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Sammanfattning  
 

Livskvalitet är ett av de övergripande målen med palliativ vård. För att systematiskt 

utvärdera och utveckla vården av personer med behov av palliativ vård finns det behov 

av instrument för att mäta livskvalitet som inte är sjukdomsspecifikt. McGill Quality of 

Life Questionnaire Expanded är applicerbart på  patienter med behov av palliativ vård 

oavsett underliggande diagnos men i det har saknas det en svensk validerad 

översättning.  

Syfte: Att översätta McGill Quality of Life Questionnaire Extended (MQOL-E) till 

svenska samt utvärdera den svenska översättningen avseende innhållsvaliditet och 

användbarhet. 

Metod: McGill Quality of Life Questionnaire Extended med 21frågor översattes till 

svenska genom forward-backward-metod. Innehållsvaliditet och användbarhet testades 

genom att 15st kognitiva intervjuer genomfördes med patienter avancerad hjärtsvikt 

(NYHA klass III-IV), kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL, stadium III och IV), 

personer med obotlig cancersjukdom och personer med kronisk njursvikt (CKD 5). 

Resultat: Studien har utvärderat innehållsvaliditeten i den svenska versionen ur ett 

patientperspektiv och analysen av de kognitiva intervjuerna visade på en acceptabel 

innehållsvaliditet och användbarhet. Studien visade även på ett behov av att komplettera 

den svenska versionen med en öppen fråga för att fånga fler aspekter av patientens 

livskvalitet.  

Slutsats: Studien har tillgängliggjort en svensk version av McGill Quality of Life 

Questionnaire Extended. Den svenska versionen har visat på en acceptabel 

innehållsvaliditet och användbarhet. Nästa steg blir en psykometrisk testning av den 

svenska versionen för att utvärdera mätegenskaperna ytterligare. 
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Abstract  
 

Quality of Life (QoL) is one of the overall purpose in palliative care. To systematically 

evaluate and develop the care of persons in need of palliative care there is a need of 

instruments designed to measure Quality of Life that’s not disease-specific. McGill 

Quality of Life Questionnaire Expanded is applicable to all patients in need of palliative 

care regardless to underlying diagnosis meanwhile there’s a lack of a Swedish validated 

version of McGill Quality of Life Questionnaire Expanded.  

Aim: To translate McGill Quality of Life Questionnaire Extended, (MQOL-E) into 

Swedish and evaluate content validity and utiliy of the Swedish version. 

Methods: McGill Quality of Life Questionnaire Expanded with 21questions were 

translated into Swedish using forward-backward method. To evaluate content validity 

and utiliy a total of 15 cognitive interviews were conducted with patients with advanced 

chronic heart failure (CHF), advanced chronic obstructive pulmonary disease (COPD), 

persons with incurable cancer, and persons with advanced kidney failure (CKD 5).  

Results: Content validity was evaluated through a patient’s perspective. The result from 

the cognitive interviews showed an acceptable content validity and utility. The result 

also revealed a need to add an open-ended question to capture other aspects of Quality 

of Life.  

Conclusion: The study has made a Swedish version of McGill Quality of Life 

Questionnaire Expanded available. The Swedish version has shown acceptable content 

validity and utility. Next step is a psychometric test of the Swedish version to evaluate 

the measurements properties further more. 
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1 Introduktion 

Livskvalitet är ett av de övergripande målen med palliativ vård, som även syftar till att 

lindra lidande och att stödja patienten och dess närstående till ett så aktivt liv som 

möjligt. Tillgången till palliativ vård är idag ojämlik och variationerna är stora både 

inom Sverige och internationellt. En palliativ personcentrad vård utgår ifrån patienten 

som person och patientens symtomupplevelse för att på ett tidigt stadie upptäcka, 

analysera och förebygga symtom för att lindra lidandet och värna livskvaliteten. Den 

personcentrerade vården har förmåga att både öka livskvalitet samtidigt den setts vara 

kostnadseffektiv men den ställer också krav på organisation och dokumentation. För att 

möta patientens behov bör all behandling följas upp, utvärderas och dokumenteras, för 

detta krävs validerade instrument för att mäta t ex livskvalitet. Ett instrument som idag 

används i ett flertal länder för att systematiskt följa och utvärdera patienters livskvalitet 

ur ett flertal dimensioner är McGill Quality of Life Questionnaire (MQOL) men det 

saknas i dagsläget en svensk validerad översättning. McGill Quality of Life 

Questionnaire utvecklades för att mäta livskvalitet hos personer med livshotande 

sjukdom. Detta arbete syftar till att översätta och utvärdera innehållsvaliditeten i den 

svenska översättningen av McGill Quality of Life Questionnaire Extended. En svensk 

version av instrumentet kan i framtiden användas för att dokumentera och främja 

livskvalitet för patienter med behov av palliativ vård.  

 

 

2 Bakgrund 

2.1 Palliativ vård 

När den sjukdomsspecifika behandlingen inte längre har någon livsförlängande effekt 

och när döden förväntas inom en överskådlig framtid så kommer vården till en 

brytpunkt då det sker en övergång till palliativ vård. Den palliativa vården kan beskrivas 

ha två faser, en inledande tidig fas och en senare avslutande fas med vård i livets 

slutskede. Denna övergång kan vara svår att identifiera särskilt hos personer med 

långvariga sjukdomar som t ex kronisk hjärtsvikt, njursvikt och lungsjukdom. Den 

tidiga fasen kan vara lång med målet att bevaka att en livsförlängande behandling är 

lämplig ur patientens perspektiv, att se att behandling och insatser främjar en högre  
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livskvalitet. Den senare fasen beskrivs ofta vara kort och syftet med vården är att lindra 

lidande samt att främja en hög livskvalitet för patienten och dess närstående 

(Socialstyrelsen, 2013). En god palliativ vård kännetecknas av vård som främjar den 

enskilda människans möjligheter att utifrån sina egna värderingar leva den sista tiden i 

livet på ett så bra sätt som möjligt (Ternestedt et al, 2012). Syftet inom palliativ vård 

inte är att bekämpa sjukdom, utan den palliativa vårdens fokus är att hjälpa personen 

uppnå bästa möjliga livskvalitet. Detta genom att lindra symtom och existentiellt stödja 

personen i livets slutskede. Den palliativa vårdens värdegrund kan beskrivas med 

ledorden närhet, helhet, kunskap och empati. Den beskrivs bygga på de fyra 

hörnstenarna symtomlindring, samarbete, kommunikation och stöd till de närstående 

under sjukdomstiden samt efter dödsfallet (Socialstyrelsen, 2013). Historiskt sett har 

den palliativa vården fokuserat på patienter med cancersjukdom. De grupper som 

särskilt missgynnats är äldre och personer med långvariga sjukdomar (Socialstyrelsen, 

2004; WHO, 2011). Exempel på långvarig sjukdom är t ex patientgrupper som lider av 

kronisk obstruktiv lungsjukdom (Ek, 2010), svår kronisk hjärtsvikt (Brännström, 2007) 

och kronisk njursvikt med hemodialys (Axelsson, 2013). Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen, HSL (1997:142, 2§) är målet en god hälsa och vård på lika villkor för 

alla i befolkningen, men tillgången till palliativ vård är idag ojämlik, och variationerna 

är stora i både Sverige och internationellt (Socialstyrelsen, 2006; WHO, 2011). 

Tillgången till palliativ vård kan t ex skilja sig mellan diagnoser som lungcancer och 

kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), trots att studier har visat att olika 

patientgrupper har fler likheter än olikheter gällande symtom och besvär i livets 

slutskede. Traditionellt sett har t ex personer med KOL och hjärtsjukdom inte haft 

samma tillgång till palliativ vård som personer med olika cancersjukdomar 

(Brännström, 2012, Ek, 2010). 

 

WHO framhåller ett tvärprofessionellt förhållningssätt inom palliativ vård med fokus på 

patienten och dess närståendes behov för att stödja patienten i att leva så aktivt liv som 

möjligt sista tiden i livet (WHO, 2002). Patienten och dess närstående befinner sig i en 

gråzon mellan liv och död och detta kan stundtals skapa en stor osäkerhet hos både 

patient och närstående. Att vid varje farväl inte veta om det är för sista gången man ses 

(Brännström, 2007). I en situation där livet är begränsat får omgivningens förmåga att 
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möta patientens behov betydelse för personens livskvalitet. Omgivningens bemötande 

av den sjukes behov av stöd kan direkt påverka hur patienten upplever sin situation. Till 

exempel kan en väl genomförd vårdplanering med patient och närstående bidra till att 

den sjukes behov och önskemål uppfylls på ett optimalt sätt vilket är i linje med 

intentionen i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Vårdgivaren måste ta sig tid att lyssna 

på patienten och inkludera patientens subjektiva upplevelse av sin livssituation när man 

skriver en vårdplan. Det måste ske i samarbete med den döende människan (Carlander 

et al, 2011). Det innebär att en patient med reella förutsättningar att fatta egna medvetna 

beslut har rätt att vara delaktig i de beslut som fattas och den plan som upprättas och 

dokumenteras för den fortsatta vården. En god vårdplan stämmer överens med 

personens livsstil och livstolkning och för vården i riktning mot de mål och delmål som 

satts upp för att främja bästa möjliga livskvalitet i livets slutskede (Ternestedt et al, 

2012). 

 

2.2 Livskvalitet i livets slutskede 

Livskvalitet kan fritt översatt ses som en individs uppfattning av sin position i livet i 

kontexten av vilken kultur och värdegrund de har, var de lever och i relation till 

individens egna mål förväntningar, standard och angelägenheter (Ageborg et al. 2005). 

Calman (1984) formulerade en hypotes om att livskvaliteten påverkas negativt då det 

finns ett gap mellan en individs förväntningar på en situation och hur individen sedan 

upplever den i verkligheten. Är gapet litet mellan förväntningar och verklighet ökar 

känslan av livskvalitet. Calman menar att hypotesen gäller såväl sjuka som friska och 

utgår ifrån individens egen subjektiva upplevelse. De professionella har ett ansvar att 

hela tiden hålla fokus på patientens livskvalitet. Den medicinska kunskapsutvecklingen 

har gjort att den “naturliga” döden nästan har satts ur spel. I dagens sjukvård finns det 

stor kunskap och många metoder för att hålla tillbaka sjukdom och död, men problemet 

är att många behandlingar som förlänger livet även samtidigt orsakar mycket lidande. 

För de flesta patienter är det viktigaste målet med en behandling att leva så länge som 

möjligt och att uppnå en så god livskvalitet som möjligt. Ibland går dessa målen att 

förena, men ibland kan de även stå i motsats till varandra (Regionala cancercentrum i 

samverkan, 2014). Patienter med långvarig sjukdom kan ha en pågående behandling 

men samtidigt ha behov av palliativ vård t ex dialyspatienter. Axelsson (2013) menar 
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filosofin från den palliativa vården bör implementeras i vården av de svårast njursjuka 

patienterna i livets slutskede.  

