 2002), rollen som studiecirkeldeltagare. Graden av 

syssels�ttning kan vara en faktor som p�verkar v�lbefinnandet (Leufstadius et al.

2006) och den subjektiva livskvaliteten (Aubin et al. 1999). 

J�mlik med personalen

”En �kad k�nsla av n�rhet och j�mlikhet med personalen” �r temat som lyfter fram 

personalens betydelse och betydelsen av deras medverkan i studiecirklarna 

tillsammans med deltagarna. Det gemensamma deltagandet betyder att relationen 

utvecklats genom en �kad k�nnedom om personalen vilket resulterat i att grupperna 



68

kommit varandra n�rmare mot en mera j�mlik niv�. Men det har ocks� betytt att 

skillnaderna mellan grupperna i vissa fall uppdagats och blivit tydligare. Dessa 

resultat st�ds fynd av Chinman et al. (1999) och Leiphart och Barnes (2005). Men 

ocks� att n�r patienter k�nner att personal g�r andra saker, eller mer �n f�rv�ntas av 

dem, som f�r patienten att k�nna sig speciell eller utvald s� fr�mjar det 

�terh�mtningen (Topor et al. 2006). 

S�rbarhet

Fj�rde temat ”Bli medveten om livssituationen” �r en beskrivning av en s�rbar 

livssituation. Denna s�rbarhet visar sig i en brist p� kontroll, att inte kunna p�verka 

sitt �de, d�r risken f�r �terfall i sjukdom alltid �r n�rvarande. Livssituationen med 

begr�nsat sj�lvbest�mmande, d�lig ekonomi, och begr�nsade kunskaper i h�lsofr�gor 

skapar en k�nsla av beroende. Det finns ocks� uttryck f�r hoppl�shet, ledsnad �ver 

att ett normalt liv g�tt dem f�rbi och en dr�m om ett normalt liv som inte kommer att 

f�rverkligas, vilket ocks� �r beskrivet av Lally (1989), Hensley (2002) och Horowitz 

(2002).

Metodologiska �verv�ganden 

En styrka med denna avhandling �r att b�de kvalitativa och kvantitativa metoder har 

anv�nts, men resultaten ska tolkas med viss f�rsiktighet d� det finns ett antal 

svagheter i de studier som presenteras. Delstudie I och IV baserar sig p� intervjuer av 

begr�nsat antal personer. Vid intervjuerna s� uppm�rksammade vi sv�righeterna 

med att intervjua s�rbara personer som ibland var p� gr�nsen till psykos, vilket 

kr�vde f�rsiktighet och k�nslighet under intervjusituationen. En nackdel eller 

f�rsv�rande omst�ndighet �r att datainsamlingen till delstudie I och IV skedde vid ett 

och samma tillf�lle, det vill s�ga att intervjuerna hade tv� fokus, vilket gjorde att de 

ber�ttelser som informanterna gav kanske blev mindre utt�mmande �n �nskat. En 

annan sv�righet var att veta hur djupt man kunde g� i intervjuerna. F�r flera av 

informanterna var det uppenbart att man var ovan vid att reflektera �ver de relativt 

abstrakta fr�gest�llningar (h�lsa och kropp) som var fokus i v�r intervju. Detta kan ha 

bidragit till att informanterna hade sv�rt att �stadkomma l�ngre ber�ttelser. 

Analysarbetet f�rsv�rades ocks� av informanternas sv�righet att direkt beskriva vad 

h�lsa �r (delstudie I) utan det blev oftast en beskrivning av den oh�lsa och symtom de 

led av eller de konsekvenser som sjukdomen medf�rde f�r dem. M�nga av dessa 
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sv�righeter hade f�rmodligen kunnat undvikas eller lindras genom kortare 

upprepade intervjuer.

