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ABSTRACT

Persons with diabetes are at risk for developing long-term complications. There is an
obvious correlation between high blood glucose levels and high risk of getting
complications. The salutogenic model, Sense of Coherence (SOC), by Antonovsky is
focused on health. The SOC scale measures to what extent a person can pass through
difficult situations in life and still stay healthy. The aim of this study was to investigate
if there was a correlation between metabolic control (HbA1c) and SOC. The SOC-scale
with 29 items was used and 145 persons (58,5 %) completed the questionnaire. The
result did not show any correlation between metabolic control and SOC. However, in a
subanalysis of scores below 140, there was a significant correlation between SOC and
HbA1c, but only for women. The resources that are described as positive components in
the SOC concept seem to be what is needed to get along well when diagnosed with
insulin-dependent diabetes. It is therefore surprising that no one so far has found a
correlation between SOC and metabolic control. As diabetes is not a homogenous
disease, the study of certain subgroups may reveal significant relationships. This subject
needs further investigations.
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INLEDNING

För personer med diabetes är det av avgörande betydelse att uppnå en bra

blodsockerkontroll, för att må bra och på sikt undvika de för diabetessjukdomen

specifika och allvarliga senkomplikationer från ögon, njurar, nerver, hjärta och kärl

(The DCCT research group, 1993; Reichard, Nilsson & Rosenqvist, 1993). I min

tjänstgöring som diabetessjuksköterska på medicinklinik syftar huvuddelen av arbetet

till att hjälpa dessa personer att uppnå en bra blodsockerbalans.

Diabetesvården har kommit förhållandevis långt med utvecklingen av tekniska

produkter och moderna insulinsorter till hjälp för patienterna, men trots detta är det för

många personer med diabetes svårt att uppnå en bra behandlingsnivå. Det är väsentligt

att få till stånd patientens delaktighet i besluten som rör behandlingen. En av de faktorer

som nu diskuteras är vikten av en maktförflyttning till patienten där han/hon får hjälp att

utveckla sina egna resurser (Wredling & Ahlin, 2002).

BAKGRUND

När en person får diagnosen diabetes förändras ofta tillvaron över en natt. Från den ena

dagen till den andra sker en revolutionerande förändring av livsvillkoren och helt

plötsligt är individen beroende av reglerad kosthållning och dagliga injektioner. Många

blir rädda och chockade vid debuten och arbetet med att sköta sjukdomen upplevs ofta

som ett svårt, hotfullt och ensamt projekt (William-Olsson, 1989). Bland allmänheten

finns det fortfarande många fördomar och farhågor kvar vad det gäller diabetes-

sjukdomen, till exempel att diabetes skulle vara smittsamt eller att ett stort intag av

godis kan förorsaka diabetes. Det gör det extra viktigt med ett adekvat och kunnigt

omhändertagande. Det är få sjukdomar som kräver så mycket egen sjukdomskunskap

och självkännedom hos patienterna som diabetes (Hanås, 1999).

Behandlingen vid insulinberoende diabetes ger bäst resultat när intensifierad insulin-

behandling används med minst fyra injektioner per dag (The DCCT Research group,

1993; Reichard et al., 1993). Dessutom krävs att patienten erhåller en bra undervisning
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och har tät kontakt med diabetesteamet. Kostnaderna för intensifierad behandling

beräknades i DCCT-studien till tre gånger så stor som kostnaden för den konventionella

behandlingen, det vill säga med en eller två insulindoser per dygn. Den ökade kostnaden

för behandlingen beräknas komma att betala sig i form av minskade kostnader för

vården av senkomplikationer (The DCCT Research group, 1995).

För den enskilde patienten kan det ändå vara svårt att följa alla rekommendationer,

vilket oftast inte beror på kunskapsbrist. Söderberg och Karlsson (2002) menar att det är

orealistiskt att tro att problematiken går att lösa med enbart information och kunskap.

En bra och aktiv egenvård förutsätter att vårdpersonalen fungerar som en samarbets-

partner och inte som en kontrollmyndighet. Inom diabetesvården föreligger behov av

kontinuerlig utbildning och fortbildning, såväl för patienter som för personal. I de

nationella riktlinjerna för diabetesvården (Socialstyrelsen, 1999) anges att målet är att

ge patienten de kunskaper som krävs för att han/hon kan ha kontrollen över sin diabetes

i de allra flesta situationer. Förutsättningarna för en fungerande egenvård är enligt

riktlinjerna följande (Socialstyrelsen, 1999, s 37):

� Undervisning given av välutbildad personal

� Ett individuellt anpassat utbildningsprogram som är problem-

orienterat och interaktivt

� Återkommande patientutbildning där patientens ökande erfarenhet är

en resurs

� Aktiv samverkan mellan patient, familj och vårdteam.

Pedagogiska aspekter

Livet med diabetes förtydligar människans livsvillkor. Det spelas bara med andra kort

än det friska livet. Därför behöver en person med diabetes få hjälp att hitta spelreglerna

utan att anklagas för misslyckanden eller fusk (William-Olsson, 1989). Rosenqvist

(2002) skriver att det är pedagogikens roll inom diabetesvården att hjälpa patienten att

se sig själv och hitta dessa spelregler. Det är viktigt att utgå från patientens situation och

kännedomen om den. Rosenqvist menar att mötet mellan patienten och läkaren eller
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diabetessköterskan är centralt. Ett bra möte leder till att patienten växer i kunskap,

självständighet och får en bättre möjlighet att klara av att leva livet med sin sjukdom

(Rosenqvist, 2002).