 

2.3 Att mäta och utvärdera livskvalitet  

Livskvalitet (QoL) är ett av de huvudsakliga utfallsmåtten inom palliativ vård och ses ur 

ett multidimensionellt perspektiv som innefattar alla delar av patientens välbefinnande 

och hälsa, fysiskt, psykiskt, socialt, spirituellt, existentiellt, och ekonomiskt. Det finns 

dock inget konsensus hur livskvalitet ska mätas och vilka instrument som kan anses 

relevanta (Jordhoy et al, 2007). För att systematisk kunna utvärdera vården behövs 

validerade och tillförlitliga mätinstrument. De behövs för att studera hur de 

interventioner som görs påverkar patientens livskvalitet, jämför olika interventioner, 

och jämför interventionerna över tid (Guyatt et al, 1993). Mätinstrument som används 

för att få inblick i hur patienten ser på sin hälsa och hur sjukdom och behandling 

påverkar livsstilen och upplevelsen av livskvalitet samlas under benämningen PROM 

(patient-reported outcome measures). PROM består vanligen av ett formulär som 

patienten själv fyller i. Är patienten oförmögen att skriva så kan frågorna läsas högt för 

patienten och att patientens svar noteras. Det kan ju vara så att de kliniska resultaten och 

provsvaren är goda men att sjukdomen och dess restriktioner påverkar patientens 

livskvalitet negativt (Meadows, 2011). En systematisk tillämpning av PROM anses 

generellt vara betydelsefullt ur flera perspektiv: a) identifiera fysiska, psykologiska, 

andliga och sociala behov, b) monitorerna patienters upplevelser av förändringar i 

sjukdomsförloppet, c) utvärdera behandling och interventioner, d) underlätta 

genomförandet av en personcentrerad vård. Däremot är det inte tänkt att PROM ska 

ersätta samtal och vårdande relationer, snarare ska de användas som ett stöd och 

komplement (Valderas & Alonso, 2008). PROM har bara ett värde om det har en stark 

teoretisk grund och hög validitet så att det går att dra slutsatser utifrån resultatet. Syftet 

är att det ska ge information för att utvärdera interventioner i vården (Meadows, 2011). 

Inom palliativ vård pågår det en diskussion om vilka PROM som bör användas men det 

saknas konsensus. Även om det finns en mängd generiska eller sjukdomsspecifika 

instrument för att mäta livskvalitet är det angeläget att ta hänsyn till de specifika 

omständigheter som råder då man ska välja instrument för användning i palliativ vård. 

Det är av vikt att välja instrument som möter upp mot de behov som patienter i livets 

slutskede och deras närstående har och som också är anpassade och tar hänsyn till den 
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ofta svåra situation dessa patienter och närstående befinner sig i. För denna grupp är det 

särskilt betydelsefullt med instrument som inte är belastande att besvara, t.ex. genom ett 

begränsat antal frågor, samt att frågorna i största möjliga mån fokuserar individens 

situation här och nu. Snabba förändringar i patientens tillstånd gör att skattningen måste 

sättas i relation till den aktuella situationen, dvs. undvika retrospektiva bedömningar 

som sträcker sig längre tillbaka i tiden, samtidigt som framtiden är oviss (Addington-

Hall et al., 2007). Livskvalitet och välbefinnande är de vanligaste utfallsmåtten som 

används inom palliativ vård, ofta mätta med standardiserade instrument som  

• European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life 

Questionnaire (EORTC QLQ-C30) 

• Edmont Memorial Symptom Assessment Scale (MSAS) 

• Karnof- sky Performance Scale (KPS)  

• Mini Mental Status Examination (MMSE)   

• McGill Quality of Life Questionnaire (MQOL)  

• Edmonton Symtom Assessment scale (ESAS)  

 

Även om EORTC QLQ-30 är ett av de vanligaste använda instrumenten kan det vara 

problematiskt att använda inom palliativ vård eftersom det riktar sig mot 

cancersjukdom, och därmed utesluter användning i andra patientgrupper i behov av 

palliativ vård. MSAS, MMSE och KPS fokuserar på symtom, kognitiv funktion och 

aktivitet, utan att ta hänsyn till andra aspekter av livskvalitet.  

 

2.4 McGill Quality of Life Questionnaire 

McGill Quality of Life Questionnaire (MQOL) utvecklades för att mäta livskvalitet hos 

människor med livshotande sjukdom. I förhållande till tidigare nämnda instrument gör 

det gör anspråk på att inkludera fler dimensioner av begreppet livskvalitet t ex relationer 

och känslan av att vara en börda. Instrumentet är dessutom utvecklat med syftet att 

kunna användas oavsett underliggande diagnos, vilket överensstämmer med 

Socialstyrelsens rekommendationer, som framhåller att palliativ vård ska omfatta alla 

personer med behov av palliativ vård oavsett diagnos (Socialstyrelsen, 2013). McGill 

Quality of Life Questionnaire är ett etablerat mätinstrument och finns översatt och 

validerat i ett tjugotal versioner i ett flertal länder (bilaga 1, tabell 1). Det finns 

versioner anpassade till särskilda diagnoser som t ex HIV (Kemmler et al, 2003) och 



 

6  

Parkinson (Gofton et al, 2015). För närstående finns ett motsvarande formulär Quality 

of Life in Life thretening Illness – Family Carer Version (QOLLTI-F) (Cohen et al, 

2006). McGill Quality of Life Questionnaire är framtaget samtidigt på engelska och 

franska i Kanada av Cohen et al (1995,1997). Den validerade originalversionen av 

McGill Quality of Life Questionnaire publicerades 1997 med 16 frågor och svarsskala 

0-10 (Cohen et al, 1997). McGill Quality of Life Questionnaire är ett multidimensionellt 

mätinstrument och faktoranalysen stärker de teoretiska fem domänerna: fysiska 

symtom, fysisk hälsa, psykisk hälsa, existentiell hälsa och stöd. På en vetenskaplig 

konferens 2014 presenterades en omarbetad version McGill Quality of Life 

Questionnaire Revised som består av 14 frågor inom fyra domäner: fysisk, psykisk, 

existentiell, och relationer. McGill Quality of Life Questionnaire Revised har uppvisat 

så pass goda mätegenskaper att konstruktören rekommenderar att den ersätter den 

ursprungliga versionen (Cohen et al, 2014, Sawatzky et al, 2014). För att fånga 

ytterligare dimensioner av livskvalitetsbegreppet, situation och livskvalitet har McGill 

Quality of Life Questionnaire Revised under 2015 utvecklats vidare till McGill Quality 

of Life Questionnaire Expanded som har samma innehåll men med ett tillägg av sju 

frågor i fyra nya domäner: känslan av börda, omgivningen, kognition, och vårdkvalité. 

(Cohen et al, 2015). För McGill Quality of Life Questionnaire Extended pågår 

valideringen och det saknas idagsläget en publicerad validering men faktoranalysen från 

2015 visar att det är multidimensionellt och stärker den teoretiska grunden för de åtta 

domänerna. 

 

Varje fråga i McGill Quality of Life Questionnaire Extended besvaras på en elvagradig 

numerisk skattningsskala (NRS, 0-10). För att ’0’ alltid ska indikera den värsta tänkbara 

situationen och ’10’ bästa tänkbara situationen är frågorna 1, 3-7, 10, 13, och 15 

reversibla vilket innebär att skattningsvärdet måste kodas om genom att subtrahera 10 

Tabell 2. Översikt McGill Quality of Life Questionnaire    

MQOL  
Cohen et al, 1997 

MQOL-R  
Cohen et al, 2014, ej publicerad 

MQOL-E 
Cohen et al, 2015, ej publicerad 

16 frågor (skala 0-10) 

5 domäner: 
14 frågor (skala 0-10) 

4 domäner: 
14 frågor +7 frågor (0-10) 

4 domäner +4 domäner: 

Fysiska symptom (fråga 1-3) Fysisk (fråga 1-3) Fysisk (fråga 1-3) 

Fysisk hälsa (fråga 4) Psykisk (fråga 4-7) Psykisk (fråga 4-7) 

Psykisk hälsa (fråga 5-8) Existentiell (fråga 8-11) Existentiell (fråga 8-11) 

Existentiell Hälsa (fråga 9-14) Relationer (fråga 12-14) Relationer (fråga 12-14) 

Stöd (fråga 15-16)  Känslan av börda (fråga 15) 

  Omgivningen (fråga 16) 

  Kognition (fråga 17-18) 

  Vårdkvalité (fråga 19-21) 
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med den aktuella skattningen. Mätinstrumentet består av sju delar från A till G. Del A är 

en skattning av den allmänna livskvaliteten och summeras inte ihop med övriga delar. 

De övriga sex delarna summeras var för sig. Frågorna i varje del summeras och 

divideras med antal frågor i respektive del. En totalpoäng kan räknas ut genom att 

poängen från delarna summeras och delas med antalet delar dvs. 6. 

 

2.5 Validitet vid översättning av ett mätinstrument 

Ett mätinstrument behöver ha en god validitet. Begreppet syftar till hur väl instrumentets 

frågor korrelerar med de frågor som skulle kunna ställas inom det valda ämnesområdet dvs 

livskvalitet i denna studie.(Polit och Beck, 2012). Validitet svarar på frågan vilken grad 

av tillförlitlighet en svarsskala har och vilken tillförlitlighet svaren då ger i ett 

instrument. I ett instrument med hög innehållsvaliditet ska alla frågor relatera till det 

som är avsett att mäta. Frågor som inte är relevanta kan leda till att bli en felkälla. 

Frågorna ska täcka hela fältet och antalet frågor i varje del ska reflektera värdet av 

helheten. Innehållsvaliditeten ska bedömas som en helhet och inte varje fråga för sig 

(Streiner och Norman, 2003). Frågorna måste anpassas utifrån respondentens 

perspektiv. Perspektivet måste tydliggöras då åsikterna från patienten och 

vårdpersonalen kan gå isär när det gäller synen på i vilken grad livskvaliteten påverkats 

(Brazier et al, 1999). När ett frågeformulär med mätskala översätts till ett annat språk 

uppstår en viss problematik. Mätskalan är utvecklad och validerad för användning på ett 

annat språk och i en annan kultur. För att kunna överföra en skala från ett främmande 

språk krävs en noggrann översättningsprocess för att uppnå god validitet. Ett av målen 

är att uppnå likvärdhet i mätskalan mellan originalet och översättningen t ex kan samma 

ord ha olika innebörd i olika kulturer, men även inom samma språkgrupp kan ord ha 

olika innebörd.(Polit och Beck, 2012). Utformningen av frågorna i ett frågeformulär kan 

bli ännu viktigare än i en intervju då ingen finns som kan förklara frågan. Språket ska 

vara enkelt och tydligt. Frågan ska vara kort och relevant för respondenten (Waltz, 

Strickland, och Lenz, 2010). Reliabiliteten innebär nogrannheten av mätningen. 