�ven delstudie II och III har begr�nsningar. Endast 31 procent av alla tillg�ngliga 

personerna gav sitt samtycke till att delta. Studiens design med ett brett erbjudande 

om en h�lsointervention garanterar inte att personer som har de st�rsta fysiska 

behoven verkligen n�s av interventionen. Sampelstorleken som �r relativt liten, �r 

k�nslig f�r drop-outs. Bortfallet i studien var 33 procent och medianv�rdet f�r 

n�rvaron var 51 procent vilket �r l�gt men j�mf�rbart med andra studier, till exempel 

Skrinar et al. (2005) och Menza et al. (2004) som rapporterar en n�rvaroniv� p� 

mellan 62 och 69 procent i program f�r h�lsointerventioner. Ett bortfall p� 20-30 

procent bland ”friska” studiecirkeldeltagare, med majoriteten av bortfallet f�re start 

och en n�rvaro p� mellan 60- 80 %, redovisas f�r ABF:s studiecirklar (�. Stenlund-

Bj�rk, ABF, personlig kommunikation, 10 april 2006). Vidare finns m�jligheten till 

�verspillningseffekter, det vill s�ga personer i kontrollgruppen som bor i samma 

kommun kan ha p�verkats av deltagare i interventionsgruppen och d�rmed b�rjat 

med en h�lsosammare livsstil. Det har g�tt att ha relativt god kontroll p� detta med 

hj�lp av samtal med deltagarna och studiecirkelledarna. Detta har sitt ursprung i en 

besvikelse �ver randomiseringen eftersom de anm�lt sig till en h�lsointervention och 

ist�llet f�tt n�got de inte �nskat sig. Det f�r ses som en f�rdel f�r deras personliga 

h�lsa men som en nackdel f�r studien.

L�ngden p� studien, ett �r, kan ha p�verkat motivationen till att delta negativt. Men 

det �r ocks� ovanligt med s� l�nga uppf�ljningstider som 12 m�nader (Bradshaw et 

al. 2005), vilket b�r ses som en styrka f�r studien. Dessutom, f�r att �ka chanserna 

till en livsstilsf�r�ndring kr�vs minst sex m�nader av f�r�ndring (Statens 

folkh�lsoinstitut 2008). Men en kontinuerlig feed back till deltagarna eller upprepade 

m�tningar skulle kanske ha p�verkat deltagarnas motivation att fullf�lja och fr�mjat 

n�rvaron.

Personalen inbj�ds att vara med p� liknade villkor som de boende och b�r ses som en 

styrka. Ett argument f�r denna strategi var att st�rka st�det f�r de boendes 

deltagande (jfr Whittemore et al. 2003). Ett annat argument var att minska 

stigmatiseringen och p�verka upplevelsen av ett ”vi och ett dom”. Av samma 
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anledning var inbjudan �ppen till alla oavsett om man hade sm� eller stora behov av 

interventionen. Studiens design har beskrivits positivt av de boende (delstudie II och 

IV). Ett tredje argument f�r interventionens design var en f�rhoppning om att 

interventionen skulle bli best�ende med personalen som deltagare. Sedan �r det sv�rt 

att veta ifall personalens medverkan p�verkade deltagandet p� ett positivt eller 

negativt s�tt. 

Yttre faktorer som kan ha p�verkat resultatet i dessa studier kan handla om 

engagemanget hos studiecirkelledarna. Studiecirkelledarna f�r b�de 

interventionsgruppen och kontrollgruppen visade p� stor engagemang f�r sin uppgift 

och var omtyckta av deltagarna. De ekonomiska subventionerna av resor, avgifter till 

sportanl�ggningar och bad och kostnader f�r material kan ha haft betydelse eftersom 

m�nga av deltagarna lever under sn�v ekonomi. I normala fall medf�r ett deltagande 

i en studiecirkel ocks� en kostnad i sig i form av en studiecirkelavgift.  