 För att få en djupare förståelse av hur personer med diabetes lyckas sköta diabetes-

sjukdomen på ett framgångsrikt sätt, har Ternulf Nyhlin, Lithner och Norberg (1987)

gjort intervjuer med tjugo välinställda diabetiker. I denna kvalitativa studie visades på

fem olika kategorier med förhållningssätt gentemot sjukdomen: det är upp till var och

en,  balans på slak lina, dagarna är räknade, inte sjuk bara ha en sjukdom och att vara

beroende oberoende. För att klara av en god egenvård så behövs kunskap, motivation

och ett relevant förhållningssätt (Ternulf Nyhlin et al., 1987). I Wikblad, Montin och

Wibells (1991) studie med fokus på bakgrundsfaktorer av vikt för att erhålla en adekvat

egenvård, noterades att patienter med dålig blodsockerkontroll oftare hade en lägre

utbildning än de med en god blodsockerkontroll. De använde sig mindre av

blodsockermätningar och de upplevde också mer svårigheter med dessa. Det visade sig

även vara en skillnad i kunskap hos de med ”dålig” respektive ”god” blodsocker-

kontroll. Patienter med särskilt ”dålig” eller ”god” blodsockerkontroll var på de hela

mer missnöjda med undervisningen och informationen än de med ”mellangod”

blodsockerkontroll.

Vårdpersonal upplever det ofta svårt att få människor att ändra livsstil (Arborelius,

Krakau & Bremberg, 1992). Personalen har vanligen en gedigen kunskap om

skadeverkningarna av rökning, alkohol, övervikt och så vidare men saknar verktygen

som skulle hjälpa dem att kommunicera med patienten och få honom/henne att fatta

beslut om eventuella livsstilsförändringar. Arborelius (1996) menar att förhållnings-

sättet har betydelse i preventivt arbete. Hittills har det mest handlat om att ge

information och att uppmana patienterna till livsstilsförändringar. Det är inte ovanligt

att egna värderingar som ett ”bättre” sätt att bete sig har blandats in i resonemanget. Ett

patientcentrerat förhållningssätt, där vårdpersonal utgår från den enskilde patientens

levnadssituation och tillsammans diskuterar vad som passar just för denna patienten,

leder betydligt oftare till att människor tar ställning och ändrar sina vanor (Arborelius,

1996). När det utövas ett tryck på patienten att ändra livsstil undermineras patientens
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självständighet och den inre motivationen minskar. Förändringar som enbart bygger på

en ”yttre kontroll” håller under den tid som det yttre trycket kvarstår. Det kan också

innebära att patienter som inte klarar att ändra sitt beteende känner skuld och inte

kommer på återbesöken. Den rebelliska patienten kan sabotera förändringen och komma

med en rad skäl till varför sköterskans förslag inte går att genomföra. Patientens inre

motivation befrämjas genom att vårdpersonalen inte är styrande och kontrollerande utan

istället låter patienten fatta sina egna beslut. Vårdpersonalens acceptans och bekräftande

av patientens känslor underlättar processen. Vid diskussion om eventuella tidigare

misslyckanden, med att exempelvis ha försökt sluta röka, är det viktigt att också prata

om patientens känslor av modlöshet och frustration så att han/hon känner sig bekräftad

och vågar försöka igen. Ett alternativt syfte för varje individuellt samtal om

levnadsvanor är: ”att underlätta för patienten att ta ställning till sina levnadsvanor”

(Arborelius, 1996, s. 57). Med denna målsättning kan vårdpersonal ”lyckas” i nästan

alla samtal av den här typen och det är dessutom ett effektivare sätt att få människor att

ändra sina levnadsvanor (Arborelius, 1996).

Sociala aspekter

Wredling, Ullberg, Lins och Adamsson (1995) har kartlagt bakomliggande faktorer till

varför patienter med diabetes uteblivit från mottagningsbesök trots upprepade kallelser.

I förlängningen var syftet att kunna anpassa vården till just dessa patienters speciella

behov. Av de 12 personer som hade uteblivit från mottagningsbesöken under året innan

studien var samtliga män i åldern 23 till 39 år. Åtta av patienterna var ensamstående, två

var gifta eller sambo och en var frånskild. Tio av patienterna hade debuterat med

insulinberoende diabetes före 20 års ålder. Missbruk av alkohol och narkotika förekom

hos fem av patienterna. Det framgick enligt journalhandlingarna att tio av dem hade

besökt akutmottagning på grund av hypoglykemi i samband med alkoholförtäring. Sex

patienter uppgav att de helst ville glömma sin sjukdom och fyra uppgav ekonomiska

skäl till att inte komma på besöken. Endast fyra av patienterna hade fast arbete. Det

faktum att elva av tolv visade en dålig blodsockerkontroll pekar på att det är angeläget

att dessa patienter ägnas ytterligare omsorg (Wredling et al., 1995). Det kan innebära att

överväga nya oprövade metoder som mer än idag utgår ifrån patientens behov. Andra
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alternativ kan vara specialistmottagningar och ökat samarbete inom vården, till exempel

samarbete mellan diabetesmottagning och alkoholpoliklinik (Wredling et al., 1995).

Den salutogenetiska modellen

Vad är det då som gör att en del av oss klarar svåra påfrestningar med hälsan i behåll -

och kanske till och med växer och utvecklas av det? Förr eller senare utsätts alla för

varierande grad av fysiska, psykiska och/eller sociala påfrestningar. Påfrestningar kan

upprepas, vara långvariga eller vara av så kraftig art att de mycket väl kan skapa

sjukdom hos individen. Många människor blir sjuka, men en del förblir friska trots att

de kan ha varit utsatta för upprepade svåra trauma. En del av förklaringen ligger

sannolikt i att människor har olika motståndskraft som kan härledas från det genetiska

arvet såväl som från uppväxtmiljön. Vilka karakteristika har den patient som är kapabel

att inta en aktiv, självständig roll i processen av prevention, sjukdom och rehabilitering?

Går det att förutsätta nedsatt motståndskraft? Går det att mäta en individs

motståndskraft? Det är frågor som sociolog och professor Antonovsky (1979, 1987,

1991, 1993) har forskat kring. Antonovsky menade att den motståndskraft varje individ

uppbär beror på den ”Känsla av sammanhang” (KASAM) som individen innehar.