Reliabiliteten kan styrkas genom att instrumentet testas mot samma urvalsgrupp vid 

upprepade tillfällen så att test-retset reliabiliteten kan testas. Om ett formulär saknar 

reabilitet kan det inte heller ha god validitet (Streiner och Norman, 2003). Validiteten är 

den enskilt viktigaste aspekten för ett mätinstrument, utan validitet finns ingen 

anledning att fortsätta studien. Ett sätt för forskare att granska frågorna i ett 

frågeformulär kan vara att testa det i ett mindre urval för att få förståelse för hur frågan 
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besvaras och notera eventuella problem. Observationer där forskaren sitter med kan 

även det vara värdefullt. Forskaren kan då få frågor rörande att förklara en fråga, se om 

någon fråga tar längre tid att besvara eller att man svarar på en annan fråga än den som 

står i formuläret (Addington-Hall et al, 2007). Waltz, Strickland, och Lenz (2010) 

beskriver hur Housen (2008) rekommenderar att instrument genom kognitiva intervjuer 

testas i ett mindre urval från gruppen formuläret är utformat till. Detta för att modifiera 

frågorna ytterligare och minimera risken att de upplevs stötande eller missvisande. 

 

 

3 Teoretisk referensram  

3.1 Personcentrerad vård 

3.1.1 Historik 

Begreppet personcentrerad vård har historiskt likställts med god och humanistisk vård. 

Den personcentrerade vården har sitt ursprung inom psykologin och har utvecklats och 

vuxit fram inom demensvården för att sedan ha spridits till övriga delar av sjukvården. I 

mitten av 1900-talet var den amerikanske psykologen Carl Rogers (1961) först med att 

beskriva ”Client- centred psychotherapy” och han beskrev även senare begreppet 

”person- centred” för att beskriva fenomen kring mellanmänskliga relationer och 

personlighet. Rogers teori utgick ifrån att personen som söker hjälp ska ses som en 

expert på sig själv och att terapeutens roll var att främja personens självinsikt. 

Amerikanen Tom Kitwood (1997) införde sedan personcentrerad vård på 1990-talet 

inom demensvården i Storbritannien och vården ställdes då om från biomedicinsk syn 

till ett personcentrerat synsätt dvs genom att synliggöra och utgå ifrån personen bakom 

sjukdomssymtomen. De senaste tio åren har personcentrerad vård etablerats som 

begrepp i Sverige och studier har visat på fördelar med en personcentrerad vård t ex  för 

personer med försämrad kronisk hjärtsvikt kortades tiden på sjukhus med 30 procent, 

vilket innebar signifikant minskade kostnader för slutenvård. (Ekman et al 2012, 

Hansson et al, 2015). En personcentrerad vård i livets slutskede hos patienter med 

avancerad hjärtsvikt visade sig både vara kostnadseffektivt samt öka livskvaliteten 

(Sahlen, Boman och Brännström, 2016). Hösten 2016 startade ett arbete på initiativ av 

Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC) för ett nytt 

europeiskt standardiseringssekretariat. Ett arbete för att ta fram tydliga riktlinjer för 

patientmedverkan i personcentrerad vård. Det finns idag ett stort behov av en gemensam 

syn på kvaliteten inom vården i hela Europa. Det saknas ett etablerat sätt att mäta och 
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jämföra patientmedverkan vilket behövs för att underlätta genomförandet av 

personcentrerad vård (SIS - Swedish standard institute, 2016).  

 

3.1.2 Personcentrerad vård som modell 

Den personcentrerade vården utgår ifrån att det är patienten som person, dess livsvärld 

och värderingar, sjukdom och behov av vård som utgör utgångspunkten vid planering 

och genomförande av vården. Närstående ses som en självklar part i den 

personcentrerade vården då de ofta utgör en viktig del av patientens sammanhang 

(Andershed, Ternestedt och Håkansson, 2013). Ekman et al (2011) betonar vikten av att 

skilja på de engelska begreppen ’patient medicine’ och ’person-centre care (PCC)’, i 

den personcentrerade vården är det just personen som vården utgår ifrån (Ekman et al, 

2011). Patienten ska ses som person och inte reduceras till sin sjukdom eller diagnos. 

Det är ett skifte från en modell där vården tidigare utgått ifrån patienten som en passiv 

vårdtagare till en modell där patienten ses som en person som tar en aktiv del i sin vård. 

En person är ett vidare begrepp än patient, en person är juridiskt ansvarig för sina 

handlingar och ges ansvar i situationer som berör personen. Vården ska utgå ifrån 

patienten som person dess subjektiva upplevelser och sammanhang med omgivningen. 

Det ska tas hänsyn till personens styrkor, framtidsvisioner och önskningar i planerandet 

och patienten får vara med och fatta beslut som gäller den egna vården (Leplege et al, 

2007). Inom dagens sjukvård är den gällande normen att vården utgår ifrån provsvar t 

ex biologiska markörer och bilder för att diagnostisera, välja behandling och bota 

sjukdom. Dessa objektiva data dominerar sedan vården och liten hänsyn ges till 

patientens upplevelser och känslor, vad patienten önskar eller har för egna resurser att 

bemästra symtom och sjukdom. Det är viktigt att patientens upplevelser dokumenteras 

likväl som medicinska data, då ges patientens värderingar lika värde med övriga data. 

Det är en utmaning för sjukvården att skifta över till personcentrerad vård och det finns 

behov av struktur och en anpassad organisation för att det ska kunna ske. Tre steg att 

börja med är att lyssna på patientens berättelse och börja bygga upp ett partnerskap, 

besluten fattas sedan ihop utifrån partnerskapet. Dokumentationen är viktigt då det 

skrivs ner vilka beslut som fattas och denna information är värdefull för att 

partnerskapet ska fortsätta framåt och vara transparant och givande över tid (Ekman et 

al, 2011).  

 

 



 

10  

3 Problemformulering 

Palliativ vård ska enligt socialstyrelsen (2013) omfatta alla personer med behov av 

palliativ vård oavsett bakomliggande diagnos. Dagens palliativa vård har utvecklats från 

att enbart omfatta cancersjukdom till att nu också inkludera allvarliga stadier av 

långvarig sjukdom som t ex hjärtsvikt, njursvikt och lungsjukdom. För att systematiskt 

utvärdera och utveckla vården av personer med behov av palliativ vård finns det behov 

av instrument för att mäta livskvalitet som inte är sjukdomsspecifikt. McGill Quality of 

Life Questionnaire Expanded är applicerbart på  patienter med behov av palliativ vård 

oavsett underliggande diagnos men i dagsläget saknas det en svensk validerad 

översättning. Detta hindrar en systematisk tillämpning av att mäta, utvärdera och 

dokumentera de personcentread palliativ vård för att främja fler dimensioner av 

livskvalitet.  

 

 

4 Syfte 

Att översätta McGill Quality of Life Questionnaire Extended (MQOL-E) till svenska 

samt utvärdera den svenska översättningen avseende innhållsvaliditet och användbarhet. 

 

 

5 Metod 

5.1 Design 

Denna studie är en del av forskningsprojektet ’Kliniskt användbara livskvalitetsmått för 

personer i behov av palliativ vård och deras närstående: McGill Quality of Life 

Questionaire (MQOL) & Quality of Life in Life- Threatening Illness – Family 

Caregiver (QOLLTI-F)’. I denna instrumentutvecklings studie översattes McGill 

Quality of Life Questionnaire Expanded till svenska. Den svenska versionen testades i 

studien genom kognitiva intervjuer för att utvärderas gällande innehållsvaliditet och 

användbarhet. Metoden med kognitiva intervjuer är i grunden en kvalitativ metod 

(Willis, 2005). Analys genomfördes utifrån en induktiv ansats utifrån Willis (2005) 

analysmetod ”textsummery” men för att tydliggöra strukturen i analysprocessen 

kompletterades analysmetoden med tematsik analys beskriven av Braun och Clarke 

(2006).  
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5.2 Översättningsprocedur 

Översättningsproceduren genomfördes enligt en vedertagen och rekomenderad process. 

Denna skedde i flera steg med fram och tillbaka översättning för att uppnå hög 

semantisk jämlikhet mellan den ursprungliga språkliga versionen och motagarspråket 

(Wild et al, 2005). Översättningen baserades på ett protokoll utvecklat för översättning 

av EORTC QLQ-C30 (Dewolf et al, 2009) vilket innebar att McGill Quality of Life 

Questionnaire Expanded först översattes till svenska genom att två oberoende 

svenskfödda personer med mycket god förståelse för båda språken. En koordinator från 

forskargruppen (Kristofer Årestedt) sammanställde dessa till en svensk version. Denna 

version diskuterades sedan av forskargruppen där även konstruktören ingår (Nina 

Carlsson, Kristofer Årestedt, Anette Alvariza, Lena Axelsson, Robin Cohen, Richard 

Sawatzky). Diskussionen resulterade i några mindre språkmässiga korrigeringar. Texten 

återöversattes därefter till det ursprungliga språket av två andra oberoende engelskfödda 

personer med god kunskap i svenska språket. Eventuella avvikelser diskuterades med 

översättarna och konstruktören (RC). Efter att ha stämt av med konstruktören har 

forskargruppen enats kring en slutgiltig svensk version. Denna svenska version av 

McGill Quality of Life Questionnaire Expanded formaterades slutligen med samma 

design som originalet (bilaga 2). Den slutliga versionen testades sedan angående 

innehållsvaliditet och användbarhet i denna studie av NC.  

 

5.3 Urval 

Deltagarna rekryterades från en medicinklinik vid ett mellanstort sjukhus i sydöstra 

Sverige. Urvalet var ändamålsenligt och följande diagnosgrupper inkluderades; 

avancerad hjärtsvikt (NYHA klass III-IV), kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL, 

stadium III och IV), personer med obotlig cancersjukdom och personer med kronisk 

njursvikt (CKD 5). I gruppen med kronisk njursvikt bestod urvalet av de 

hemodialyspatienter som av läkare bedömdes kunna vara i sitt sista levnadsår med ”the 

surprise question” (Skulle jag bli förvånad om denna patient dog inom det närmaste 

året?) (Moss et al. 2008). I den kliniska bedömningen ingick en värdering av patientens 

totala symtombild samt förekomst av riskdiagnoser och komorbida faktorer såsom 

genomgången hjärtinfarkt, hjärtsvikt, stroke, diabetes, perifer kärlsjukdom, kliniska 

tecken och laboratoriefynd som talar för malnutrition (S-albumin <35 g/l), svår 

sekundär hyperparatyreoidism (hyperfosfatemi och förhöjt PTH), långvarig 
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inflammation (CRP>10 mg/l) och/eller upprepade infektioner. I den kliniska 

bedömningen ingick även komplikationer som krävt inläggning på vårdavdelning eller 

sjukhem det senaste året.  

 

Vidare skulle deltagarna vara 18 år eller äldre, svensktalande och inte ha någon tidigare 

känd kognitiv funktionsnedsättning som t.ex. demenssjukdom eller alvarlig psykiatrisk 

sjukdom. Personer som inte kunde besvara eller medverka i en intervju exkluderades. 

På varje avdelning/mottagning utsågs en sjuksköterska till kontaktperson som 

tillfrågade patienter från urvalsgruppen om deltagande i studien. När personerna givit 

sitt godkännande kontaktades de per telefon eller besöktes av NC på sjukhuset för att 

komma överens om tid och plats för intervju.  

