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SAMMANFATTNING 
 
Narkolepsi är en sjukdom som endast drabbar 1:1000, men ger ett stort lidande för dem 
som drabbas. Narkolepsi anses i huvudsak ha fyra huvudsymtom som benämns den 
narkoleptiska tetraden, och utgörs av sömnattacker och daglig sömnighet, kataplexi, 
sömnparalys och hypnagoga hallucinationer. Alla dessa har en påtagligt negativ inverkan 
på den drabbade människan. Syftet med studien är att belysa narkolepsipatientens 
upplevelse av lidande och välbefinnande i relation till sjukdomen. Studien är utformad 
som en litteraturstudie där 10 stycken artiklar analyserats. Resultatet är i diskussionen 
relaterat till vårdvetenskapliga begrepp så som lidande, välbefinnande och subjektiv 
kropp. Här framkommer att sömnattacker och den dagliga sömnigheten är ett av de, för 
narkoleptikerna, påtagligaste symtomen. I resultatdiskussionen blir de 
narkolepsidrabbade människornas lidande påtagligt. Välbefinnandet hamnar i 
bakgrunden, och är därför en lämplig utgångspunkt för vårdpersonal.  
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INLEDNING 
 
Att narkolepsi är en sjukdom som ger stort lidande har jag uppmärksammat i mitt arbete 
inom den nattliga hemtjänsten. Även om antalet narkolepsipatienter jag träffat är 
begränsat till en person, märkte jag att detta lidande inte kan åtsidosättas. Lidande som 
drabbar stora patientgrupper uppmärksammas rikligt såväl i traditionell och kommersiell 
media som i vetenskapliga tidstrifter och facklitteratur. Stort lidande i små patientgrupper 
riskerar tyvärr att åtsidosättas för att ge utrymme åt forskning om de stora 
patientgrupperna. Anledningen till att denna studie existerar är således bristen på 
information om, och intresse för små patientgrupper i allmänhet och narkolepsi i 
synnerhet. 
 
BAKGRUND 
 
Narkolepsi 
Enligt Nationalencyklopedin 
(http://databas.bib.vxu.se:2057/jsp/search/article.jsp?i_art_id=267024&i_word=narkolep
si) är narkolepsi en sömnstörning som drabbar i snitt 0,01% av befolkningen. 
 
Gelineau var först ut med att beskriva sjukdomen narkolepsi i en medicinsk tidskrift. 
Därmed blev han, 1880, även den första att beskriva den narkoleptiska tetraden, vilket är 
samlingsnamnet på narkolepsins fyra huvudsymtom. De symtom som ingår här är 
sömnattacker och daglig sömnighet, kataplexi, sömnparalys och hypnagoga 
hallucinationer (Wildschiødtz, 1988).  
 
Sömnattacker är en oemotståndlig trötthet som drabbar patienten under dagen. För det 
mesta inträffar de vid monotona sysslor som TV-tittande och bilkörning (Jönsson, 1995). 
Attackerna drabbar oftast patienterna på förmiddagen, och till kvällen och natten är 
narkoleptiker sällan trötta. Narkolepsipatienterna kan uppleva just denna kvällspigghet 
som ett tecken på att de är sämre människor (Wildschiødts, 1988). 
 
Med kataplexi menas att kroppens muskler förlorar kraft, och därmed tappar den 
drabbade förmågan att hålla sig upprätt. Detta inträffar ofta vid känslomässiga reaktioner 
som ilska och glädje (Hetta, 2000). Även om kroppens alla muskler förlorat sin kraft är 
patienten vid medvetande och kan röra sina ögon och se vad som händer runt omkring 
(Mendelson, 1987). Hur ofta kataplexin inträffar varierar från patient till patient. Vissa 
drabbas endast enstaka gånger under livet, medan andra drabbas flera gånger per dag 
(Jönsson, 1995). 
 
I gränslandet mellan sömn och vakenhet kan dessa personer drabbas av symtom tre och 
fyra som räknas upp i den narkoleptiska tetraden. Sömnparalys är det första av dessa. Vid 
sömnparalys drabbas kroppens muskler av en sorts förlamning (Mendelson, 1987). Innan 
musklerna vaknar till liv igen kan den drabbade varken röra sig, tala eller öppna ögonen. 
Eftersom patienten är mer eller mindre vid medvetande är det vanligt att patienten tror sig 
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vara döende. Dödsskräcken blir än större om hypnagoga hallucinationer inträffar 
samtidigt (Trubo, 1989).  
 
Hypnagoga hallucinationer är en form av syn-, känsel- och hörselvillor. 
Hallucinationerna är ofta mycket otäcka och den drabbade upplever en stor skräck 
(Mendelson, 1987).  
 
Narkolepsipatienter har ofta utöver dessa fyra huvudsymtom en störd nattsömn. 
Djupsömnen är kortare än hos friska människor, och drömsömnen inträder ovanligt tidigt 
efter insomnandet (Asplund, 2006). Djupsömnen är viktig eftersom kroppen återhämtar 
sig och reparerar sig under denna sömnfas (Roos & Atterstam, 1981). 
 