Traditionellt finns föreställningen om en dikotomi mellan friska och sjuka människor. I

den salutogenetiska modellen anses dimensionen hälsa-ohälsa vara ett kontinuum.

Människan befinner sig någonstans på detta kontinuum, ständigt arbetande mot hälsa

polen. Alla människor kommer någon gång att dö och alla är i någon mån friska.

Uppgiften för vårdpersonalen blir att undersöka var på detta kontinuum en människa

befinner sig vid en viss tidpunkt och att stödja personen i arbetet med att förflytta sig

närmare hälsa polen. Det salutogenetiska synsättet tänker alltså i termer av faktorer som

uppmuntrar rörelse mot den friska polen (Antonovsky, 1979, 1987, 1991, 1993).

Enligt Antonovsky (1991) har studier visat att en stor del, minst en tredjedel av

befolkningen i industriländer, vid en given tidpunkt präglas av något sjuklig, patologiskt

tillstånd. Det innebär att sjukdom kan anses vara ett vanligt tillstånd. Vanligen försöker

forskningen förklara varför människor blir sjuka medan Antonovsky har fokuserat sig
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på vad det är som gör att människor bibehåller hälsa och att de ständigt arbetar mot

polen hälsa. I den patogenetiska traditionen ses stressorer uteslutande som sjuk-

domsalstrande medan Antonovsky (1991) menar att en del stressorer i vissa fall kan

vara hälsobefrämjande under förutsättning att det finns en hög grad av socialt stöd. Den

salutogenetiska infallsvinkeln kan sammanfattas i sex punkter:

1. Den får oss att avvisa den dikotomiserade klassifikationen av människor

som friska eller sjuka, för att istället se var de befinner sig på ett

multidimensionellt kontinuum från hälsa till ohälsa

2. Den hindrar oss från att uteslutande ägna oss åt en given sjukdoms

etiologi, istället för att alltid söka efter en människas totala historia,

inklusive hans eller hennes sjukdom

3. Istället för att fråga vad som orsakade att någon drabbas av en viss

sjukdom, tvingas vi att fråga vilka faktorer som bidrar till att

upprätthålla ens position på kontinuet eller till att skapa en rörelse mot

den friska polen, vilket betyder att vi kommer att fokusera på

copingresurser

4. Stressorer betraktas inte som någonting fult som alltid måste bekämpas,

utan som någonting allestädes närvarande. Stressorernas inverkan ses

dessutom inte som  nödvändigtvis patologisk utan kan mycket väl vara

hälsobefrämjande, beroende på typen av stressor och hur pass

framgångsrik upplösningen av spänningen är

5. Istället för att söka efter den magiska lösningen uppmuntras vi att leta

efter alla källor till negativ entropi som kan befrämja organismens aktiva

anpassning till omgivningen

6. Det salutogenetiska synsättet för oss vidare, bortom resultaten från de

patogenetiska undersökningarna genom att det alltid riktar uppmärk-

samheten mot de avvikande fallen i dessa undersökningar (Antonovsky,

1991, s 34).
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Generella motståndsresurser (GMR)

För att klara att bekämpa stressorer finns till hjälp, det som Antonovsky (1991) kallar

generella motståndsresurser (GMR), det vill säga pengar, jagstyrka, socialt stöd,

kulturell stabilitet och liknande som ger kraft att bekämpa motgångar. Det gemensamma

för alla GMR är att de bidrar till att göra de stressorer som människan ständigt utsätts

för begripliga (Antonovsky, 1991).

KASAM – Känsla av sammanhang

KASAM antas avgöra en individs övergripande förmåga att hantera stressfulla

situationer. En stark känsla av sammanhang är grunden för en lyckad hantering av

stressutlöst spänningstillstånd och kan på så sätt bidra till en bättre hälsa. KASAM

värderar inga specifika copingstrategier utan speglar den förutsättning en person har för

att hantera svåra situationer (Langius & Björvell, 1996). Langius och Björvell menar

också att detta faktum att KASAM belyser en ny dimension av coping gör Antonovskys

teori synnerligen intressant.

Tre begrepp är centrala för en persons känsla av sammanhang: begriplighet,

hanterbarhet och meningsfullhet. En person med en hög känsla av begriplighet förväntar

sig att de händelser han eller hon råkar ut för är förutsägbara och begripliga. De går

åtminstone att förklara, och hänvisas inte till slumpen eller ”vad ont har jag gjort…”.

För att något är begripligt säger det inget om ett stimulis önskvärdhet (Antonovsky,

1991, 1993).

Den andra komponenten i begreppet KASAM är hanterbarhet och innebär den känsla

individen har av att resurser finns till förfogande för att hantera de situationer som

uppstår. Det kan vara ens egna resurser såväl som de resurser som finns i omgivningen

bland släkt, vänner och arbetskamrater. Med en hög känsla av hanterbarhet känner sig

inte individen som ett offer för omständigheterna eller upplever att livet är orättvist

(Antonovsky, 1991, 1993).
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Meningsfullhet, som är den tredje komponenten, kallas för begreppets motivations-

komponent. Meningsfullhet syftar på i vilken utsträckning individen upplever att livet

har en känslomässig innebörd, att det är värt att satsa energi på, är värt engagemang och

hängivelse. Det betyder inte att en person med hög känsla av meningsfullhet blir glad

om någon närstående dör eller blir svårt sjuk. Men om detta sker så drar sig inte

personen för att konfronteras med utmaningen, inställd på att söka en mening med den

och göra sitt bästa för att med värdigheten i behåll komma igenom den (Antonovsky,

1991, 1993).

En individs KASAM utvecklas under barnaåren, tonåren och de första tio åren av

vuxenlivet. Det innebär att först någon gång runt trettio års ålder stabiliseras KASAM.