 

5.4 Datainsamling och procedur 

Datainsamlingen genomfördes genom intervjuer baserad på en intervjuguide (bilaga 2). 

bestående av tre delar; 1) strukturerade bakgrundsfrågor med svarsalternativ, 2) 

kognitiva intervjuer och 3) uppföljande semistrukturerad intervju. Samtliga delar 

genomfördes vid ett och samma tillfälle.  

 

Intervjuerna inleddes enligt intervjuguiden med bakgrundsfrågor för att kunna beskriva 

gruppen, t ex frågor om ålder, kön och civilstånd. Bakgrundsfrågorna som användes 

hämtades från andra studier som forskargruppen bedrivit i olika sammanhang och var 

därmed välbeprövade.  

 

I nästa steg genomfördes kognitiva intervjuer i enlighet med Willis (2015). Syftet med 

de kognitiva intervjuerna var att noggrant undersöka hur respondenterna resonerar när 

de besvarade frågeformuläret McGill Quality Questionnaire Extended, med fokus på 

hur frågorna uppfattades och besvarades. De kognitiva intervjuerna inleddes med en 

information om hur intervjun skulle genomföras. Respondenten informerades även om 

att intervjuaren förde anteckningar som minnesstod under tiden. Efter denna 

information fick respondenten en pappersversion av McGill Quality of Life 

Questionnaire Extended och därefter läste intervjuaren upp titel, instruktion och frågor 

högt för respondenten. Efter varje fråga fick respondenten tänka högt och beskriva sina 

tankar under tiden som de besvarade frågorna. För att förtydliga tankegångar under 

intervjun så ställdes öppna fördjupande frågor (probing), t ex ”Hur tänkte du?” och 
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”Kan du beskriva hur du kom fram till ditt svar?”. Tystnad användes medvetet för att 

låta personen få tid att tänka igenom sitt svar. Intervjuerna spelades in med en digital 

diktafon. Utöver detta gjordes även anteckningar i en pappersversion av McGill Quality 

of Life Questionnaire -Extended, där intervjuaren noterade problem som framkom, t.ex. 

att frågan inte uppfattades som entydig, eller spontana reaktioner och kommentarer. 

Även kroppsspråket noterades, t.ex. långa tankepauser och tvekanden.   

 

Den kognitiva intervjun följdes slutligen upp med en semistrukturerad intervju i syfte 

att få ytterligare kunskap om innehållsvaliditeten. De semistrukturerade frågorna i 

intervjuguiden konstruerades utifrån ”Survey question coding scheme” utvecklat av 

O’brien et al. (2013) (Bilaga 3), vilken beskrivs av Willis (2015). Detta schema täcker 

olika aspekter av innehållsvaliditet, men till skillnad från de kognitiva intervjuerna 

fokuserade dessa också på helheten, inte enbart de enskilda frågorna i sig. Denna 

intervju kompletterade därmed de kognitiva intervjuerna med kunskap om t ex design 

och om frågorna som helhet täcker begreppet som instrumentet avser att mäta.  

 

Intervjuerna genomfördes av NC under september till december 2016 och tog mellan 23 

och 66 minuter att genomföra (median= 33 minuter). Totalt intervjuades 15 personer, 

varav en intervju genomfördes via telefon pga långt avstånd. Vid denna intervju ströks 

frågorna om layout, i övrigt genomfördes intervjun på samma sätt. Vid intervjutillfället 

erhöll patienterna muntlig och skriftlig information om studiens bakgrund, syfte och 

metod. Ett skriftligt informerat samtycke inhämtades vid samma tidpunkt. För 

deltagaren som intervjuades via telefon skickades skriftlig information, 

samtyckesblankett och förfrankerat brev att returnera samtyckesblanketten ut till 

respondenten. Samtliga intervjuer transkriberades och de utskrivna intervjuerna 

avkodades. 

 

5.5 Dataanalys 

Willis (2005) beskriver fem olika metoder för att analysera kognitiva intervjuer 

(intervju- och observationsdata). En av de mest tillämpbara vid kognitiva intervjuer är 

”text summary” vilken har tillämpats i den aktuella studien där både intervju och 

observationsdata legat till grund för analysen liksom resultatet från den uppföljande 

intervjun. Metoden beskrivs som en textsammanfattning, med ord beskrivs dominanta 

teman, slutsatser och problem. Metoden syftar till att identifiera konsistenta teman 
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(Tabell 3) men beskriver inte hur detta steg ska genomföras. För att systematisera 

analysen kompletterades därför metoden med en tematisk analys beskriven av Braun 

och Clarke (2006). Analysen initierades med att intervjuerna lyssnades igenom för att få 

en överblick över materialet och bekanta sig med data. Därefter lästes intervjuer och 

anteckningar igenom och textenheter som beskrev problem med McGill Quality 

Questionnaire Extended markerades. Problemen kunde t ex handla om att respondenten 

kommenterat att en fråga inte var tydligt formulerad eller missförstått svarsskalan. 

Textenheter som beskrev problem med frågorna fördes därefter in i en matris och 

kodades. När textenheter från både intervju- och observationsdata kodats sorterades 

koderna in under konsistenta teman, i stävan efter att uppnå intern homogenitet och 

extern heterogenitet. Analysen resulterade slutligen i åtta teman. Teman justerades 

under analysens gång för att svara mot syftet. Teman gavs slutgiltiga namn och 

definition. Slutligen valdes citat ut för att exemplifiera resultatet. 

 

Tabell 3. Beskrivning av analysprocessens olika steg enligt Braun och Clarke (2006). 

Fas  Beskrivning av processen 

1 Bekanta dig med din data Transkribering (om det är nödvändigt) läsa upprepade 

gånger, skriva ner, inledande idéer 

 

2 Skapa initiala koder  Koda intressanta särdrag i den övergripande datan på ett 

systematiskt sätt, knyta data till relevant kod 

 

3 Söka teman Sortera in koderna under teman, samla all data under 

potentiella teman 

 

4 Utvärdera teman Stämma av att teman fungerar i relation till koderna 

(nivå 1) och hela datainsamlingen (nivå 2) vilket skapar 

en tematisk ’karta’ över analysen. 

 

5 Definiera och namnge teman Pågående analys för att förfina det specifika med temat 

och den övergripande berättelsen , skapa klara 

definitioner och namn för varje tema 

 

6 Skapa rapporten Slutgiltiga möjligheten för analys. Levande talande 

exempel, knyta analysen till forskningsfrågan och 

litteratur, producera en vetenskaplig rapport. 

 

 

 

6 Etiska överväganden  

Studien är en del av ett större forskningsprojekt ’Kliniskt användbara livskvalitetsmått 

för personer i behov av palliativ vård och deras närstående: McGill Quality of Life 

Questionaire (MQOL) & Quality of Life in Life- Threatening Illness – Family 
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Caregiver (QOLLTI-F)’. Studien är godkänd av Regionala Etikprövningsnämnden i 

Linköping, (Dnr 2016/147-31). Användningen av kliniskt relevanta 

livskvalitetsinstrument har betydelse för att kunna stärka patienten och dess närstående 

särskilt inom den palliativa vården. Studien får anses att ha hög klinisk betydelse då 

patienters synpunkter används för att optimera frågeformuläret och anpassa det till 

kommande användargrupper. Detta magisterarbete gäller översättningen av McGill 

Quality of Life Questionaire Extended och har godkänts av berörda kliniker. Det var en 

erfaren sjuksköterska (NC) som genomförde de kognitiva intervjuerna eftersom det 

bedömdes finnas en risk för känslomässiga reaktioner. Det fanns också en beredskap att 

intervjun skulle pausas eller avbrytas om patienten skulle uppvisa negativa reaktioner 

till följd av intervjun. Övergripande ansågs ändå riskerna med att medverka i  studien 

som små. Av informationsbrevet och samtyckesformuläret som deltagarna fick 

framgick det att deltagandet i studien var frivilligt och att de intervjuade när som helst 

kunde avbryta sin medverkan. En aspekt är de intervjuade är svårt sjuka personer med 

en begränsad tid kvar i livet. I denna situation är det viktigt att se till att deltagandet inte 

blir för belastande och inte tar onödigt lång tid att genomföra. Det uppkom ingen 

situation där intervjun bröts relaterat till deltagandet i studien. Det kan här ses som en 

fördel med kognitiva intervjuer då respondenten får frågorna upplästa och i sin egen takt 

kan besvara frågan. Genom kognitiva intervjuer gjordes patienter delaktiga i 

valideringen. Personernas åsikter respekterades och togs tillvara för att förbättra 

frågeformuläret och optimera det inför en senare implementering i vården. I framtiden 

kan McGill Quality of Life Questionaire Extended användas för att främja patientens 

autonomi och delaktighet i den egna vården. Etiskt kan studien motiveras genom att den 

syftar till att göra gott och främja livskvalitet hos svårt sjuka personer. McGill Quality 

of Life Questionaire Extended kan i framtiden göras tillgänglig inom den palliativa 

vården och tar hänsyn till patientens egna upplevelser och kan därför bidra till en stärkt 

personcentrerad vård.  
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7 Resultat 

7.1 Deltagare 

Totalt intervjuades 15 personer, se tabell 4. Tre av de intervjuade var i arbetsför ålder, 

två arbetade deltid pga. av sin sjukdom (mindre än halvtid). En av deltagarna var 

arbetslös då sjukdomen gjorde han inte kunde fortsätta sitt ordinarie arbete. Nio av 

deltagarna levde i en relation och bodde ihop. En man var särbo där särbon hade barn. 

Två av deltagarna hade barn som bodde hemma övriga deltagare hade vuxna barn. Fyra 

män och två kvinnor levde ensamma. Alla utom två var födda i Sverige men de kom till 

Sverige som barn eller ungdom. Komorbiditet beräknades med Charlton comorbidity 

index. 

 

  



 

17  

 
Tabell 4 Översikt av deltagare i studien  

 Kön 

m/k 

 

Ålder 

(median 

72år) 

Utbildnings 

nivå 

Urvalsgrupp CHI¹ 

(media

n 4) 

Del 

A² 

MQOL-E 

poäng 

 

Antal 

problem 

(n=27) 

P1 M 78 Grundskola 

Lägre 1-7 

Njursvikt 3 7 7,9(8,0*) 5 

P2 M 78 Grundskola 

Lägre 1-7 

Njursvikt 4 3 4,9 2 

P3 M 72 Gymnasium Obotlig cancer 6 6 8,3 4 

P4 M 43 Universitet Obotlig cancer 6 6 6,9 1 

P5 M 85 Gymnasium Obotlig cancer 6 8 9,6(9,8*) 1 

P6 K 43 Gymnasium Hjärtsvikt 1 4 6,7 3 

P7 M 63 Gymnasium Hjärtsvikt 1 7 8,9(9,5*) 2 

P8 K 69 Universitet Njursvikt 7 1 6,4 2 

P9 M 74 Gymnasium KOL 2 2 6,4 2 

P10 M 84 Grundskola KOL 4 2 6,9 0 

P11 K 80 Grundskola Njursvikt 2 5 7,7 0 

P12 M 68 Grundskola KOL 5 10 8,5 0 

P13 K 77 Universitet KOL 3 5 6,1 4 

P14 M 63 Grundskola Njursvikt 5 7 9,0 0 

P15 M 65 Gymnasium Hjärtsvikt 1 5 9,0(9,6*) 1 

¹Charlton comorbidity index ²Del A allmän livskvalitet *korrigerat fel pga. omvänd skala totalt 4 frågor 

 

 

7.2 Resultat från tematisk analys 

McGill Quality of Life Questionaire Extended startar med Del A med skattning av 

allmän livskvalitet och därefter följer 21frågor. Kommentarer från intervjuer och 

observationer sammanställdes och analysen resulterade i åtta teman, se tabell 5. 