Vårdvetenskap 
Livsvärld 
Livsvärlden är vår alldeles egen uppfattning och upplevelse av den värld vi lever i och 
finns till igenom. Livsvärlden är den värld vi levt, och vi finns således till i världen via 
livsvärlden. I ett livsvärldperspektiv uppmärksammas hur olika patienter känner inför sitt 
lidande och välbefinnande. Här betonas även människans vardagsvärld och unika 
upplevelser och erfarenheter (Dalberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg. 2003). 
 
Den subjektiva kroppen 
Genom vår kropps sinnen får vi tillgång till världen. Vi ser, hör och känner världen 
genom, och med hjälp av kroppen (Wiklund, 2003). Vår kropp är således centrum i vår 
existens. Detta innebär att förändringar i kroppen ger en annan tillgång till världen och 
livet. Vid sjukdom eller ohälsa förändras denna tillgång (Dahlberg et al., 2003).  
 
När vi drabbas av ett lidande märker vi av vår kropp på ett sätt utöver det vanliga. Den 
förlorade förmåga som gett oss lidandet ger oss även en förlorad tillgång till världen och 
livet. Vid lidande drabbas den subjektiva kroppens självbestämmande. Den lidande 
människan vill men kan inte (Ibid).  
 
Lidande 
Eriksson (1994) delar in lidandet i tre grupper, vilka kallas för sjukdomslidande, 
vårdlidande och livslidande. 
 
Sjukdomslidande är det lidande som drabbar människan vid sjukdom och behandling. I 
detta lidande ses både kroppslig och själslig smärta. Dessa smärtor måste lindras för att 
lidandet i sig skall lindras. Dahlberg et al. (2003) skriver att symtomen vid en sjukdom 
kan utlösa ett sjukdomslidande, men även djupare anledningar kan finnas. Lidandet 
utlöses av att kroppen vid sjukdom upplevs förändrad, och är svår att känna igen som sin 
egen. Skam, skuld och förnedring är känslor som kan uppkomma vid sjukdom och 
behandling. Dessa känslor ökar på människans lidande (Eriksson, 1994).  
 
Enligt Eriksson (1994) är vårdlidandet det lidande som uppfattas i en vårdsituation. 
Vårdlidande upplevs, precis som allt annat lidande, olika för olika personer (Ibid). Med 
vårdlidande menas att bli förnekad som en lidande människa. När en människas lidande 
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åsidosätts kränks patientens värdighet. Han eller hon blir förolämpad och förödmjukad. 
Vårdlidande är ofta påtagligt för patienten (Dahlberg, 2002). Blir en människa kränkt 
minskas densammes möjligheter att leva ett fullständigt liv (Eriksson, 1994).  
 
Livslidandet handlar om hela människans liv. När en människa blir sjuk rubbas livet och 
det sätt som livet brukar levas. Ett lidande som berör hela livssituationen uppstår. 
Livslidandet behöver inte innebära att döden lurar bakom närmsta hörn. Det kan även 
utlösas och ökas av en förlust av möjligheter att leva livet fullt ut (Eriksson, 1994).  
 
Lidande går att lindra genom att undvika kränkning av en människas värdighet. Det är 
viktigt att ge patienten den vård som krävs för att lidandet inte skall öka (Ibid). 
 
Välbefinnande 
Välbefinnande är ett fenomenologiskt begrepp som utgår från en människas livsvärld 
(Wiklund, 2003) Välbefinnandet är en känsla, ett uttryck för hälsa, som är speciell för 
just den person som upplever den. Detta gör det svårt för en människa att avgöra och 
känna av en annan människas välbefinnande (Wiklund, 2003). Precis som hos begreppet 
lidande går det att urskilja tre former av välbefinnande. Dessa ses som välbefinnande ur 
ett livsperspektiv, ett sjukdomsperspektiv och välbefinnande vid vårdande (Dahlberg et 
al. 2003).  
 
Välbefinnande är inte motsatsen till lidande, utan en och samma människa kan uppleva 
välbefinnade och lidande på samma gång. Inte bara välbefinnande, utan även lidande är 
ett uttryckssätt för hälsa. Livsvärldsperspektivet är ett måste för att uppnå målet med 
vårdandet. Detta mål innebär att motverka lidande och skapa förutsättningar för patienten 
att känna välbefinnande, och detta kan inte uppnås förrän vårdaren lyssnar till patienten 
och dennes berättelse (Ibid). 
 
Hälsorelaterad livskvalitet 
Med hälsorelaterad livskvalitet menas hur människans vardag påverkas av fysisk 
förmåga. Detta kallas i frågeformuläret för fysisk roll. Även människans sociala funktion 
innefattas i begreppet hälsorelaterad livskvalitet, liksom förhållanden, upplevelse av 
hälsa, kondition, tillfredsställelse med livet och välbefinnande (Phillips, 2006). 
 