Då har man sorterat ut eller accepterat motstridigheterna inom de olika livssektorerna

och fått en bestämd placering på KASAM-kontinuet. KASAM är sedan någorlunda

stabil genom vuxenåren och ändrar sig endast temporärt när radikala förändringar i livet

uppstår. Det innebär inte nödvändigtvis, att en individs KASAM är omöjlig att påverka

med speciella behandlingsinsatser (Antonovsky, 1991, 1993). Antonovsky definierar

KASAM enligt följande:

Känsla av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken

utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk

känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre

värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2)

de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa

stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar,

värda investering och engagemang (Antonovsky, 1991, s. 41).

KASAM i omvårdnad

KASAM antas korrelera positivt med subjektiva mått på hälsa och välbefinnande och

negativt med ångest (Langius & Björvell, 1996). Inom omvårdnad skulle appliceringen

av ett salutogent synsätt kunna användas för att förstå vad det är som karakteriserar en

person som klarar att aktivt och oberoende ta del i arbetet med sin egen prevention,

sjukdom och tillfrisknande. Genom att identifiera en individs KASAM kan hänsyn tas
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till dess betydelse i en behandlings- och omvårdnadsprocess. Individer med svag

KASAM kan behöva mer eller en annan form av stöd än individer med stark KASAM.

Langius och Björvell (1996) föreslår att beslutsunderlaget för behandling och omvård-

nadsplanering av patienter med svåra kroniska sjukdomar utöver medicinsk diagnos,

prognos och kända konsekvenser av behandlingen bör inkludera en bedömning som

görs med KASAM-formuläret (Langius & Björvell, 1996).

KASAM i klinisk forskning

I Sverige var Lundman och Norberg (1993) de första som publicerade en studie där

KASAM-formuläret användes på en grupp patienter med insulinberoende diabetes. I

studien ingick 20 patienter, vilket var en subgrupp från en undersökning av 192

patienter som Lundman och Norberg studerat åtta år tidigare. Deltagarna var från 20 år

och uppåt, de hade haft diabetes i mer än två år och var fria från svåra komplikationer. I

syfte att få ett så brett underlag som möjligt, inkluderades fem patienter från fyra olika

grupper. En grupp hade haft lågt HbA1c1 både år 1985 och år 1990, en grupp hade haft

högt HbA1c vid båda tillfällena och i de två sista grupperna hade HbA1c antingen

sjunkit eller stigit minst två procentenheter mellan de båda tillfällena. En spridning av-

seende ålder, sjukdomsduration och debutålder eftersträvades. Resultatet visade att det

fanns ett samband mellan KASAM och upplevda problem i relation till omgivningen,

leda och välbefinnande. Det visade dock inget samband mellan KASAM och HbA1c.

I en studie av 107 patienter i åldern 21-72 år, med insulinberoende diabetes, sågs ett

samband mellan KASAM och grad av utbildning (Richardsson, Adner & Nordström,

2001). I undersökningen användes tre frågeformulär, demografisk data, KASAM och

Acceptance of Disability Scale Modified (ADM). Den sistnämnda med syftet att under-

söka hur väl sjukdomen hade accepterats. De som hade universitetsstudier eller högre

gymnasial utbildning hade högre poäng av KASAM, vilket var ett fynd som också sågs

i en studie av uremiska patienter i predialys (Klang, Björvell & Clyne, 1996).

                                                
1 HbA1c är ett blodprov som speglar den genomsnittliga blodsockerbalansen de sista 6-8 veckorna. Det
ingår som rutin vid varje återbesök. Enligt de nationella riktlinjerna har man som mål att HbA1c skall
vara under 6,5 % vilket innebär ett genomsnittligt blodsocker på ca 9,5 mmol/l.
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Richardsson, Adner och Nordströms studie (2001) visade också att de som hade ålders-

pension hade högre KASAM-poäng än de som hade sjukpension eller var arbets-

sökande. Patienterna utan senkomplikationer eller med endast en senkomplikation, hade

starkare KASAM än de med två eller flera senkomplikationer. Det var en signifikant

skillnad mellan kön och mellan ålder, kvinnor hade lägre poäng än män och unga

personer hade lägre poäng än äldre. Antonovsky (1991) menar att en persons KASAM

utvecklas från barnaåren och stabiliseras först i trettioårsåldern. Det fanns ett starkt

samband mellan höga poäng av KASAM och höga poäng av ADM, desto högre

acceptans av sjukdomen ju högre poäng av KASAM. Däremot sågs inget samband

mellan KASAM och HbA1c (Richardsson, Adner & Nordström, 2001).

Sandén-Eriksson (2000) studerade sambandet mellan KASAM och aktiv egenvård

bland personer med typ 2 diabetes. Den ursprungliga gruppen bestod av 174 personer

från en studie 1988-1989. Vid tiden för den aktuella uppföljningsstudien hade 43

personer avlidit och av de övriga deltog 88 personer (67 %). Den korta versionen av

KASAM-formuläret med 13 frågor2 användes. Resultatet kunde inte visa något

samband mellan HbA1c och KASAM. I artikeln framkommer inte HbA1c på de som

inte deltog i studien.

I en populationsbaserad studie i Norrbotten (Nilsson, Holmgren & Westman, 2000)

undersöktes sambanden mellan KASAM och upplevd hälsa, KASAM och olika stadier

av sjukdom samt KASAM och olika psykosociala faktorer. Den kortare versionen av

KASAM med 13 frågor användes. Tre grupper i åldern 25 till 74 år studerades, en grupp

med långvariga magbesvär (n=309), en grupp med identifierad sjukdom såsom diabetes,

stroke, hjärtsjukdom eller hypertoni (n=198) och den tredje gruppen utan rapporterad

sjukdom eller symtom (n=1212). I denna studie, till skillnad från Richardsson, Adner

och Nordströms studie (2001), noterades ingen skillnad avseende KASAM och kön.