Denna studie kan kritiseras f�r att den har en top-down design d�r de boende och 

deras v�rdare haft ett begr�nsat inflytande vad g�ller interventionens inneh�ll och 

genomf�rande, vilket inte �r ovanligt vid interventioner. Till skillnad fr�n en ren 

”top-down” design hade interventionen ett normalitetsstr�vande som innebar att alla 

”tjocka, smala, normalviktiga och sjuka och friska” erbj�ds att delta. Det optimala vid 

denna intervention hade varit om man vid studiens planering, och �ven under 

interventionens g�ng, kunnat fr�ga deltagarna om vad de prioriterar och ser som 

viktigt f�r sin h�lsa och utformat och modifierat interventionen utifr�n det. Nu blev 

det inte s� utan intervjuerna f�r delstudie I hamnade tidsm�ssigt en bit in i 

interventionen. F�rdelen med den valda studiecirkelformen �r att deltagarna �nd� till 

viss del kan p�verka vilka aktiviteter som ing�r och sv�righetsgraden kan ocks� 

anpassas efter deltagarnas f�rm�ga och d�rigenom mildra ”top-down” bilden. 

Samtidigt �r det viktigt metoden �r standardiserad p� det viset att den ser ut ungef�r 

lika ut p� alla boendest�den. 

Sammantagen diskussion

Vid en sammantagen diskussion kring resultatet av denna studie infinner det sig ett 

antal fr�gor som b�r diskuteras. L�nar det sig att g�ra en s�dan h�lsointervention och 
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fungerar det? �r det v�rt m�dan att erbjuda personer med psykiskt funktionshinder 

denna typ av insatser, g�r det, g�r det inte?

P� detta g�r det inte att entydigt svara ja eller nej. Det finns begr�nsningar i empirin 

som kan h�rledas till de sm� grupper som studien baserar sig p�. Resultaten fr�n 

interventionen indikerar att gjorda insatser har viss effekt. Antalet personer med 

utvecklat metabolt syndrom minskade (delstudie II) samt medelv�rdet av 

riskfaktorer f�r metabolt syndrom minskade signifikant j�mf�rt med 

kontrollgruppen, men inga f�r�ndringar i vikt, midjem�tt eller BMI, vilket f�rv�ntats 

i h�gre utstr�ckning. De relativt sparsamma fysiologiska resultaten uppv�gs av att 

interventionen gav andra positiva effekter. Interventionen har upplevts som 

meningsfull av dem som deltagit. K�nslan av sammanhang st�rktes signifikant 

(delstudie III) och det gemensamma deltagandet med personalen betyder att 

relationen dem emellan f�r�ndrats (delstudie IV). Sociala relationer �r en avg�rande 

faktor vid �terh�mtning fr�n allvarlig psykisk sjukdom (Schon et al. 2009).

Med tanke p� den h�ga f�rekomsten av riskfaktorer f�r oh�lsa s� kan man h�vda att 

alla f�rs�k �r lovv�rda, och bevisligen finns det hos m�lgruppen ett intresse, och en 

oro f�r den personliga h�lsan (delstudie I och IV). Vad som kan f�rb�ttras �r 

metoden. I denna studie anv�ndes en bepr�vad studiecirkel, dock inte vetenskapligt 

bepr�vad, som visat sig fungera v�l bland frisk befolkning och andra grupper av 

personer med funktionshinder. Inom det h�lsopedagogiska omr�det har det g�tt att 

finna n�gra metoder som �r s�rskilt utformade f�r personer med psykiskt 

funktionshinder, d�r de kognitiva bekymren �r framtr�dande. 

�ven om intresset ter sig l�gt rent sifferm�ssigt med endast 31 procent av de 

tillg�ngliga som h�rsammat erbjudandet, s� visade det sig att antalet boende som var 

med under studiecirkelsessionerna, var i realiteten avsev�rt h�gre (ej redovisat under 

Resultat). Dessa hade av olika anledningar inte anm�lt sig till studien d�r t�nkbara 

orsaker �r f�r kort bet�nketid, att inte vilja binda sig, eller en r�dsla f�r provtagning. 

Men en gener�s inst�llning gav �ven dessa en m�jlighet att vara med. 