Short form 36  
Short form 36 (SF-36) är ett hälsoformulär som framtagits för att skatta den subjektiva 
hälsostausen. Formuläret konstruerades för att användas av patienten/informanten själv 
(Bowling, 1997). SF-36 består av åtta delskalor; fysisk funktion, rollfunktion, smärta, 
allmän hälsa, vitalitet, social funktion, rollfunktion – känslomässiga begränsningar och 
psykiskt välbefinnande 
(http://www.hrql.se/content/frageformular/bilder/halsoenkat_2.gif). SF-36 omfattar både 
funktion och välbefinnande, vilket med ett gemensamt namn brukar kallas för 
hälsorelaterad livskvalitet 
(http://www.hrql.se/content/frageformular/bilder/halsoenkat_1.gif).  
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Aktuell forskning 
Vid en sökning i ELIN@Växjö i oktober månad år 2006 gav ordet ”nacolepsy” 922 
stycken träffar, varav 66 stycken var publicerade under år 2006. Med andra ord 
publiceras det en del forskning kring ämnet. Ingen av dessa går att relatera till den 
enskilda människans upplevelse av att leva med narkolepsi. Istället finns åtskilliga 
artiklar om orsak och behandling av sjukdomen. 
 
PROBLEMFORMULERING OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Sjukdomen narkolepsi drabbar 0,01% av befolkningen, och är därmed inte helt ovanlig. I 
Sverige finns alltså ungefär nio tusen narkolepsipatienter. Symtomen beskrivs i 
facklitteratur med termer som skrämmande och socialt handikappande. Att ha en sjukdom 
som leder till tankar och känslor som dessa bör föras fram i ljuset. Denna studie är viktig 
för att synliggöra sjukdomen och dess konsekvenser för patienten. Ökar förståelsen och 
kunskapen om sjukdomen blir det även lättare för vårdpersonal att vårda dessa patienter. 
Ett lidande är alltid ett lidande, oavsett patientgruppens storlek, och behöver därför 
belysas. En litteraturstudie om en liten patientgrupp, som denna, visar att det inte bara är 
antalet lidande människor som skall få bestämma över om det skall bedrivas forskning 
inom ett område.  
 
Hur påverkar narkolepsin den drabbades upplevelse av hälsa och välbefinnande? 
Vad upplever den drabbade som sjukdomsrelaterade problem i förhållande till lidande 
och välbefinnande? 
 
SYFTE 
 
Syftet med studien är att belysa narkolepsipatientens upplevelse av lidande och 
välbefinnande i relation till sjukdomen.  
 
METOD 
 
En kvalitativ ansats har använts för att analysera de artiklar som ingår i studien. Enligt 
Dahlborg Lyckhage (2006) används en kvalitativ ansats när syftet med studien är att få 
veta hur någon erfar ett visst fenomen. Genom att använda en kvalitativ metod hamnar 
den unika människans upplevelse i centrum. 
 
Artiklarna är kvantitativa studier med några kvalitativa inslag genom att informanterna 
fått viss möjlighet att beskriva känslor och upplevelser. 
 
De artiklar som använts i studien har granskats noggrannt för att kontrollera dess 
vetenskapliga hållbarhet. De artiklar som visat sig icke-vetenskapliga har sorterats bort. 
För att bestämma denna så kallade vetenskapliga hållbarhet har Segerstens (2006) 
kriterier för vad som är en vetenskaplig artikel använts. Dessa kriterier innebär att 
artiklarna; redovisar ny kunskap, är möjliga att granska, har varit utsatta för bedömning 
och har publicerats på engelska.  
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Material 
De artiklar som hittats genom sökningarna var ofta av mycket medicinsk art, och 
behandlade frågor om olika behandlingar och vävnadstyper. Eftersom detta inte var 
relevant för studien blev ett stort antal artiklar tvungna att väljas bort i ett tidigt skede. De 
artiklar som tycktes ha relevans för studiens syfte lästes igenom noga för att bedöma om 
de kunde ingå som datamaterial för analysen. Sökningarna gjordes i många omgångar 
och i olika stadier av arbetet för att hela tiden försöka finna fler, intressanta och relevanta 
artiklar.  
 
De artiklar som föll inom ramen för att få vara med i arbetet handlade alla på något sätt 
om narkolepsi i relation till hälsa, välbefinnande eller livskvalitet. De artiklar som 
slutligen användes i analysen kan ses som i översikten i bilaga 2.  
 
Tre av de artiklar som använts i analysen baserades på hälsoformuläret SF-36, vilket visar 
på att studierna är kvantitativa, men att begrepp som hälsorelaterad livskvalitet finns med 
i dess syfte. SF-36, den engelska versionen, återfinns i bilaga 3. 
 
Tillvägagångssätt 
De informationskällor som använts för att hitta lämpliga artiklar till analysen har 
begränsats till de databaser som är kända för att innehålla medicinsk- och 
omvårdnadsinriktad information. Sökningar har därmed utförts i databaserna CINAHL. 
ELIN@Växjö, Academic search elite, PsychInfo, Eric och PubMed. Den fria delen av 
webben har undvikits på grund av svårigheterna i att veta hur vetenskaplig och sann 
informationen är där.  
 