Däremot hade den äldre populationen (45-74 år) starkare KASAM än den yngre, både

bland män och kvinnor, även om sambandet var starkare bland männen. Gruppen med

magbesvär hade signifikant lägre poäng av KASAM än de två andra grupperna. Ingen

                                                
2 KASAM-formulärets ursprungliga variant innehåller 29 frågor. Kortare varianter har validitets- och
reliabilitetstestats, bland annat en med 13 frågor.
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skillnad i KASAM-poäng kunde ses mellan gruppen av identifierad sjukdom och de

utan rapporterad sjukdom. I studien noterades att låga poäng av KASAM bland män var

signifikant associerat till låg upplevd hälsa, lågt socialt stöd, lågt emotionellt stöd och

till att vara ogift, skild eller änkling (Nilsson, Holmgren & Westman, 2000).

Eftersom egenvården vid diabetes är väsentlig för utfallet av behandlingen, jämfört med

många andra sjukdomar, torde det vara rimligt att finna ett samband mellan individens

blodsockerkontroll och Känsla av sammanhang.

SYFTE

Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns ett samband mellan blodsocker-

kontroll, mätt som HbA1c, och Känsla av sammanhang hos personer med insulin-

beroende diabetes.

METOD

Instrument

KASAM-formuläret (Antonovsky, 1991) med 29 frågor (bil.1) valdes därför att det

passar gentemot syftet. Med anledning av diabetessjukdomens speciella karaktär, där

egenvårdsinsatserna är av avgörande betydelse för utfallet, ansågs den långa versionen

ge bäst möjlighet att erhålla en heltäckande bild. Dessutom var reliabiliteten hos den

långa versionen med 29 frågor högre än hos versionen med 13 frågor, där endast en av

de redovisade svenska studierna (Langius & Björvell, 1996) kom över den

rekommenderade gränsen på 0,80 i Cronbachs Alfa (Hanås, 2001).

De tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet representerades av

elva, tio respektive åtta frågor. Frågorna besvaras med svarsalternativ på en sju-punkt-

skala, typ Likertskala och den teoretiska variationsvidden i det 29 frågor omfattande

formuläret är 29 – 203. Ju högre poäng desto starkare KASAM anses individen inneha.

Förutom KASAM registrerades ålder, kön, diabetesduration och HbA1c.
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Reliabilitet och validitet

Frågeformuläret har visat hög reliabilitet (Cronbach´s alfa mellan 0,86-0,95, i svensk

version 0,83-0,90) och validitet på många språk och så även den svenska

översättningen. Det finns också en förkortad version med 13 frågor som är reliabilitets-

och validitetstestad (Cronbach´s alfa i svensk version 0,76-0,86) (Anonovsky, 1993;

Langius, Björvell & Antonovsky, 1992).

Urval

De personer (n 268), i åldern 20-60 år, som enligt diagnosregistret under hösten 1998

hade diagnosen insulinberoende diabetes och som vid tidpunkten för studien

behandlades vid diabetesmottagningen, Uddevalla sjukhus inkluderades.  Vid samman-

ställningen exkluderades 20 personer som visade sig ha annan form av diabetes, hade

slutat på mottagningen eller var gravida. Av de återstående 248 personerna lämnade 145

personer komplett ifyllda formulär (58,5 %). Se tabell 1 för karakteristiska för dessa

patienter.

Tabell 1. Karakteristika för patienterna som analyserades i studien (±SD, n=145)

Ålder

Diabetesduration

Kön

HbA1c

40,5 ± 11,8, spridning 20-60 år

22,2 ± 12,6, spridning 1-55 år

61 kvinnor (42,1 %), 84 män (57,9 %)

7,5 ± 1,4, spridning 3,6-11,6 %

Medelvärdet för HbA1c hos de patienter som uppfyllde inklusionskriteriena men som

inte svarade på enkäten var inte signifikant högre än hos de som besvarade enkäten

(7,8 % vs. 7,5 %, p=0,23, 2-sidig t-test). Det var heller inte någon signifikant skillnad i

ålder (37,7 vs 40,5, p=0,078). I gruppen som besvarade enkäten var andelen kvinnor

något högre än i gruppen som inte svarade, dock inte signifikant (42,1 % vs 29,4 %,

p=0,55, Chi-square).
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Genomförande

Formuläret och patientinformation som förklarade syftet med studien (bil.2), skickades

per post till de som uppfyllde inklusionskriterierna. De som accepterade deltagande

besvarade frågorna och formuläret returnerades i bifogat, frankerat svarskuvert.

Första utskicket skedde i februari-mars 1999 och två påminnelser skickades ut under

hösten 1999. I formuläret efterfrågades självrapporterat HbA1c från sista besöket. Det

visade sig att det i många fall var svårt att få detta korrekt redovisat, för en del beroende

på att de inte kände till sitt HbA1c eller att de inte visste vad HbA1c betydde.

Författaren har därför i efterhand systematiskt gått igenom patientjournalerna för att få

variabeln mer tillförlitlig. Det värde som uppmätts närmast i tid för enkäten har använts.

För de som inte besvarade enkäten har det HbA1c värde använts som låg närmast i tid

för första utskicket. Den metod som använts för HbA1c var DCA 2000 (kalibrerad till

svensk standard, det vill säga MonoS) och provtagningen skedde i samband med

ordinarie besök.

Statistik

KASAM kan betraktas som en ordinalskala och därför har icke parametrisk statistik

använts. Resultat för KASAM anges som median och kvartiler. För korrelation har

Spearmans metod använts. För övriga analyser anges statistikmetoden i texten.

Insamlade data analyserades med dataprogrammet SPSS 11.5, Statisticla Package of

the Social Sciences, (SPSS Inc., 444 N. Michigan Avenue, Chicago, IL, USA).