 

Tabell 5 Teman utifrån den tematiska analysen  

 Teman Definition 

1 Semantiska oklarheter Oklarheter gällande betydelse av ord eller meningar 

2 Känslig fråga Känslig fråga där anonymitet önskas 

3 Svarsskala Svarsskala 0-10 

4 Layout Layout, utseende 

5 Beskriven relevans Relevans och tillämpbarhet i frågorna och instrumentet 

6 Känslomässiga reaktioner Känslomässiga reaktioner och reflektion över den egna 

situationen 

7 Respondentbörda Hur ansträngande det var att förstå och besvara frågorna 

8 Perspektiv Begränsningar i perspektivet 

 

 
7.2.1 Semantiska oklarheter 

Temat täcker problem med ord eller formuleringar som kommenterats eller observerats 

skapa problem under intervjuerna. Ord eller formuleringar som beskrivits kunna ha 

olika eller lika svar eller betydelse. 

 
7.2.1.1 Ordval 

Ordvalet skräcklagen (original terrified) kommenterades i både positiva och negativa 

ordalag. I fråga 7 (När jag tänkt på framtiden under de senaste två dygnen 
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(48timmarna) har jag: (0)inte känt mig rädd (10)känt mig skräckslagen)om att känna 

rädsla inför framtiden kommenterade tre respondenter ordet skräckslagen. En 

respondent menade att man inte kan vara skräckslagen i 48 timmar, den andra beskrev 

ordet som ”lite hårt” och den tredje ”det är lite starkt” och menade att det är skillnad 

på skräck och rädsla. Övergripande talade respondenterna om rädsla och graden av 

rädsla. En respondent kommenterade svarsalternativet skräckslagen med att livrädd 

kunde vara ett bättre ord.  

 

Det framkom olika synpunkter på ordet extremt och svarsalternativet extremt bra 

(original extremely good). I fråga 21 (Under de senaste två dygnen (48 timmarna) har 

den hälso- och sjukvård jag fått varit: (0)otillfredsställande (10)extremt bra). En 

respondent beskrev ordvalet som dåligt och menade att frågan handlar om hälso- och 

sjukvården levt upp till de förväntningar som fanns. En repondent uppskattade ordet då 

det stämde väl in i situationen. För att se hur ordvalet ’extremt bra vård’ tolkades och 

besvarades ställdes följdfrågan: Hur beskriver du extremt bra hälso- och sjukvård? 

 

”Ja, jag tycker att kommun och landsting har ställt upp till hundra procent på mig och 

hjälpt mig så mycket de har kunnat för att jag ska få ett drägligt och behagligt liv.” 

(skattades 10) 

 

En av respondenterna beskrev att han personligen hade svårt för förstärkande ord som 

exempelvis svarsalternativ som innehöll ordet mycket. Ingen av de övriga 

respondenterna kommenterade användandet av förstärkande ord. 

 

7.2.1.2 Ord som beskrevs ge två olika svar 

Ord som beskrevs kunna ge olika svar var kontroll i fråga 10 och stöd i fråga 14. I fråga 

10 (Under de senaste två dygnen (48 timmarna) har jag känt att graden av kontroll över 

mitt liv) handlade om graden av kontroll och den tog längre tid och upplevdes av tre 

respondenter som svår att svara på då det krävdes tid för reflektion och vad som avsågs 

med ordet kontroll, kontroll av vad. Två respondenter beskrev hur de inte hade någon 

kontroll över sin sjukdom och gick då vidare till att tolka från utifrån situationen de 

senaste 48 timmarna. Även ordet stöd i fråga 14 (Under de senaste två dygnen (48 

timmarna) har jag känt att jag har fått stöd) beskrevs av två respondenter som 

svårtolkat med olika betydelser av ordet stöd. De skilde på stöd från sjukvården och 

stöd från närstående vilket de beskrev ha två olika svar. Fråga 14 tillhör del D 
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Relationer och de andra frågorna i delen Relationer innehåller frasen ’från personer jag 

bryr mig om’. Applicerades samma fras på fråga 14 så exluderades stöd från sjukvården 

i frågan. ’Personer jag bryr mig om’ definierades subjektivt under de kognitiva 

intervjuerna förutom familjemedlemmar inkluderades i vissa fall hemtjänsten eller 

grannen.  

 
7.2.1.3 Ord som gavs samma innebörd 

Orden nedstämd (original depressed) i fråga 4 (Under de senaste två dygnen 

(48timmarna) har jag varit nedstämd) och ledsen (original sad) i fråga 6 (Under de 

senaste två dygnen (48timmarna)har jag känt mig ledsen) upplevdes av två 

respondenter som lika och beskrevs som samma fråga medan övriga respondenter 

besvarade det som två olika frågor och nedstämd beskrevs som en djupare känsla en 

längre tid än ledsen.  

 

7.2.1.4 Ord som gavs olika innebörd  

I fråga 16 (Under de senaste två dygnen (48 timmarna) har min fysiska omgivning 

motsvarat mina behov) handlar frågan om den fysiska omgivningen (original physical 

environment) har motsvarat behoven. För att förstå hur frågan besvarades så ombads 

respondenterna definiera vad de tolkade in i begreppet fysisk omgivning. Tre personer 

beskrev det som den fysiska miljön.  

 

”Att jag fått de hjälpmedel jag behöver och jag kan ut och åka och leva ett normalt liv.” 

 

Övriga tolkade ’den fysiska omgivningen’ som personer runt omkring t ex närstående, 

personal från hemtjänsten eller sjukvården.  

 

”Omgivning det är servicen runt ikring” (syftar på hustrun) 

 

7.2.2 Känsliga frågor 

Temat känsliga frågor täcker kommentarer om att frågor kan upplevas känsliga att 

besvara då en person befinner sig i beroendeställning till den som utvärderar svaret. En 

risk som beskrevs av en av respondenterna var att frågorna i del G om hälso- och 

sjukvård riskerade att inte besvaras ärligt. Samma respondent uttryckte att fråga 19-21 

borde besvaras anonymt om de skulle besvaras sanningsenligt.  
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7.2.3 Svarsskala 

Temat svarsskala täcker alla kommentarer om den numeriska svarsskalan 0-10 samt 

observationer från problem med att besvara svarsskalan. I frågeformuläret är frågorna 1, 

3-7, 10, 13, och 15 reversibla vilket innebär att svarsalternativen då vänder, vissa 

respondenter beskrev hur de tänkte men svarade omvänt på svarsskalan. På fråga 2 

svarade en av respondenterna omvänt mot vad denne beskrev. På fråga 3 svarade en av 

respondenterna omvänt mot vad denne beskrev. På fråga 8 svarade två av 

respondenterna omvänt mot vad de beskrev. När svarsskalan kommenterades så ansåg 

två av respondenterna det som en fördel med svarsskalan 0-10 då de beskrev det som att 

det fanns en vana att skatta sig 0-10 från VAS-skalan. Fyra respondenter kommenterade 

att de föredragit en skala 1-5, beskrevs som enklare. Två respondenter beskrev att de 

upplevde svarsskalorna olika långa en beskrev det som olika långt mellan olika 

svarsalternativ.  

 
7.2.4 Layout 

Temat layout täcker kommentarer och observationer gällande layout, instruktion och 

exempel och det fysiska formuläret. Formuläret innehöll tre A4-sidor med text på alla 

sidor dvs sex sidor. De två mest fysiskt nedsatta respondenterna behövde hjälp med att 

vända sida och komma till nästa del. Observationerna visade att ingen hade svårigheter 

med textstorlek men tre kunde tänka sig en större text. Ingen av respondenterna hade 

svårt att förstå instruktioner. Ingen angav problem med instruktionen eller exempel. Tre 

respondenter valde att gå tillbaka till delen med exempel på första sidan för göra en 

korrekt skattning.  

 
7.2.5 Beskriven relevans 

Temat beskriven relevans täcker kommentarer och observationer rörande relevans och 

tillämpbarhet av instrumentet i dess olika delar och som helhet och vilken relevans det 

beskrevs ha eller sakna. En respondent från hjärtsviktsgruppen beskrev att han i 

dagsläget inte kände att formuläret hade värde för honom personligen då han beskrev att 

han hade det bra. En synpunkt var att det ändå kunde fånga förändringar i livskvalitet 

över tid och då kunde svaret få relevans i ett annat läge. En annan respondent från 

hjärtsviktsgruppen beskrev att det kunde vara värdefullt över tid. 

 

”Att gå igenom om något år kan nog vara värdefullt” 
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Två av respondenterna hade en grav hjärtsvikt men var utvalda från annan urvalsgrupp. 

En kvinna från njursviktsgruppen som nyligen varit inlagd pga. hjärtsvikt beskrev att 

frågeformuläret passade väl in i hennes situation här och nu. Hon beskrev hur 

formuläret fångade olika dimensioner av livskvalitet. Frågeformuläret beskrevs 

genomgående under intervjuerna kunna fånga förändringar i livskvalitet över tid och 

beskrevs vara användbart i vården. 

 

”jag tror det är väldigt viktigt att börja tidigt…om man vill ha ut någonting…då ska 

man nog vara med en längre tid.” 

 

På frågan om det fanns fördelar med att skatta livskvalitet med denna typ av instrument, 

svarade samtliga respondenter i studien att de såg det som något positivt.  

 

Om vi inte har ett erfarenhetsutbyte på olika plan så lär vi oss ingenting” 

 

Det gavs förslag på att formuläret kunde skickas hem med kallelse inför ett 

mottagningsbesök medan en respondent ur njursviktsgruppen beskrev att det kunde 

fyllas i under tiden dialysbehandlingen pågick på dialysmottagningen. 

 

En av respondenterna beskrev hur hon upplevde att del G med fråga 19-21 om hälso-

och sjukvård inte hörde hemma i instrumentet och beskrev hur de andra frågorna 

berörde livskvalitet men att del G handlade om hälsa. 

 

”De är ju livskvalitet allihopa frågorna utom de tre sista som handlar om hälsa" 

 

Svaren i studien visade dock på ett samband mellan patienttillfredsställelse eller 

missnöje av svaren i Del G Hälso- och sjukvård och beskriven upplevelse av 

livskvalitet. En av respondenterna beskrev när del G besvarades att kontinuitet saknades 

i kontakten med läkare på både hälsocentral och specialist vilket respondenten beskrev 

påverkade upplevelsen av livskvalitet negativt. 