ELIN@Växjö är en fulltextdatabas där det går att söka och direkt skriva ut artiklar inom 
många olika ämnen. I ELIN@Växjö går det även söka efter hela tidskrifter. CINAHL är 
en referensdatabas med inriktning mot omvårdnad, vårdvetenskap och arbetsterapi, 
medan PubMed är mer medicinskt inriktad med ämnen som medicin, biomedicin, 
odontologi och omvårdnad. Även PubMed är en referensdatabas. Eric är en databas med 
utbildnigsvetenskapligt relaterad information, även detta är en referensdatabas. 
PsycINFO innehåller referenser till vetenskapliga artiklar inom ämnen som psykiatri och 
psykologi. Sista databasen som använts är Academic Search Elite, vilken är en 
kombinerad fulltext- och referensdatabas med artiklar inom ämnena samhällsvetenskap, 
humaniora, naturvetenskap, pedagogik, medicin och omvårdnad 
(www.vxu.se/bib/databaser). 
 
Till en början användes sökorden narcolepsy och health. En inledande sökning gjordes i 
ELIN med just dessa två sökord. Denna sökning resulterade i tre kvantitativa artiklar som 
används i analysen. Senare kom även sökorden quality of life, caring, nursing, suffering, 
wellbeing att användas. Även narkolepsins huvudsymtom cataplexy, exessive sleepiness, 
sleep paralysis och hypnagogic hallucinations testades. Många sökord testades på grund 
av att det visade sig finnas ytterst få artiklar i ämnet narkolepsi i relation till 
välbefinnande och lidande. En fullständig förteckning över sökord återfinns i bilaga 1. 
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Förutom dessa sökningar har även sekundärsökningar gjorts. Sekundärsökningen har 
skett genom att leta efter nya artiklar i de befintliga artiklarnas referenslistor. De som 
visat sig vara av intresse för studien har tagits fram för en noggrannare genomgång. 
 
Analys 
Enligt Dahlberg (1997) är förförståelsen dels ett hinder för öppenheten och saklighet, dels 
något som krävs för att bilda kunskap. Förförståelse kan ses som en förutfattad mening 
eller fördom. 
 
Innan analysen genomfördes reflekterade författaren över sin egen förförståelse för att 
minska risken för att objektiviteten i studien skulle minskas. Det framkom dock under 
denna reflektion att författaren haft så få möten med människor som drabbats av 
narkolepsi, och så lite kunskap i ämnet att förförståelsen inte var stor. Den känslomässiga 
förförståelsen var större, eftersom jag mött stort lidande hos den narkolepsisjuka 
människan jag träffat. 
 
Artiklarna som använts för studiens syfte har bearbetats i flera steg. För att genomföra 
analysen på detta sätt har inspiration hämtats från Dahlberg (1997) samt Granheim och 
Lundman (2003). Dahlberg har använts som en övergripande metodprincip medan 
Granheim och Lundman varit ett stöd i metoden och dess steg. Eftersom dessa båda 
analyssätt i huvudsak utgår från att texten är hämtad från intervjuer eller observationer 
har vissa förändringar i analysförfarandet gjorts för att passa syftet. Som exempel kan 
nämnas att de meningsbärande enheterna utgått från meningar i vardaglig bemärkelse, 
istället för från citat. 
 
I den första fasen av analysen lästes artiklarna igenom ett flertal gånger för att få en 
övergripande känsla för innehållet. Denna fas benämner Dahlberg (1997) för den 
bekantgörande fasen. När artiklarna i sin helhet lästs igenom inriktades läsningen på 
artiklarnas resultat. Ur resultaten framträdde vissa meningar, stycken och citat som visade 
på intressanta likheter och skillnader, relevanta för studiens syfte. Detta kan jämföras 
med Granheim och Lundmans (2003) meningsbärande enheter. Dessa utdrag ur texterna 
kondenserades till kortare och mer kärnfulla meningar som speglade innhållet. Ur de 
kondenserade meningarna framträdde efter ytterligare genomläsning olika koder. Efter 
vidare granskning av koderna sammanfördes dessa till teman. I tabell 1, ses ett exempel 
på hur analysen har sett ut under arbetets gång: 
 
Tabell 1 
Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
mening Koder Tema 

Studenter som lider 
av narkolepsi kan 
ses som lata eller 

korkade, vilket kan 
leda till verbal 

mobbning. 

Ses som lata eller 
korkade, vilket 

leder till mobbning.
Mobbning Begränsningar i 

det sociala livet 
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Forskningsetiska aspekter 
Helsingforsdeklarationen är forskningsetiska rekommendationer framtagna av World 
Medical Association. Här tas det upp hur forskning bör bedrivas och framförallt hur 
patienter och andra forskningsobjekt skall behandlas. I Helsingforsdeklarationen betonas 
respekten för individen. Här krävs också att medverkande eller patienter lämnar 
informerat samtycke (Helgesson, 2006).  
 
Helsingforsdeklarationen är något som ofta hänvisas till i samband med forskningsetik. 
Eftersom denna studie är litteraturbaserad är rekommendationer gällande hur patienter 
skall behandlas svåra att använda. Istället betonas här Helgessons (2006) beskrivning av 
tre forskningsetiska övertramp. Dessa benämns fabricering, förfalskning och plagiering. 
Med detta menas att forskare inte skall hitta på resultat, ändra data för att passa syftet 
eller kopiera andras forskning och använda i sitt eget namn. Med plagiering menas 
dessutom att man inte refererar på rätt sätt.  
 