En annan tanke som infinner sig �r; har r�tt personer n�tts av interventionen? Vid en 

granskning av de boende som anm�lt sig till studien tyder mycket p� att dessa �r att 
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beteckna som relativt aktiva sedan tidigare. I gruppen av personer i st�dboende med 

h�g risk f�r oh�lsa finns vad som skulle betecknas som personer med ”s�rskilt h�g 

risk” med utpr�glade negativa symtom. Med ett annorlunda uppl�gg i samband med 

rekryteringen, med l�ngre bet�nketid och utpr�glat motivationsst�d fr�n personalens 

sida, skulle kanske en h�gre andel av dessa ha anm�lt sig till denna studie. Deras ofta 

s�mre fysiska utg�ngsl�ge hade f�rmodligen ocks� gett studien (delstudie II och III) 

ett annat resultat. Men f�rmodligen s� hade det kr�vts en helt annan typ av 

intervention som byggt p� en individuellt utformat program med personlig coachning 

i n�ra samarbete med kontaktperson, prim�rv�rd, dietist osv. S� fr�gan kvarst�r om 

vilket som �r att f�redra: ett generellt brett erbjudande eller en h�griskstrategi. 

F�rmodligen b�r b�gge strategierna erbjudas. 

Interventionen medf�rde en kostnad p� ca 11000:- under ett �r per person, 

inkluderat personalen (ej redovisat resultat). Studien kan d�rmed eventuellt te sig 

som relativt kostsam f�r den ansvariga verksamheten, men till f�rsvar kan anf�ras att 

pengarna inte enbart kommit deltagarna tillgodo. Vid samtal med personal och 

intervjuer med de boende (delstudie IV) s� omvittnar de hur de �ven i sina familjer 

och bland anh�riga inf�rt nya rutiner kring kost och motion, vilket b�r beaktas ur ett 

h�lsoekonomiskt perspektiv. D�rtill har effekter noterats betr�ffande rutiner och 

organisering av arbetet p� boendest�den som kan h�rledas h�lsointerventionen 

(schemalagd fysisk aktivitet, gemensamma m�ltider etc) (ej redovisat resultat). Dessa 

effekter p� arbetet i boendest�den �r goda men inte gott nog. St�det i f�rebyggande 

h�lsov�rd f�r personer med psykiskt funktionshinder i st�dboende b�r knytas i st�rre 

utstr�ckning till det dagliga omv�rdnadsarbetet. V�rdpersonalen har sv�rt att se hur 

de skulle ha resurser att inkorporera denna typ av insats i sitt dagliga arbete. De ser 

det inte som en normal del i deras arbete utan n�got som beh�vs s�rskilda resurser 

till. Jag h�vdar inte att de skall driva studiecirklar, men d�remot ha tillr�cklig 

kunskap s� att de kan fungera som st�d f�r sina boende, att minska risken f�r 

metabola komplikationer (Bradshaw et al. 2005, Casells & Haffner 2006). En �kad 

fysisk aktivitet med �kad vardagsmotion (promenad i st�llet f�r att �ka bil, v�lja 

trappen i st�llet hissen) �r kanske det enklaste och mest effektiva metoden f�r att 

minska risken f�r hj�rt-k�rlsjukdom (Wennberg et al. 2006) tillsammans med 

r�kstopp (Yusuf et al. 2004).
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Interventionen har pr�glats av stark styrning uppifr�n, vilket �r naturligt i 

randomiserade studier. F�rs�kspersonerna blev utsatta f�r ett f�rdigt program som 

de hade att f�rh�lla sig till. Nu ger studiecirkelmodellen en h�g grad av frihet till 

modifiering utifr�n deltagarnas �nskem�l, vilket ocks� utnyttjades. Men resultaten 

fr�n delstudie I talar f�r att vid planeringen av en intervention �r det av betydelse att 

faktiskt fr�ga de som �r m�lgruppen f�r insatsen. Detta tillsammans med en fullgod 

�terkoppling kommer f�rmodligen att �ka k�nslan av delaktighet och inflytande i 

programmet, men ocks� underl�tta genomf�randet av programmet. 
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KONKLUSION OCH IMPLIKATIONER F�R V�RD OCH FORTSATT 

FORSKNING

Resultatet i denna avhandling visar att:

- h�lsa bland personer med psykiskt funktionshinder beskrivs som att ha ett liv som 

alla andra har utan beh�va k�nna sig avvikande och stigmatiserad i f�rh�llande till 

omgivningen. - h�lsa  beskrivs ocks� som en �nskan att slippa fysiska och psykiska 

problem och det finns en �vertygelse om att h�lsan g�r att p�verka genom kunskap 

och sj�lvkontroll av symtom.