 

”Jag känner mig lite övergiven” ( hälsocentralen) 

”Jag har ingen att prata med om min situation…jag har ingen speciell” 

”Jag saknar EN specialistläkare” 
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Ett positivt samband beskrevs av en annan respondent hur väl fungerande vården var nu 

när han tillhörde lassarettsanlutna hemsjukvården, vilket påverkade hans livskvalitet 

positivt. Han beskrev hur låg hans livskvalitet varit i samband med utskrivning från en 

annan vårdavdelning där han beskrev missnöje med vården han fått.  

 

”…dagen efter skulle jag skrivas ut. Jag sa jag måste tala med en dietist…finns 

ingen…jamen jag vet ju ingenting! De var ju stressade, de där läkarna, de var ju bara 

inhyrda, de tog inget ansvar, det förstörde ju min livskvalitet väldigt mycket. Jag fick ju 

inte i mig några kalorier, jag rasade ju och det betydde att man kollapsade” 

 

7.2.6 Känslomässiga reaktioner 

Temat känslomässiga reaktioner sammanfattade kommentarer och observationer om den 

känslomässiga upplevelsen av besvara frågorna. I studien kom i hälften intervjuerna 

(n=7) en känslomässig reaktion utlöst av frågorna. Att tänka högt och förklara sina svar 

ledde till olika känslor från tårar i ögonen av sorg till glädje över andra delar av livet t 

ex barn och barnbarn, vilket skapade en reflektion hos respondenten. Det beskrevs 

betungande att tänka på den egna situationen men samtidigt som betydelsefullt och 

viktigt. Ingen av respondenterna ville avbryta intervjuerna till följd av detta.  

 

”… frågorna kräver lite eftertanke… Det kräver lite självrannsakan” 

 

 
7.2.7 Respondentbörda 

Temat respondentbörda täcker kommentarer och observationer om hur instrumentet 

beskrevs vara att förstå och fylla i. Instrumentet beskrevs inte ansträngande eller 

betungande. Det beskrevs som lättförståeligt med ett för livskvalitet relevant antal 

frågor och tiden beskrevs i termer som inte ansträngande. Telefonintervjun visade inga 

svårigheter med att besvara formuläret utan att se det visuellt.  

 

”Det var inte ansträngande eller tidskrävande” 

 

”det var inget större besvär, de var lättfattade” 
 

 
7.2.8 Perspektiv 

Temat sammanfattade kommentarer och observationer utifrån vilka begränsningar 

perspektivet innebar med den svenska versionen av McGill Quality of Life Questionaire 
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Extended. Temat fångade t ex vad som inte kunde besvaras med frågorna i formuläret 

men beskrevs viktigt i relation till livskvalitet. Frågeformuläret besvarades utifrån 

patientens perspektiv vilket är syftet med formuläret, samtliga frågor klargör 

perspektivet då de alla innehåller något av orden jag/min/mina/mitt. Ett problem med 

detta perspektiv var att det uteslöt t ex familjemedlemmars påverkan på den egna 

livskvaliteten. En kvinna beskrev hur hennes roll som mamma till en dotter med psykisk 

ohälsa påverkade henne i stort sett hela tiden, hennes livskvalitet stod i relation till 

dotterns hälsa. Alla frågorna utom del G besvarades därför i relation till hur dottern mått 

de senaste 48 timmarna. Detta framkommer inte om frågeformuläret besvaras utan att 

respondenten får beskriva kontexten. En man beskrev att han inte kände egen oro eller 

nervositet men oro för hur hans hustru skulle påverkas av hans sjukdom. Han beskrev 

att hans fru som tidigare drabbats av stroke var beroende av honom. 

 

”...jag är ju inte orolig för mig själv utan mest för min hustru och då är det ju liksom 

den oro man har för att jag vet ju inte hur denna behandlingen …hur lång tid bonustid 

jag får av mitt liv eller om det är väldigt kort”. 

 

En annan man beskrev att barnen var beroende av honom som pappa. Han beskrev även 

hur andras bemötande t ex från barnens skola och personer på hans arbetsplats direkt 

påverkade hans livskvalitet. Detta fanns ingen direkt fråga om i formuläret som fångade 

utan han hade gärna sett att det fanns en rad för kommentarer eller reflektioner.  

 

 

8 Diskussion 

8.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att genom kognitiva intervjuer undersöka den svenska versionen 

av McGill Quality of Life Questionaire Extended avseende innehållsvaliditet och 

användbarhet. Resultatet visar övergripande att översättningen är tillfredställande, att 

svarsskalan upplevs som relevant, layouten var tydlig och instruktioner och exempel 

upplevdes som lättförstålilga. Instrumentet beskrevs som användbart i vården. Det 

framkom vissa brister rörande perspektiv samt att vissa frågor fokuserade vårdkvalitet 

snarare än livskvalitet. Att besvara instrumentet väckte ibland känslomässiga reaktioner. 

Resultatet visade vidare att en öppen fråga skulle kunna optimera formuläret ytterligare. 
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Den svenska versionen av McGill Quality of Life Questionaire Extended beskrevs 

kunna bidra till ett erfarenhetsutbyte och instrumentet beskrevs mäta olika dimensioner 

av livskvalitet. All behandling är viktig att följa upp för att kunna modifieras efter 

patientens behov. För att genomföra detta och vara flexibel i behandlingen krävs god 

kommunikation, noggrann analys, åtgärder och en tydlig dokumentation (Ternestedt et 

al, 2012). En förutsättning för personcentrerad vård är skapandet av en relation där den 

personliga berättelsen står i fokus och en kommunikation där erfarenhetsutbytet sker 

(Ekman et al, 2011). Personcentrerad vård har genom att beslut fattades i samråd med 

patienten visat att patientens upplevelse av en effektiv behandling stärktes (Dudas, et al, 

2012). Hörnstenar i den palliativa vården är framförallt en god kommunikation och att 

skapa en relation i syfte att främja patientens livskvalitet. Det ställer krav på en god 

inbördes kommunikation och relation inom och mellan arbetslag och i förhållande till 

patienten och närstående (Socialstyrelsen, 2013). Kommunikationen måste sedan 

dokumenteras för att ligga till grund för de beslut som fattas. Dokumentationen ses som 

en förutsättning för personcentrerad vård och studier har visat att brister i 

dokumentationen kan vara ett hinder för att främja den personcentrerade vården. På 

vilket sätt den personcentrerade vården dokumenteras är av vikt för planering av den 

fortsatta vården, en dokumentation som utgår ifrån patienten främjar relationerna mellan 

t ex sjuksköterskan och patienten (Broderick och Coffey, 2012). För att systematiskt 

utvärdera och utveckla vården av personer med behov av palliativ vård finns det behov 

av instrument för att mäta livskvalitet som inte är sjukdomsspecifikt. Genom att 

tillgänggöra en svensk version av McGill Quality of Life Questionnaire Expanded 

skapades en ny möjlighet för att i framtiden systematiskt mäta, utvärdera och 

dokumentera den personcentreade vården för att främja fler dimensioner av livskvalitet.  

 

Resultatet visade att reflektionen kring den egna situationen då instrumentet besvarades 

kunde leda till en känslomässig reaktion. Detta ställer krav på en beredskap hos 

professionella vårdare för att möta eventuella behov av samtal eller stöd. Carlander 

(2011) menar att professionella vårdare i mötet med patienter som befinner sig i ett 

skede nära döden behöver erbjuda tid för samtal men betonar särskilt vikten av att ta sig 

tid lyssna. Vården ska enligt hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 bygga på respekt för 

patientens självbestämmande och integritet. För en person som snart ska dö är det 

viktigt att få utöva sitt självbestämmande så länge som det är möjligt. Autonomin 

betonas inom den personcentrerade vården men graden av autonomi kan påverkas av 
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patientens trötthet. Det är viktigt att ta hänsyn till när patienten bäst orkar att lyssna och 

reflektera över sin situation (Ternestedt et al, 2012). Ingen av respondenterna i studien 

ville avbryta intervjun till följd av känslomässig reaktion utan beskrev reflektionen som 

nyttigt samtidigt som frågorna i instrumentet beskrevs relevanta för att fånga olika 

dimensioner av livskvalitet. Wenemark et al (2010) har intervjuat respondenter om 

deras erfarenheter och upplevelser av att ha deltagit i en hälsoorienterad enkätstudie. 

Respondenterna i Wenemarks studie betonade vikten av att den som intervjuar visar 

intresse för att lyssna och resultatet visade att respondenterna uppskattade frågor som 

kunde leda till reflektioner och nya insikter. Det efterfrågades möjlighet att kunna ta 

mer ansvar för att svaren skulle bli rättvisande. Denna synpunkt framkom även i denna 

studies resultat som visade att det efterfrågades rader för att kunna kommentera svar på 

frågor i instrumentet. Det är av vikt att de mätinstrument som används möter upp mot 

de behov som patienter i den palliativa vården har och som också är anpassade och tar 

hänsyn till den ofta svåra situation dessa patienter och dess närstående befinner sig i 

(Addington-Hall et al., 2007). Wenemark et al (2010) menar att det genom öppna frågor 

som ett komplement i ett frågeformulär går att kommunicera med respondenterna. En 

öppen del för egen reflektion ger möjlighet till subjektiva beskrivningar av faktorer som 

kan påverka den upplevda livskvaliteten. Det finns plats i slutet av den svenska 

översättningen att komplettera med en öppen fråga eller ett par rader för egna 

kommentarer t ex Var vänlig och skriv ner om du har andra tankar eller reflektioner du 

önskar delge rörande din livskvalitet.  

 

I den svenska versionen av McGill Quality of Life Questionnaire Expanded heter del G 

Hälso- och sjukvård. En respondent kommenterade del G med att den inte handlade om 

livskvalitet utan om hälsa. Frågor som är tänkta att utvärdera vården benämns PREM, 

Patient Reported Experience Measures och kan inbegripa mätningar av bland annat 

patienttillfredsställelse och patientupplevelser (Lindblom, 2013). Resultatet av Del G 

visade exempel på att bristande kontinuitet i läkarkontakten kunde påverka 

livskvaliteten negativt samtidigt som upplevelsen av en välfungerande hälso- och 

sjukvård beskrevs påverka livskvaliteten positivt. Enligt hälso- och sjukvårdslagen 

1982:763 ska vården tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet samt 

främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen. Det finns 

beskrivet ett positivt samband mellan tillfredsställelse med läkares delgivande av 

information, läkares interpersonella förmåga och läkares tillgänglighet gällande ett 
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flertal dimensioner av hälsorelaterad livskvalitet. Lindblom (2013) visar i en 

litteraturstudie på samband mellan tillfredsställelse med vården och patientrapporterat 

hälsoutfall vilket antyder att positiva samband finns, dels genom att positiva 

patientupplevelser leder till bättre upplevd hälsa men också att en god hälsa efter 

behandling leder till bättre patientupplevelser. Det som kan diskuteras är i vilken 

riktning sambanden går, en möjlighet är att sambanden går åt båda håll (Lindblom, 

2013). Steiner och Norman (2003) menar att frågorna i ett mätinstrument ska täcka 

helheten av vad det avser att mäta för att nå en hög innehållsvaliditet, skulle frågor om 

patienttillfredsställelse saknas i ett instrument som avser att mäta olika dimensioner av 

livskvalitet så skulle innehållsvaliditeten riskera att påverkas negativt. Del G om hälso- 

och sjukvård får ses som en styrka med McGill Quality of Life Questionaire Extended 

även om det är problematiskt att Del G riskerar att vara känslig att besvara vilket var en 

synpunkt som framkom i studien. Kvale och Brinkman (2014) menar att det finns en 

risk att patienter hamnar i underläge då de är i beroendeställning till vårdpersonal och 

att de därför kan svara som de tror att det förväntas av dem vilket kom fram i en 

kommentar till Del G dvs. att då frågorna inte besvaras anonymt sågs en risk att de inte 

besvaras sanningsenligt. 