Genom att känna till dessa tre övertramp och inte begå dem genomförs studien på ett 
etiskt försvarbart sätt. I denna studie har dessutom tre, av Helgesson (2006), beskrivna 
regler för citeringsteknik anammats. Dessa lyder: 
 
Gör inte andras till ditt 
Gör inte ditt till andras 
Citera aldrig på ett missvisande sätt (Helgesson, 2006) 
 
RESULTAT 
 
Analysen av datamaterialet resulterade i fyra teman; kontroll, hälsoupplevelse, 
begränsningar i det sociala livet, samt begränsningar i vardagen. Under varje rubrik 
beskreivs vad varje tema innebär. I resultatet beskrivs de centrala delarna av studierna, de 
delar som är relevanta för syftet och berättar om temat. Citat har använts i resultatet när 
det krävs för att förtydliga narkoleptikerns upplevelse.   
 
Kontroll 
Att drabbas av, och leva med, narkolepsi innebar att förlora kontrollen över sin egen 
kropp. Den onaturliga tröttheten som drabbade de sjuka under dagtid kunde vara svår, i 
vissa fall omöjlig, att motverka. De narkolepsidrabbade utvecklade egna metoder för att 
hålla sig vakna. De berättade att de bet sig i tungan, nöp sig i örsnibbarna och slog sig 
själva så hårt att blåmärken uppstod (Cohen, Nehring & Cloninger, 1996). Trots detta 
säger en person: ”I have found it impossible to fight an attack”. (Ibid). 
 
I det vardagliga livet fanns det många saker som narkoleptiker inte kunde eller vågade 
göra på grund av kontrollförlusten. Att bada var en sådan sak. De kunde inte bada när de 
var ensamma i huset, om de skulle råka somna. Samma sak gällde användande av 
elektriska och gasdrivna apparater. Daniels studie visade att narkoleptiker även upplevde 
matlagning, barnpassning och klädstrykning som problem (Daniels, King, Smith & 
Shneerson , 2001). 
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Att tappa kontrollen över kroppen kunde genera och utsätta narkoleptikern för obekväma 
situationer:  
 
”The worst one was in a restaurant when I fell down with my whole tray of food, and 
quite a bit of it went onto other people. I had no control of my body at all” (Cohen et al., 
1996, s. 50). 
 
Kontrollförlusten kunde ge arbetsrelaterade problem. De symtom som narkoleptikern inte 
kunde kontrollera ökde risken för skador och olyckor på arbetsplatsen (Cohen, 1988). 
 
Det fanns en omvänd aspekt på begreppet kontroll i en narkoleptikers värld. Att vara 
narkoleptiker innebar att vara tvungen att kontrollera sina känslor för att unvika en 
kataplexiattack. Detta blev lätt ett problem som ledde till fler svårigheter. En person 
berättade i Cohens studie hur hon gjorde för att kontrollera sina kataplexisymtom: ”I 
control emotions as much as possible, even to the point of appearing noncaring to those 
around me” (Cohen et al, 1996, s. 48). 
 
Hälsoupplevelse 
Människor som lider av narkolepsi upplevde en sämre livskvalitet än andra människor 
(Vignatelli, D’Alessandro, Mosconi, Ferrini-Strambi, Guidolin, De Vincentis & Plazzi, 
2004; Daniels et al., 2001; Erevik, Abdelnoor, Heier, Ramberg & Strand, 2006; Teixeira, 
Faccenda & Douglas 2004; Ferrans, Cohen & Smith 1992). Den största skillnaden mellan 
narkoleptiker och befolkningen i övrigt visade sig vara inom SF-36 domänen 
”rollfunktion relaterad till arbete och fysisk hälsa” (Daniels et al, 2001; Teixeira et al, 
2004), och inom hälsa och funktion (Ferrans et al., 1992). Även vardagliga bekymmer på 
grund av emotionella problem var vanligt hos narkoleptiker, framförallt hos de med hög 
utbildning och ett teoretiskt arbete (Erevik et al., 2006).  
 
De som upplevde att den onaturliga tröttheten under dagtid uppstod för ofta och i 
pinsamma situationer hade en sämre livskvalitet än de narkoleptiker som inte hade  lika 
stora problem med denna sömnighet (Vignatelli et al., 2004). Den högsta livskvaliteten 
upplevdes i familjedomänen följt av den psykologiska/andliga domänen och 
socialekonomiska domänen (Ferrans et al., 1992). 
 
Många av de sjuka ansåg att de symtom de levde med inkräktade på deras glädje för 
fritidsaktiviteter och gav ofta upphov till att de slutade med aktiviteten. Det värsta av 
narkolepsins symtom ansågs av många vara den onaturliga tröttheten under dagtid (Alaia, 
1992). Narkoleptikerna hade svårt att utföra monotona aktiviteter och att läsa, eftersom 
detta liksom för lite sömn, stress och upphetsning förvärrade och frambringade symtomen 
(Ferrans et al., 1992). Även symtomet kataplexi ansågs livskvalitetsnedsättande:   
 
”I’ve curtailed activity which triggers cataplexy, and this, unfortunately, has been a 
significant part of my life” (Cohen et al., 1996, s. 50).  
 