Etik

För att försäkra sig att en empirisk undersökning genomförs etiskt korrekt är det

lämpligt att söka tillstånd från forskningsetisk kommité. Kravet på forskning, som

innebär att forskning måste bedrivas för att bidra till människors hälsa och

välbefinnande, vägs mot individskyddskravet. Individskyddskravet kan konkretiseras i

fyra allmänna krav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och

nyttjandekravet (Nyberg, 2000). Den aktuella studien har godkänts av
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Forskningsetikkommitén vid Göteborgs universitets medicinska fakultet (bil.3).

Enkäterna var kodade och materialet behandlades konfidentiellt.

RESULTAT

Etthundrafyrtiofem personer (58,5 %) svarade på enkäten. Medianen för KASAM

poängen var 149 (138, 162) i hela gruppen, för kvinnorna 146 (128, 161) och för

männen 152 (140, 163). Spridningen i hela gruppen var 73-190 poäng och medelvärdet

147,25. Det fanns ingen korrelation mellan blodsockerkontroll (HbA1c) och KASAM

(r= -0,032, p=0,705, fig. 1), vare sig i den hela gruppen eller uppdelat på kvinnor

(r= -0,027, p=0,837) respektive män (r= -0,073, p=0,508). Exklusion av patienter med

diabetesduration kortare än 5 år förändrade inte resultatet.
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Figur 1. Samband mellan KASAM poäng och HbA1c för samtliga individer.
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Studien visade en signifikant skillnad mellan ålder och KASAM poäng (r=0,219,

p=0,008).Vid uppdelning på kön kvarstod signifikansen bara för kvinnor (r=0,283,

p=0,027). Däremot sågs ingen signifikans mellan KASAM och ålder vid analys av

personer över 30 år (r=0,068, p=0,490 för hela gruppen, r=0,200, p=0,189 för kvinnor).

Därefter analyserades åldersgruppen över 30 år med KASAM poäng under 140. Här

fanns ett signifikant samband mellan HbA1c och KASAM men enbart för kvinnor

(n=16, r=0,660, p=0,005 för kvinnor, n=9, r=0,033, p=0,932 för män, fig. 2).
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Figur 2. Samband mellan KASAM poäng och HbA1c i gruppen över 30 år. Figuren
visar endast de med KASAM poäng lägre än 140.
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DISKUSSION

Metod

Syftet i den här studien var att undersöka sambandet mellan KASAM och

blodsockerkontroll (HbA1c) hos personer med insulinberoende diabetes. I likhet med

andra studier  (Lundman & Norberg, 1993; Richardsson et al., 2001) sågs i den aktuella

studien inget samband mellan dessa båda variabler. Det är allmänt känt att handhavande

av insulinberoende diabetes är en krävande uppgift. Har en persons KASAM den stora

betydelse för individens copingförmåga som Antonovsky (1979, 1987, 1991, 1993)

menar så är det förvånande om detta inte skulle ha betydelse för individens förmåga att

ta hand om sin diabetes.

En begränsning i föreliggande studie är den förhållandevis låga svarsfrekvensen (58,5

%). Det är möjligt att en helt anonym enkät hade givit högre svarsfrekvens men

författaren valde att koda enkäterna för att kunna spåra subgrupper, exempelvis olika

typer av diabetes. I Richardsson, Adner och Nordstöms studie (2001), som var anonym,

var svarsfrekvensen högre (71 %). En kortare variant av KASAM-formuläret hade

kanske givit en högre svarsfrekvens, men avsikten var att belysa diabetikerns situation

så heltäckande som möjligt och samtidigt använda ett formulär med hög reliabilitet.

Reliabiliteten i KASAM-formuläret med 13 frågor var endast i den friska referens-

gruppen (Langius & Björvell, 1996) över den rekommenderade gränsen för Cronbachs

Alfa på 0,80 (Hanås, 2001). Från andra studier noteras att när KASAM används som del

i en större intervju används ofta någon av de kortare varianterna, men som ensamt

formulär är det vanligt att varianten med 29 frågor används.

Några personer i studien reagerade negativt på frågornas formulering. De inkom med

både skriftliga och muntliga kommentarer angående frågornas karaktär. En av de

personer som besvarade enkäten gjorde följande kommentar: ”Antingen är jag dåre eller

psykfall. Patient med dåligt självförtroende blir ännu sämre.”. Det kan tänkas att

diabetessjukdomens speciella karaktär, där egenvården har väsentlig betydelse för
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utfallet, kan vara bidragande till detta. Många personer med diabetes har negativa

känslor om sjukdomen och skuldkänslor är vanligt när blodsockernivån inte ligger

optimalt (Polonsky, 1999). Frågornas fokusering på den egna personen skulle kunna

kännas närgångna och hotande. Denna erfarenhet delade inte Antonovsky (1987, 1991)

som tvärtom menade att det var ytterst sällan som frågorna lämnades obesvarade och att

de svarande snarast var roade av formuläret. Benzein, Norberg och Saveman (1997) såg

däremot vissa problem vid användandet av ett KASAM-formulär med nio frågor i en

grupp (n 15) tillhörande Pingstkyrkan. I denna förkortade variant av KASAM hade ”du”

ersatts med ”jag” vid formuleringen av frågorna och ett flertal personer hade svårt med

tolkningen av detta. I deras relation till Gud tolkades ”jag” som ”jag och Gud” och då

ansågs det inte vara nödvändigt att allt som sker är begripligt. ”Jag” kunde också tolkas

som ”jag och min familj” eller ”jag och mina vänner”. En person med dyslexi upplevde

det svårt med den blandade formen av negativa och positiva påståenden som KASAM-

formuläret innehåller. När Langius och Björvell (2001) använde KASAM-formuläret

med 29 frågor i en grupp pingstvänner noterades ingen skillnad mellan gruppen

pingstvänner och kontrollgruppen. Tishelman (1996) menar att det saknas en kritisk

granskning av KASAM-instrumentet och att det finns brister i förankringen mellan teori

och metod. Tishelman tror också att det finns risk för att resultatet kan uppfattas som ett

diffust mått på karaktärsstyrka, vilket skulle kunna vara en orsak till reaktionerna hos

respon-denterna i den aktuella studien.