- det �r m�jligt att genomf�ra breda h�lsointerventioner riktade till personer med 

psykiska funktionshinder och att det finns en vilja i denna grupp att sk�ta sin fysiska 

h�lsa. 

- h�lsointerventioner d�r personal ing�r �r uppskattade och ger effekter p� 

riskfaktorer f�r metabolt syndrom, men ocks� f�rb�ttringar i k�nsla av sammanhang 

och en f�r�ndrad relation till v�rdarna, vilket kan p�verka k�nslan av hopp och 

f�rm�gan att se nya m�jligheter.

Denna studie var en form av kompensationsinsats f�r att det preventiva arbetet inte 

fungerar f�r personer med psykiskt funktionshinder. En av orsakerna till den �kade 

risken f�r oh�lsa �r biverkningar av neuroleptikabehandlingen. Den m�ste f�ljas 

noggrant med avseende p� den fysiska h�lsan f�r att reducera risken f�r bieffekter i 

form av tr�tthet och fetma till ett minimum. F�r att uppf�ljning och den 

f�rebyggande h�lsov�rden skall fungera kr�vs ett f�rtydligande av ansvarsomr�den 

mellan de tre inblandade akt�rerna psykiatrin (f�rskrivare av l�kemedel) prim�rv�rd 

(ansvarig f�r preventiv h�lsov�rd) och kommunens socialtj�nst (ansvarig f�r daglig 

omv�rdnad). Detta g�ller ocks� mellan olika yrkesgrupper som sjuksk�terskor, 

sjukgymnaster, arbetsterapeuter och mentalsk�tare i v�rdkedjan. 

Enligt Folsom (2009) s� resulterar inte guidelines enbart i f�rb�ttrad h�lsov�rd f�r 

m�lgruppen. Studier har unders�kt fyra v�gar att f�rb�ttra h�lsan f�r personer med 

psykiska funktionshinder: utbilda patienterna i f�rebyggande egenv�rd, utbilda 

psykiatrer i att tillhandah�lla begr�nsad prim�rv�rd, underl�ttad remittering till 

prim�rv�rd och tillhandah�lla prim�rv�rd p� psykiatriska kliniker, vilka alla har sina 

f�r- och nackdelar.
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I Ottawadokumentet (World Health Organization 1986) presenteras fem 

handlingsstrategier f�r att st�rka det h�lsofr�mjande arbetet i medlemsl�nderna. En 

av dessa handlar om betydelsen av att utveckla den personliga f�rm�gan att ansvara 

f�r sin h�lsa. H�lsofr�mjande inneb�r att st�dja den personliga och sociala 

utvecklingen genom att tillhandah�lla information och utbildning f�r b�ttre h�lsa. 

Detta f�rv�ntas �ka m�jligheterna f�r medborgarna att f� mera kontroll �ver sin 

h�lsa och sin milj� och att g�ra val som �r i enlighet med en god h�lsa (World Health 

Organization 1986). Detta �r en insatts som personer med psykiskt funktionshinder 

�r i ett s�rskilt stort behov av.

H�lsointerventioner, och f�rmodligen ocks� andra aktiviteter, som involverar 

personalen och som inneh�ller tillr�cklig grad av utmaning, fr�mjar den enskilde att 

medverka i sociala aktiviteter, vilket i sin tur kan �ka k�nslan av sammanhang. 

V�rdarna b�r ocks� fr�mja och st�dja personer med psykiskt funktionshinder att 

finna aktiviteter, relationer och platser d�r symtomlindring kan upplevas. 