Det var även vanligt att ett återkommande depressivt humör drabbade narkoleptikerna. 
Nästan hälften av alla narkoleptiker led av medelsvår eller svår depression (Ferrans et al., 
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1992). Den psykiska stressen var över huvud taget stor hos narkoleptikerna (Bruck, 
2001). Även ångest var vanligt hos narkoleptikerna, eftersom symtomet sömnparalys gav 
upphov till stor ångest, vilken av Cohen (1988) beskevs som en ständig följeslagare. 
 
Begränsningar i det sociala livet 
Alla former av relationer, och det sociala livet, blev lidande hos narkoleptikerna (Daniels 
et al., 2001; Erevik et al., 2006; Cohen et al., 1996; Teixeira et al., 2004; Bruck, 2001; 
Alaia, 1992; Ferrans et al., 1992). Narkolepsin påverkade relationerna i livet på många 
sätt. Narkoleptikerna hade svårt att få vänner i skolan och blev lätt mobbade eller retade 
(Daniels et al., 2001; Ferrans et al., 1992). Detta förvärras av att narkoleptikerns sågs som 
lata eller korkade i skolan (Cohen, 1988). De narkolepsirelaterade relationsproblemen 
kunde bli så allvarliga att de ledde till social isolering (Ferrans et al., 1992). 
 
I relation till familjelivet ansågs sömnattackerna och den dagliga tröttheten vara de värsta 
symtomen. Dessa ledde ofta till problem inom familjen eller i relation till partnern. Det 
kunde gå så långt som till skilsmässa på grund av narkolepsin (Ibid.) Intima situationer 
var ofta svåra. Sex kunde framkalla en kataplexi- eller sömnattack. Även för en partner 
som är väl insatt i narkolepsiproblematiken kunde detta vara frustrerande (Cohen, 1988). 
Sjukdomen kunde dessutom ge en sänkt sexualdrift, och hos män orsaka impotens (Alaia, 
1992).  
 
Det var inte bara symtomen som var skadliga för förhållandet, utan även narkoleptikerns 
känslomässiga hinder, nedsatta kommunikationsförmåga och försämrade ekonomi på 
grund av anställningsproblem (Cohen, 1988). Problem med relationer till andra 
människor kunde vara så svåra att de orsakade problem med arbetet (Ferrans et al., 1992).  
 
Begränsningar i vardagen 
De narkolepsidrabbade utvecklade metoder för att hålla sig vakna av en anledning. 
Daniels (2001) studie visade bland annat att de blivit straffade i skolan på grund av lathet, 
när det egentligen rört sig om symtom. Skolarbetet blev även lidande av tröttheten, 
genom att den gav minskad prestationsförmåga (Cohen, 1988). Narkolepsin gav 
dessutom koncentrations- och minnesproblem, vilka påverkade skolarbetet i en negativ 
riktning (Ferrans et al., 1992). Eftersom skolprestationen influerar karriärval och 
anställning var det inte säkert att narkoleptiker nådde den nivå av anställning eller 
prestation de var kapabla till (Cohen, 1988). Bruck (2001) visade i sin studie att 
narkoleptikerna i regel hade dålig inställning till livet och problem med att anpassa sitt 
arbete och liv till sjukdomen. 
 
Många angav att de ofta var trötta hela dagen, och aldrig kände helt pigga. De beskev det 
som att vara i en dimma (Cohen et al., 1996).  
 
Det var även många som oroade sig för att förlora sitt arbete på grund av sjukdomen. Det 
var till och med så att flera av de tillfrågade verkligen hade förlorat sitt arbete på grund 
av sin sjukdom. Narkolepsin kunde även leda till förlorad befodran och sänkt lön (Ferrans 
et al., 1992).  
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Även de narkoleptiker som hade kommit under behandling var begränsade i sin vardag. 
Över hälften av alla medicinerade narkoleptiker uppgav att de hade problem med att få 
medicin som fungerade (Ferrans el al., 1992). De narkoleptiker som hade fungerande 
medicinering upplevde, trots allt, de sociala föhållandena som bättre än vad de 
obehandlade narkoleptikerna gjorde (Bruck, 2001). 
 
DISKUSSION 
 
Ur analysen framkom att narkoleptiker har en sämre livskvalitet än normalbefolkningen. 
Narkoleptikernas symtom påverkar starkt deras vardag och relationer på många olika sätt. 
Att leva med en sjukdom som fråntar människan kontrollen över sin egen kropp ger ett 
stort lidande. 
 
Syftet med studien har till viss grad uppnåtts även om lidandet och välbefinnandet 
beskrivits i mer allmänna ordalag. Båda frågeställningarna har fått svar, om än ej 
heltäckande.    
 