 

Resultatet visade även på ord i instrumentet som kunde tolkas och besvaras utifrån olika 

kontext. Miller (2003) nämner fyra viktiga delar för att nå rätt med frågorna i ett 

frågeformulär, enkla och relevanta instruktioner, undvika abstrakta och avancerade ord 

tillräcklig svarsskala med tillräckliga svarsalternativ för att kunna beräkna resultatet 

statistiskt, samt ställa frågor som den tillfrågade har direkt erfarenhet av och kan 

besvara. I denna studie beskrevs instruktion och frågor som lättförståeliga vilket i 

dagens mångkulturella Sverige är en viktig aspekt att tänka på för att vården ska följa 

målet enligt HSL (1997:142, 2§) d.v.s. god hälsa och vård på lika villkor för alla i 

befolkningen. Det finns ändå problem med att ord kan ha olika betydelse på både 

originalspråk och svenska. Polit och Beck (2012) menar att även inom samma 

språkgrupp kan orden ha olika innebörd då det kan betyda olika saker. Ett exempel från 

resultatet är ordet environment från fråga 16. Environment kan översättas till både 

omgivning och miljö. Miljö är ett vårdvetenskapligt begrepp och en mängd termer för 

att beskriva miljö existerar, miljö kan ses i kontext till eller vara en del av 

personcentrerad vård. Edvardsson (2008) beskriver olika dimensioner av 

personcentrerad vårdmiljö. Den fysiska omgivningen på institution beskrivs som där 
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patienten är och patienten beskriver att en ren och välorganiserad miljö symboliserar 

säker säker vård. I resultatet beskrevs den fysiska omgivningen av en dialyspatient 

inkludera både personal och den fysiska miljön på dialysmottagningen och 

hjärtavdelningen. En respondent svarade att hans fru var hans omgivning då han var helt 

beroende av henne då han inte kunde lämna hemmet. Samtliga besvarade frågan utifrån 

en kontext av miljö eller omgivning, med eller utan medmänniskor. Då miljö är en 

dimension av livskvalitet så får frågan ses som relevant i instrumentet samtidigt som det 

anses svårt att förtydliga den. De kommentarer om ord eller formuleringar i den svenska 

versionen som framkom i resultatet var av lågt antal med variationer.  

 

Det framkom i resultatet att ett fåtal hade föredragit en skala från 1-5, då det beskrevs 

enklare men för att kunna att kunna beräkna resultatet från ett frågeformulär statistiskt 

är det av vikt med en tillräcklig svarsskala med tillräckliga svarsalternativ (Miller, 2003; 

Streiner och Norman, 2003). Designen i denna studie formaterades utefter originalet då 

förändringar i layout riskerar att påverka instrumentets mätskala (Streiner och Norman, 

2003). I originalversionen visar faktoranalysen från 2015 att instrumentet är 

multidimensionellt och stärker den teoretiska grunden för de åtta domänerna. Samtidigt 

kan problem med mätskalor följa från originalet, den svenska versionen behöver testas 

psykometriskt för att utvärdera dess mätegenskaper. Då instrumentet finns översatt och 

validerat i ett flertal länder anses nrs-skalan som fullt relevant. Det saknas dock 

konsensus vilken skala som ska användas vid skattning av livskvalitet, men nrs-skalan 

är vanligt förekommande och för att resultatet ska vara jämförbart med andra versioner 

av McGill Quality of Life Questionaire så fanns ingen anledning att ändra den.  

 

Resultatet visade hur den egna livskvaliteten beskrevs stå i relation till andra 

familjemedlemmars livskvalitet. Detta är ett sedan tidgare känt problem med att mäta 

livskvalitet. Patientens livskvalitet påverkas av närståendes livskvalitet vilket kan 

påverka i båda riktningarna och en styrka som finns beskriven med McGill Quality of 

Life Questionare Extended är att det finns ett motsvarande formulär för närstående 

(Walsh et al, 2009). I kontakten med engelskspråkiga patienter och närstående kan de 

engelska originalen användas, en viktig aspekt i ett mångkulturellt samhälle. 

 

 



 

28  

8.2 Metoddiskussion 

8.2.1 Design  

Kognitiva intervjuer ger den intervjuade patienten en central roll vilket stämmer väl 

överens med dagens synsätt att utgå från patienten och samskapa vård. Genom att 

genomföra kognitiva intervjuer gavs patienterna en större delaktighet i valideringen och 

en förhoppning var att fånga nyanserna i språket för att optimera den svenska 

översättningen. Syftet med kognitiva intervjuer är att noggrant undersöka hur 

respondenter svarar på ett frågeformulär. Syftet är att undersöka tankegångarna, hur 

frågan tolkas och besvaras. Detta analyseras sedan för att identifiera eventuella problem 

med frågan (Addington-Hall et al, 2007). Den stora fördelen med kognitiva intervjuer är 

det personliga mötet som ger nya infallsvinklar och värdefull information. Ett alternativt 

sätt för validering av översättningen hade varit att direkt göra ett massutskick av 

frågeformuläret för psykometrisk mätning. Risken med det är att studien då missar hur 

frågan verkligen uppfattas och besvaras. När den kognitiva approachen har ställs mot 

pilottestning med massutskick har den diskuterats vara bristfällig. Kritiken har ofta varit 

att urvalet setts som för litet för att kunna dra några slutsatser. Willis (1999) bemöter 

denna kritik med att syftet med kognitiva intervjuer inte är att statistiskt beräkna utfallet 

utan undersöka hur frågor tolkas och besvaras. 

 
8.2.1 Översättning 

I denna studie har McGill Quality of Life Questionaire Extended översatts från engelska 

till svenska och sedan testats genom kognitiva intervjuer. Översättningen skedde 

stringent enligt Dewolf et al (2009), alla steg finns tydligt beskrivna för att kunna följa 

översättningsprocessen. Denna översättningsprocess förespråkas av Steiner och Norman 

(2003) för att uppnå en så hög jämlikhet i frågorna som möjligt både gällande 

semantiskt jämlikhet som kulturell innebörd. Enligt Polit och Beck (2012) krävs en 

noggrann översättningsprocess för att uppnå en god validitet när ett frågeformulär med 

mätskala översätts till ett annat språk. Det får anses som en styrka att konstruktören av 

instrumentet har varit delaktig i översättningen.  

 

8.2.3 Urval och datainsamling 

 För att uppnå målet med likvärdhet mellan originalet och översättningen genomfördes 

kognitiva intervjuer med 15 personer från urvalsgrupper med livshotande sjukdom; 

avancerad hjärtsvikt (NYHA klass III-IV), kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL, 

stadium III och IV), personer med obotlig cancersjukdom och personer med kronisk 
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njursvikt (CKD 5). I studien deltog elva män och fyra kvinnor. Målet var att styra mot 

en jämn könsfördelning men fler män än kvinnor tackade ja till intervjuer. Studien var 

beroende av att kontaktsjuksköterskorna förmedlade kontakt med patienter från 

urvalsgrupperna, vilket i denna studie drog ut på tiden. Polit och Beck (2012) beskriver 

problemet med gatekeepers, att det gäller att få till en god relation för att få tillgång till 

gruppen. Kontaktsjuksköterskan för hjärtsviktsgruppen beskrev att det fanns svårigheter 

med att hitta patienter som befann sig i stadie III-IV då hjärtsvikten kan gå både fram 

och tillbaka. För patienter som lider av svår hjärtsvikt beskrivs den sista tiden i livet ofta 

som en berg- och dalbana då förloppet är oberäkneligt och livskvaliteten snabbt kan 

förändras (Brännström, 2007). I denna studie kan det i efterhand ses som 

respondenterna möjligen befann sig i en tidig palliativ fas eller till och med före. I denna 

studie fanns dock andra respondenter med grav hjärtsvikt men från andra urvalsgrupper 

som beskrev instrumentet som värdefullt. Ingen av kontaktsjuksköterskorna förmedlade 

någon kontakt med någon patient som var inlagd på avdelning. Ur njursviktsgruppen 

bevakades njuravdelningen genom att stämma av med personal men det var trots att en 

läkare fanns att diskutera med svårt att avgöra när det var någon patient som var lämplig 

att tillfråga för intervju. Allvarligt sjuka är en särskilt känslig grupp vid forskning och ur 

ett etiskt perspektiv bör man gå varsamt fram för att försäkra sig om att inte påverka 

patientens hälsa och välbefinnande negativt (Polit och Beck, 2012). Tre intervjuer (två 

kvinnor och en man) kunde inte genomföras pga. sjukdom eller nedsatt välbefinnande. 

Bortfallet torde inte påverka studien då andra personer från urvalsgrupperna 

intervjuades. Willis (1999) menar att intervjuerna är till naturen kvalitativa och inte 

kvantitativa och att med kognitiva intervjuer kan urvalet styras så personer med direkt 

erfarenhet kommer med synpunkter. Willis (2015) beskriver hur iakttagelser eller 

kommentarer från en deltagare kan ha avgörande betydelse för revideringar av en fråga.  

I denna studie genomfördes 15 intervjuer vilket är i enighet med Willis (2015) som 

anser det rimligt med runt 10 kognitiva intervjuer. Antalet intervjuer varierar i olika 

studier med kognitiv intervjumetod och det finns inget konsensus om antalet utan det 

kan nog vara så som Kvale och Brinkman (2014) skriver att när det gäller kvalitativa 

studier så är det en del av konsten att ha ett för studien relevant antal intervjuer. I denna 

studie framkom mot slutet samma problem som tidigare beskrivits och då ansågs 

15intervjuer som tillräcklig.  
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Kvale och Brinkman (2014) menar att miljön spelar roll då den minska maktbalansen 

mellan forskare och patient. För att minska maktbalansen var forskaren klädd i privata 

kläder. De personer som ringdes upp för att bestämma tid för intervju erbjöds att 

bestämma plats. Flertalet (n=10) av intervjuerna skedde i hemmet, tre intervjuer skedde 

på sjukhuset i samband med besök och en deltagare valde att komma för intervju på 

sjukhuset istället för hemma eller annan lokal. En deltagare var vid intervjutillfället 

inlagd på vårdavdelning. En intervju skedde via telefon pga. långa avstånd, då uteblev 

synpunkter på layout och intervjun saknade observationer av kroppsspråket men Willis 

(2005) skriver att om flera intervjuer är gjorda face-to-face så så kan telefonintervjuer 

genomföras men att hänsyn måste tas till omständigheterna t ex kan inte bilder visas 

eller frågeformulär fyllas i. Det kan dock vara fördelar med telefonintervjuer som 

fokuserar på språket och frågornas utformning vilket var det relevanta i denna studie.  