Resultat

Eftersom KASAM anses spegla de förutsättningar en individ har för att handskas med

svåra och krävande situationer (Antonovsky, 1991, Langius & Björvell, 1996) kunde

det förväntas föreligga ett negativt samband mellan HbA1c och KASAM. I den aktuella

studien fanns dock inget samband av dessa variabler vid analys av hela gruppen,

däremot fanns ett signifikant samband mellan HbA1c och KASAM hos kvinnor med

lägre KASAM-poäng än 140. I tidigare studier av personer med insulinberoende

diabetes (Lundman & Norberg, 1993; Richardsson, Adner & Nordström, 2001) har det

inte kunnat verifieras ett samband mellan HbA1c och KASAM. Lundman och Norberg

(1993) menar att materialet i deras studie var litet och påpekar att området behöver
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studeras ytterligare. Urvalsprocessen i Lundman och Norbergs studie får anses vara

tveksam för att säkerställa ett samband mellan KASAM och blodsockerkontroll. De

inkluderade 20 personer från en tidigare studie av 192 personer. Gruppen delades sedan

in i fyra grupper, med fem personer i varje grupp, utifrån stabilitet i HbA1c under de

senaste fem åren. I Richardsson, Adner och Nordströms studie (2001) noterades ett

samband mellan lägre KASAM och flera senkomplikationer, det vill säga de individer

som hade ingen eller en senkomplikation hade signifikant högre KASAM än de som

hade två eller flera senkomplikationer. Det är ett väl känt faktum att högre HbA1c ökar

risken för senkomplikationer (The DCCT Research group, 1993; Reichard, Nilsson &

Rosenquist, 1993). Det kan därför tyckas förvånande att ett samband mellan HbA1c och

KASAM inte kunnat verifieras.

Från klinisk erfarenhet har noterats att en del personer med insulinberoende diabetes har

ett bra HbA1c oavsett egna insatser avseende blodsockerkontroller och dosjustering av

insulin. Hos vuxna ses också ofta en längre tid med kvarvarande egen

insulinproduktion, vilket gör att diabetessjukdomen under den perioden är betydligt mer

lättstyrd. Av den anledningen uteslöts i en analys de individer med kortare diabetes-

duration än fem år, men det förändrade inte resultatet.

Vid närmare granskning av figur 1 såg det ut att finnas en platåeffekt, det vill säga att

bara personer med KASAM-poäng under cirka 140 hade en påverkan på HbA1c. En

subanalys gjordes därför av korrelationen mellan HbA1c och KASAM-poäng under

140. En signifikant korrelation mellan HbA1c och KASAM-poäng under 140 sågs hos

kvinnorna, däremot inte hos männen. Vid denna analys exkluderades de som var 30 år

eller yngre i enlighet med resonemanget om stabilitet i KASAM-poäng efter trettio års

ålder.

KASAM anses vara stabilt först efter det vuxna livets första årtionde, det vill säga

någon gång runt 30 års ålder (Antonovsky, 1991). Det stämmer väl överens med detta

resultat eftersom det signifikanta sambandet mellan KASAM-poäng och ålder endast

fanns vid analys av hela åldersgruppen. Vid samma analys av de över 30 år fanns inget

samband. Stabiliteten i KASAM bekräftas också i Langius och Björvells (1996) studier,
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där resultatet var det samma efter två månader, ett år och 18 månader. Eftersom

KASAM över tid är en stabil variabel kanske det vore mer riktigt att korrelera det till ett

medel-HbA1c över ett år. Som exempel på denna bias kan nämnas en patient som under

ett års perioden i anslutning till studien hade HbA1c på 8,1, 10,0, 6,3, 6,9 och 6,4 % och

åren därefter varierade HbA1c mellan 5,4 och 7,3 % . Det HbA1c som var närmast i

tiden för studien och som därmed användes var 10,0 %, vilket kan ge en skev bild av

patientens blodsockerkontroll sett i ett längre perspektiv.

Medelvärdet i studien (147) stämmer väl överens med de medelvärden som setts i andra

svenska studier (Langius & Björvell, 1996). Metodologin kan dock ifrågasättas med

tanke på att KASAM är en ordinalskala som kräver icke-parametrisk statistik. Det har

varit svårt att jämföra medianen i den aktuella studien med andra studier eftersom

redovisningen av medianen har varit begränsad.

Antonovsky (1991) menar att uppmärksamhet krävs på de individer som har mycket

höga KASAM-poäng, det vill säga högsta poängen på i stort sett samtliga frågor. Det är

något som inte stämmer om en person som anser sig förstå allting, som hävdar att det

finns en lösning på alla problem och som inte accepterar några tvivel med automatik

skulle betecknas som en människa med mycket stark KASAM. Antonovsky menar att

likväl som dessa individer kan ha en stark KASAM, kan det stå för en rigid KASAM.

Individer kan i desperation och rigiditet hålla fast vid en identitet, i ett försök att lindra

en svår ångest. En sådan individ skulle kunna ha en rigid KASAM, där upplevelsen av

hög begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet inte ger utrymme åt några

förändringar. Detta fenomen var inte något som noterades i denna studien där högsta

poängen var 190 av 203 möjliga.