Metoddiskussion 
Att göra en litteraturstudie inom ämnet narkolepsi var ett tidsödande, arbets- och 
tålamodskrävande metodval. Den begränsade tillgången till artiklar inom ämnet gjorde 
sökningen efter ett datamaterial och genomförandet av analysen problematisk. 
Anledningen till att tillgången till artiklarna var låg berodde helt enkelt på att det har 
publicerats väldigt få artiklar om narkolepsi i relation till något vårdvetenskapligt 
begrepp. Det fanns således inte heller några vårdvetenskapliga eller omvårdnadsinriktade 
studier att finna inom ämnet. Att finna artiklar som var direkt relaterade till begreppen 
välbefinnande och lidande var inte möjligt. De allra flesta artiklarna inom ämnet 
narkolepsi beskrev olika behandlingsmetoder och forskning kring orsaken till sjukdomen. 
Dessa artiklar hade ingen anknytning till syftet. Inga artiklar med klart kvalitativ metod 
gick att finna. De artiklar som använts i analysen har varit kvantiativa med en viss 
inriktning mot begrepp som livskvalitet. Flera studier visade sig ha vissa kvalitativa 
inslag. I dessa studier hade det använts formulär som gav informanterna möjlighet att i 
ord berätta om sin sjukdom. Därmed fick artiklarna en viss anknytning till den unika 
människans upplevelser. 
 
Utbudet av artiklar som passade syftet var svagt och de artiklar som hittades passade inte 
syftet på ett önskvärt sätt. För att kunna genomföra en analys och få ett resultat var 
antalet artiklar tvunget vara stort. Studierna som analyserats har varit av varierande art. 
Risken med detta är att det saknas djup i denna litteraturstudie. Det visade sig dock att 
alla tio artiklar hade ett liknande resultat, vilket trots allt ger en viss samstämmighet och 
tydlighet till denna studie. 
 
Validitet är det begrepp som i forskningssammanhang används för att utröna huruvida ett 
instrument skattar vad det är avsett att skatta. Reliabilitesbegreppet visar med vilken 
överrensstämmelse och exakthet ett instrument mäter vad det utformats att mäta (Polit, 
Beck & Hungler, 2001). Med vägledning av detta kan diskuteras hur hög validitet och 
reliabilitet denna litteraturstudie har. Validiteten i studien hade sannolikt varit högre om 
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antalet tillgängliga artiklar varit större. Då hade en möjlighet till val mellan artiklarna 
funnits. Specifika inklusions- och exklusionskriterier hade då formulerats för att ge ett 
större djup åt studien. Istället var nu alla tillgänglig artiklar tvugna att användas för att ge 
tillräckligt med data. Metodvalet var således inte det bästa. En studie med utgångspunkt i 
intervjuer med narkoleptiker hade med största sannolikhet varit ett bättre val. Det som var 
avsett att skattas har skattats, så validiteten är dock, med hänsyn till omständigheterna 
ovan, hög. Reliabiliteten i studien anses hög eftersom databassökning, metod och 
analysförfarande är tydligt beskriven i metodavsnittet. Det går dock inte frånkomma att 
reliabiliteten, liksom validiteten varit högre om antalet tillgängliga artiklar varit större. 
 
För att skatta livskvaliteten har man i studierna använt sig av olika skattningsskalor så 
som short form-36 (SF-36). SF-36 är enligt Bowling (1997) ett ur validitets- och 
reliabilitetssynpunkt vältestat formulär. De tre studierna som utgår från SF-36 är 
genomförda i olika länder. Tillförlitligheten minskar inte trots detta då SF-36 har 
standardiserats på ett sådant sätt att resultat från olika länder skall gå att jämföra 
(http://www.infovoice.se/fou/bok/enkater/en0001.htm).  
 
Att skatta människors egna upplevelser med hjälp av ett frågeformulär som SF-36 är ur 
kvalitativ synpunkt inget att rekommendera. Subjektiviteten försvinner bland de nominal- 
och ordinalskalor som formuläret är uppbyggt av. Med andra ord består frågeformuläret 
av de två lägsta skalnivåerna, där data betår av olika egenskaper som grupperas i 
nominalskalan. I ordinalskalan rangordnas data baserat på deras relativa ställning på en 
skala (Polit, Beck & Hungler, 2001). Det finns i SF-36 ingen möjlighet för informanten 
att i ord uttrycka hur han eller hon erfar sin situation.  
 
Resultatdiskussion 
Centralt i resultatet är de fyra rubrikerna; kontroll, hälsoupplevelse, begränsningar i det 
sociala livet samt begränsningar i vardagen. Dessa fyra ”grupper” ligger nära varandra i 
relation till lidande och välbefinnande.  
 
När kontrollen över kroppen förloras sker en förändring i kroppen, den är inte längre vad 
den brukat vara. En förändring som denna ger enligt Wiklund (2003) en förändrad 
tillgång till världen. Där till förlorar den drabbade människan den kroppsliga autonomi  
som fanns innan sjukdomen. I resultatet beskriver narkoleptiker på ett konkret sätt hur 
deras kroppsliga självständighet minskat i och med sjukdomen. De beskriver vilka 
inskränkningar i livet sjukdomen gett. 
 