 

Willis (2005) belyser frågan om man kan hitta problem med intervjufrågor som 

egentligen inte existerar. Det är en viktig aspekt att förhålla sig till när man skapar en 

intervjuguide. Intervjuguiden arbetades igenom genom att diskuteras vid ett flertal 

tillfällen. Den slutgiltiga intervjuguiden justerades inte under studiens gång utan de 

båda delarna av intervjun med ”tänk högt” och ”uppföljningsfrågor” kom fram genom 

frågorna i intervjuguiden. Några deltagare hade förmåga att resonera kring frågornas 

formulering och ordförståelse medan andra behövde få frågor som ”Hur tolkar du 

frågan?” för att kunna visa hur de förstått frågan och hur den då besvarades. Det kan 

vara svårt att tänka högt på uppmaning och Beatty och Willis (2007) förespråkar därför 

en kombination av intervjutekniker på det sätt som använts i denna studie. Det är 

möjligt att en person med erfaren av intervjuer hade kunnat få fram fler svar.  

 

 

8.2.4 Förförståelse 

Genom intervjuer sker en interaktion och den måste medvetandegöras. Det är därför av 

vikt att reflektera över den förförståelse alla människor besitter. Förförståelse består av 

både av en människas erfarenheter och kunskap. Den kan bidra med validering i en 

studie men även vara ett hinder för ifrågasättande och nya vinklar. Genom att ta 

medvetandegöra den och göra den tydlig kan förförståelsen ses som en resurs 

(Dahlberg, 2014). Denna studie har genomförts av en sjuksköterska med mångårig 

erfarenhet av svårt sjuka patienter inom slutenvården och av hur palliativ vård ser ut på 

en medicinavdelning. Utöver klinisk erfarenhet finns kunskaper om samtal från kurser i 
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handledning, hälsostödjande samtal och motiverande samtal (MI). I denna studie måste 

även förförståelse ses i relation till översättningen då en bias kan vara att den som 

utformar formuläret ”färgar” frågorna utifrån sin bakgrund och kultur. För att 

undkomma detta bör frågorna testas i ett tidigt skede, antingen mot expertis eller 

personer med erfarenhet från gruppen av tilltänka respondenter (Waltz, Strickland, och 

Lenz, 2010).  

 

8.2.5 Dataanalys 

Metoden med kognitiva intervjuer finns beskrivet i både studier och litteratur och kan 

anses väl underbyggd men historiskt sett har en svårighet med kognitiva intervjuer varit 

bristen på välformulerade och beprövade analysmodeller (Blair & Brick, 2010, Willis, 

2015). Problemet beskrivs av Willis (2005) som att kognitiva intervjuer i grunden är en 

form av kvalitativ metod och det har funnits en brist i beskrivningar av analysmodeller 

för kognitiva intervjuer. Den största bristen i flera tidigare beskriva analyser är enligt 

Drennan (2002) att de varit uppenbart subjektiva. För att få en tydligare struktur på 

analysprocessen så kompletterades Willis (2005) med tematisk analys av Braun och 

Clarke (2006). En stark analys ska och gå i linje och vara samstämmig med den 

teoretiska referensramen som ska vara tydlig förklarad och förankrad genom arbetet 

(Braun och Clarke, 2006). Genom att beskriva och tydliggöra hur analysprocessen 

genomförts kan trovärdigheten enligt Kvale och Brinkman (2014) ökas. Det är ändå 

intressant att Buers et al (2014) visar att valet av analysmodell och hur resultatet kodas 

är av underordnad betydelse men att med de kognitiva intervjuerna framkom tre gånger 

så många ”problem” med frågorna än om frågeformuläret endast genomgått kvantitativ 

testning genom utskick till en större grupp. De kognitiva intervjuerna gav information 

om hur instrumentet tolkades och besvarades. Denna studie har förhoppningsvis visat på 

vilken betydelse det har hur en fråga formuleras i ett instrument och vilken betydelse det 

har för instrumentets innehållsvaliditet. Resultatet från denna studie kommer att 

diskuteras med övriga i forskargruppen och konstruktören (RC).  

 

9. Slutsats  

Den svenska översättningen av McGill Quality of Life Questionaire Extended har visat 

på en acceptabel innehållsvaliditet och användbarhet. Nästa steg blir en psykometrisk 

testning av den svenska versionen för att utvärdera mätegenskaperna ytterligare. Denna 

studie har: 
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• Tillgängliggjort en svensk version av McGill Quality of Life Questionaire 

Extended. 

• Utvärderat innehållsvaliditet ur ett patientperspektiv. 

• Visat på ett behov av att komplettera Mc McGill Quality of Life Questionaire 

Extended med en öppen fråga. 

 

Genom att tillgängliggöra en svensk version av McGill Quality of Life Questionaire 

Extended finns förhoppningen om att både patientversion och närståendeversion i 

framtiden implementeras i en personcentrerad palliativ vård. Allt fler personer överlever 

längre med livhotande sjukdom och allt fler lever som närstående i relation till en svårt 

sjuk person. Det behövs ytterligare forskning kring hur livskvaliteten förändras både 

under tidig och sen palliativ fas. Det är svårt att mäta livskvalitet och livskvaliteten är 

föränderlig. Det behövs ytterligare forskning för att undersöka  hur livskvalitet kan 

mätas och utvärderas för att främja livskvalitet.  
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Intervjuguide 

Inledning 

Intervjun inleds med en genomgång av samtyckesblanketten och därefter ett skriftligt 

samtycke. Först besvaras bakgrundsfrågor och frågeformuläret. Frågeformuläret följs 

sedan upp med en uppföljande intervju. 

 

Bakgrundsfrågor 

 

1. Intervjudatum____________________ 

 

 

2. Intervjuperson  

 Patient 

 Närstående 

 

 

3. Plats för intervju  

 Vårdinrättning 

 Hemmet 

 Annat____________________________________________ 

 

 

4. Diagnos? 

 Njursvikt  

 Hjärtsvikt 

 KOL 

 Cancersjukdom 

 

 

5. Insjuknandeår?____________________ 

 

 

6. Har du några andra sjukdomar som du behandlas för? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7. Vilket år är du född?____________________ 

 

 

8. Är du kvinna eller man? 

 Kvinna 

 Man 

 

 

9. Födelseland 

 Sverige 

 Övriga Norden 

 Övriga Europa 

 Övriga världen 

 

 

10. Vilket är ditt nuvarande civilstånd? 

 Ogift (aldrig varit gift) 

 Gift/Registrerad partner 

 Änka/Änkling/Efterlevande partner 

 Skild 

 

 

11. Har Du barn? 

 Nej 

 Ja, hur många?____________________ 

 

 

12. Vilka personer bor du för närvarande med? Flera alternativ kan anges. 

 Jag bor själv 

 Maka/Make/Partner/Sambo 

 Barn 

 Förälder 

 Vän 

 Annan____________________________________________ 

 

 

13. Hur bor du?  

 Eget boende 

 Särskilt boende 

 Annat____________________ 

 

 

 

 



 

 

 

14. Vilken har varit din huvudsakliga sysselsättning?  

 Heltidsarbetande 

 Deltidsarbetande 

 Arbetssökande 

 Sjukskriven 

 Pensionär 

 Studerande 

 Annan____________________ 

 

 

15. Vilken är den högsta utbildningsgrad som du har avslutat? 

 Lägre än grundskoleexamen  

 Grundskoleexamen eller motsvarande 

 Gymnasieexamen eller motsvarande 

 Universitetsexamen 

 

 

 

Kognitiv intervju 

Respondenten uppmanas att tänka högt (think aloud) och beskriva sina tankar under 

tiden som frågeformuläret fylls i. Respondenten informeras att anteckningar förs endast 

som minnesanteckningar angående frågeformuläret. Respondenten får titel, instruktion 

och en fråga i taget uppläst. Efter varje fråga uppmanas respondenten att tänka högt och 

beskriva sina tankegångar när frågan besvaras. När frågeformuläret fyllts i ställs 

nedanstående följdfrågor.  

  

 

 

Uppföljande intervjufrågor 

- Hur uppfattar du frågeformuläret som helhet? (q1) 

- Hur uppfattar du enkätens förmåga att fånga livskvalitet för dig och andra med 

din sjukdom eller i din situation? (q2) 

- Hur uppfattar du tydligheten i frågorna? (q3) 

o Är det någon fråga som borde ställts på ett annat sätt? Kan du 

beskriva? 

- Hur uppfattar du innehållet i de enskilda frågorna? (q4) 

o Är det någon fråga som borde ställts på ett annat sätt? Kan du 

beskriva?  



 

 

o Uppfattar du någon fråga som överflödig? Motivera. 

o Är det någon fråga du saknar rörande livskvalitet? Motivera. 

- Hur uppfattar du att fylla i frågeformuläret? (q5) 

o Hur uppfattade du instruktionerna? 

o Hur uppfattar du antalet frågor?  

o Tiden det tar att fylla i? 

o Hur ansträngande var det att fylla i frågeformuläret? 

- Hur uppfattade du svarsskalan 0-10? (q6) 

o Hur uppfattade du att svarsalternativen stämde överens med frågorna? 

- Hur uppfattar du designen/upplägget på frågeformuläret som helhet (q7) 

o Utseende? 

o Storlek på text och svarskategorier? 

o Antal sidor? 

- Hur ser du på titeln på frågeformuläret? (q9) 

o Hur ser du på att den engelska titeln finns med? 

- Hur uppfattar du frågeformulärets förutsättningar att fånga förändringar i de 

områden som har betydelse för din livskvalitet? (q8) 

- Hur ser du på värdet av frågeformuläret? (q3) 

o Vad ser du för fördelar med att skatta livskvalitet med denna typ av 

frågeformulär? 

o Vad ser du för nackdelar med att skatta livskvalitet med denna typ av 

frågeformulär? 

o Hur ser du att instrumentet skulle kunna användas i vården?  

o Hur ser du på att fylla i formuläret i din kontakt med vården?  

o Hur ser du på att fylla i formuläret vid upprepade tillfällen för att 

utvärdera din livskvalitet? 

- Hur tycker du att det här instrumentet stämmer överens med dina tankar om 

livskvalitet?  

- Något annat du vill tillägga om frågeformuläret? 
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Skriftligt samtycke 
 

Jag har fått muntlig och skriftlig information samt haft möjlighet att ställa frågor.  

Jag accepterar deltagande i den ovan beskrivna studien och jag känner till att mitt 

deltagande är helt frivilligt. Jag godkänner att de uppgifter som samlas in om mig i 

denna studie får behandlas enligt Personuppgiftslagen. 

 

 

_________________________________         _______________________________ 
Namnunderskrift                                                               Ort och Datum 

 

_________________________________          
Namnförtydligande 
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