Strategier f�r att komma till r�tta med riskfaktorer f�r metabolt syndrom inneb�r en 

f�r�ndring till en h�lsosammare livsstil. Denna f�r�ndring underl�ttas genom en 

�ndring av attityd bland personalen, men ocks� genom en �kad kunskap i 

m�lgruppen och bland personalen. Resultaten visar p� behovet av en helhetssyn i 

v�rden av personer med psykiskt funktionshinder. V�rdpersonal b�r i sina m�ten 

med personer med psykiskt funktionshinder ha som m�ls�ttning att h�ja 

medvetenheten om betydelsen av en h�lsosam livsstil och hur den kan f�rhindra 

oh�lsa och f�r tidig d�d. Med tanke p� det begr�nsade antalet f�rs�kspersoner i 

denna studie kr�vs flera studier, g�rna d�r olika strategier p� ett systematiskt s�tt 

kunde j�mf�ras med varandra. Ytterligare forskning kr�vs om hur 

h�lsointerventioner f�r personer med psykiskt funktionshinder och kognitiva 

sv�righeter kan utformas till exempel med st�d fr�n olika motivationsteorier.
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handledningssessioner som mycket l�ttsamma, med en stor portion humor, visst 

allvar, men med en h�g vetenskaplig stringens. Tack professor Per Olov Sandman f�r 

dina kloka r�d som du �ser ur en djup omv�rdnadsk�lla. Tack docent Mikael 

Sandlund f�r det f�rsta f�r att du ledde mig in i forskarbanan och f�r det andra f�r 

allt du bidragit med f�rutom vid v�ra handledningar. Tack till docent Tommy 

Bj�rkman, som �r min bihandledare f�r V�rdalinstitutets r�kning, f�r dina kloka 

bidrag i diskussionerna. Bara din h�rliga Lundaanstrukna sm�landsdialekt b�r med 

sig en aura av l�rdom. Ett tack riktas ocks� till Med.dr. Olav Lindqvist f�r ditt 

ov�rderliga bidrag till de kvalitativa studierna. Dessa fem �r kommer f�r min del inte 

att g� of�rm�rkt f�rbi med tanke p� den relation som utvecklats oss emellan. Jag �r 

�vertygad om att vi p� ett eller annat s�tt kommer att ha med varandra att g�ra �ven i 

forts�ttning. Och det �r n�got som jag ser fram emot.
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och �ven numera disputerade, vid omv�rdnadsinstitutionen vid Ume� universitet f�r 
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arbetskollega vid psykiatriska kliniken, f.d. granne i Bure� och f.d. doktorandkollega, 

men numera lektor vid campus i Skellefte� och fortfarande en inspirerande 

samtalspartner, f�r v�ra givande samtal och diskussioner genom �ren. Jag vill ocks� 

rikta ett tack till all personal och doktorandkollegor inom V�rdalinstitutet, men 

s�rskilt till dem i plattformen ”psykiskt l�ngtidssjuka”, f�r allt kunskapsutbyte och 

trevliga samvaro som pr�glat v�ra workshops, och inte att f�rgl�mma mitt n�tverk 

inom CEPI.

Ett stort tack vill jag rikta till professor Hans Stenlund, Ume� universitet, f�r 

granskning av statistiska ber�kningar och egna ber�kningar och assistent Susanne 
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Till sjukgymnast Maria Dahlkvist vid psykiatriska kliniken i Skellefte� vill jag rikta ett 

stort tack och en varm kram f�r alla konditionstester som genomf�rdes i kyliga 

gymnastiksalar. Tack ocks� docent David Brunt vid V�xj� universitet f�r ditt bist�nd 
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Lena Bj�rkman f�r er hj�lpsamhet att s�ka och best�lla litteratur. 

Tack till alla kollegor och v�nner inom psykiatriska kliniken f�r det st�d och intresse 

ni visat f�r min forskning och till dig Carl-Gustaf Olofsson som verksamhetschef, ett 

tack f�r ditt tillm�tesg�ende som m�jliggjort min tj�nstledighet och ett arbetsrum p� 

kliniken. Ett arbetsrum som jag har delat med klinikens vaktm�stare Lars Rask och 

Tore Petterson i omg�ngar. Tack f�r ert kamratskap och den respekt ni har visat n�r 
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