KONKLUSION

Sammanfattningsvis visar denna studie inte något samband mellan blodsockerkontroll

och KASAM vid insulinberoende diabetes, förutom för en liten subgrupp (kvinnor med

KASAM under 140). Fler studier behövs för att säkerställa resultaten och det kan vara

befogat med en noggrann urvalsprocess där endast patienter med säkerställd typ 1
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diabetes och med en betydande insulinbrist ingår. Diabetessjukdomens speciella

karaktär, där individens egna insatser har betydelse för utfallet, skulle kunna vara orsak

till att frågorna uppfattas som närgående och i vissa fall kränkande. De negativa

reaktionerna hos flera individer i studien gentemot formuleringen av frågorna i

KASAM-formuläret, manar till en väl genomtänkt strategi vid användandet i större

grupper.
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Frågeformulär

Kön Kvinna ΛΛΛΛ Man ΛΛΛΛ
Ålder  __________________ år

Hur många år har du haft diabetes?  ______________år

Vad var ditt senaste HbA1c?______________

Livsfrågeformulär

Här är några frågor som berör skilda områden i livet. Varje fråga har 7 möjliga svar. Var snäll
och markera den siffra som bäst stämmer in på ditt svar. Siffran 1 eller 7 är svarens
yttervärden. Om du instämmer i det som står under 1, så ringa in 1:an; om du instämmer
under 7, så ringa in 7.an. Om du känner annorlunda, ringa in den siffra som bäst
överensstämmer med din känsla. Ge endast ett svar på varje fråga.

1. När du talar med människor, har du då en känsla av att de inte förstår dig?

1 2 3 4 5 6 7

har aldrig har alltid
den känslan den känslan

2. När du har varit tvungen att göra något som krävde samarbete med andra, hade du då en
känsla av att det

1 2 3 4 5 6 7

kommer säkert kommer säkert
inte att bli gjort att bli gjort

3. Tänk på de människor du kommer i kontakt med dagligen, bortsett från dem som står dig
allra närmast. Hur väl känner du de flesta av dem?

1 2 3 4 5 6 7

tycker att de är känner dem
främlingar mycket väl

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

mycket sällan mycket ofta
eller aldrig

5. Har det hänt att du blev överraskad av beteendet hos personer som du trodde du kände
väl?

1 2 3 4 5 6 7

har aldrig har ofta
hänt hänt

6. Har det hänt att människor du litade på har gjort dig besviken?

1 2 3 4 5 6 7

har aldrig har ofta
hänt hänt

7. Livet är:

1 2 3 4 5 6 7

alltigenom fullständigt
intressant enahanda

8. Hittills har ditt liv:

1 2 3 4 5 6 7

helt saknat genomgående
mål och mening haft mål och mening

9. Känner du dig orättvist behandlad?

1 2 3 4 5 6 7

mycket ofta mycket sällan/
aldrig
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10. De senaste tio åren har ditt liv varit:

1 2 3 4 5 6 7

fullt av förändringar helt förutsägbart
utan att du visste utan överraskande
vad som skulle förändringar
hända härnäst

11. De flesta saker du gör i framtiden kommer troligtvis att vara:

1 2 3 4 5 6 7

helt fullkomligt
fascinerande urtråkiga

12. Har du en känsla av att du befinner dig i en obekant situation och inte vet vad du skall
göra?

1 2 3 4 5 6 7

mycket ofta mycket sällan/
aldrig

13. Vilket påstående beskriver bäst hur du ser på livet?

1 2 3 4 5 6 7

det går alltid att det finns ingen
finna en lösning lösning på livets
på livets svårigheter svårigheter

14. När du tänker på ditt liv, händer det mycket ofta att du:

1 2 3 4 5 6 7

känner hur härligt frågar dig själv
det är att leva varför du över

huvud taget finns till

15. När du ställs inför ett svårt problem är lösningen:

1 2 3 4 5 6 7

alltid förvirrande fullständigt
och svårt att finna solklar
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16. Är dina dagliga sysslor en källa till:

1 2 3 4 5 6 7

glädje och djup smärta och
tillfredställelse leda

17. I framtiden kommer ditt liv förmodligen att vara:

1 2 3 4 5 6 7

fullt av för- helt förutsägbart
ändringar utan och utan
att du vet vad överraskande
som händer förändringar
härnäst

18. När något otrevligt hände tidigare brukade du:

1 2 3 4 5 6 7

älta det om säga " Det var det"
och om igen och sedan gå vidare

19. Har du mycket motstridiga känslor och tankar?

1 2 3 4 5 6 7

mycket ofta mycket sällan/
aldrig

20. När du gör något som får dig att känna dig väl till mods:

1 2 3 4 5 6 7

kommer du säkert kommer det säkert
att fortsätta att att hända något
känna dig väl som förstör den
till mods goda känslan

21. Händer det att du har känslor inom dig som du helst inte vill känna?

1 2 3 4 5 6 7

mycket ofta mycket sällan/
aldrig



5

22. Du är inställd på att ditt personliga liv i framtiden kommer att vara:

1 2 3 4 5 6 7

helt utan mål fyllt av mål
och mening och mening

23. Tror du att det i framtiden alltid kommer att finnas människor som du kan räkna med?

1 2 3 4 5 6 7

det är du det tvivlar
säker på du på

24. Händer det att du har en känsla av att du inte exakt vet vad som håller på att hända?

1 2 3 4 5 6 7

mycket ofta mycket sällan/
aldrig

25. Även en människa med stark självkänsla kan ibland känna sig som en "olycksfågel". Hur
ofta har du känt det så?

1 2 3 4 5 6 7

aldrig mycket ofta

26. När något har hänt, har du vanligtvis funnit att:

1 2 3 4 5 6 7

du över- eller du såg saken
undervärderade i dess rätta
dess betydelse proportion

27. När du tänker på svårigheter som du troligtvis kommer att möta inom viktiga områden av
ditt liv, har du då en känsla av att:

1 2 3 4 5 6 7

du alltid kommer du inte kommer att
att lyckas övervinna lyckas övervinna
svårigheterna svårigheterna
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28. Hur ofta känner du att det inte är någon mening med de saker du gör i ditt dagliga liv?

1 2 3 4 5 6 7

mycket ofta mycket sällan/
aldrig

29. Hur ofta har du känslor som du inte är säker på att du kan kontrollera?

1 2 3 4 5 6 7

mycket ofta mycket sällan/
aldrig

Kan du med egna ord beskriva vad du upplever som det svåraste med att ha diabetes?
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