Eriksson (1994) skriver att livslidande är ett lidande som berör hela människan och 
hennes liv. Med tanke på de begränsningar narkolepsin innebär för de som drabbats är det 
lätt att se vilket lidande det medför. Hela narkoleptikerns existens berörs. Relationer blir 
svåra att hantera, vadagen blir problematisk, kroppen sviker och upplevelsen av hälsa 
sviktar. De problem narkoleptikerna upplevde i skolan gör lidandet än större. De berättar 
om mobbning, utanförskap och straff. Att utsättas för detta samtidigt som 
narkolepsisymtomen, ökar på det redan allt för stora lidandet. Livslidande är med andra 
ord nära förknippat med narkolepsi och dess följder. Eftersom narkolepsi är en livslång 
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sjukdom kommer lidandet inte att kunna botas, och Eriksson (1994) påpekar att om det 
inte är möjligt att bota ett lidande, bör det åtminstone lindras.  
 
Ett annat lidande som lätt relateras till narkoleptikernas utsagor i resultatet är 
sjukdomslidandet. Sjukdomslidandet uppkommer när människans kropp upplevs 
förändrad (Ibid). Detta stämmer väl överens med vad som framkommit i studiens resultat. 
Narkoleptikernas kroppar förändras och blir svåra att känna igen för dem själva. 
Sjukdomen blir till ett lidande både relaterat till sjukdomen i sig och till livet i stort. 
Många narkoleptiker berättade att de hade svårt att hitta en medicinering som hjälpte. 
Hade de fått mer hjälp att finna fungerande medicinering hade troligen även 
sjukdomslidandet minskat. 
 
Det går inte att dra en gräns var sjukdomslidandet slutar och livslidandet tar vid. För den 
sjuka människan blir det snarare ett enda stort lidande i många olika dimensioner.  
 
Även om narkoleptikerns lidande är livslångt utesluter inte detta ett välbefinnande. 
Wiklund (2003, s.79-80) poängterar att välbefinnandet är unikt för varje människa. 
Därigenom är det möjligt för narkoleptikern att uppleva välbefinnande, för 
narkoleptikerns uppfattning om vad välbefinnande innebär kan inte jämföras med vad 
någon annan lägger i ordets betydelse. Dahlberg et al (2003, s.38-39) beskriver tre olika 
former av välbefinnande sett ur tre perspektiv. Dessa benämns livs-, sjukdoms- och ett 
vårdande perspektiv. Ur ett sjukdomsperspektiv är det svårt att hos narkoleptiker se ett 
välbefinnande. Ur livsperspektivet kan ett visst välbefinnande anas, med tanke på att 
familjen var den aspekt i livet som narkoleptikerna var mest nöjda med. 
 
Lidandet tar så stor plats hos en människa som drabbats av narkolepsi att det inte finns 
något utrymme för välbefinnande. Därför är det inom vården viktigt att inte glömma att 
arbeta för att öka denna patientgrupps välbefinnande, precis så som Dahlberg (2003, s.39) 
skriver.  
 
SLUTSATS 
 
Narkolepsi är således en sjukdom som leder till ett stort lidande, men desto mindre 
välbefinnande. Detta ses i många av livets dimensioner, och hela människan påverkas av 
sjukdomen och dess symtom. Med detta i åtanke föreligger en stor anledning till fortsatt 
forskning inom detta område. Fler kvalitativa intervjustudier vore en stor vinst för de 
narkolepsidrabbade människorna, då detta kan ge dem ett bättre bemötande och därmed 
bättre vård. Med detta i åtanke ses även ett lindrat vårdlidande, vilket är centralt inom 
vårdandet. Att vårda patienter med mindre vanliga sjukdomar är självklart ingen lätt 
uppgift, men därmed finns ingen anledning att inte bedriva forskning inom området – 
tvärt om. 
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Bilaga 1, s 1(3) 
 

  Databas: CINAHL   
Grundsökord Tilläggssökord Antal träffar 
narcolepsy --- 173 
  suffering 0 
  psychological wellbeing 1 
  well-being (keyword) 2 
  nursing care 0 
  caring (ej exploded) 0 
  caring (keyword) 2 
  nursing (keyword) 10 
  quality of life 2 
  cataplexy (keyword) 20 
  hypnagogic hallucinations (keyword) 3 
  sleep paralysis (keyword) 7 
  excessive daytime sleepiness (keyword) 20 
     
      
cataplexy --- 24 
  nursing care 0 
  caring 0 
  quality of life 1 
     
      
hypnagogic hallucinations --- 4 
  nursing care 0 
  caring 0 
  quality of life 0 
     
      
sleep paralysis ---  24 
  nursing care 0 
  caring 0 
  quality of life 0 
     
      
excessive daytime sleepiness --- 107  
  nursing care 0 
  caring 0 
  quality of life 6 

 



Bilaga 1, s 2(3) 
 
  Databas: ELIN@Växjö   
Grundsökord Tilläggssökord Antal träffar
narcolepsy --- 922
  suffering 21
  caring 3
  nursing   7
  well being 3
  health 39
     
cataplexy --- 269
  narcolepsy 223
  suffering 3
  caring 0
  nursing 3
  well being 2
     
hypnagogic hallucinations --- 41
  narcolepsy 28
  suffering 1
  caring 0
  nursing 0
  well being 0
     
sleep paralysis --- 106
  narcolepsy 32
  suffering 1
  caring 0
  nursing 1
  well being 0
     
excessive daytime sleepiness --- 408
  narcolepsy 127
  narcolepsy + health 6
  suffering 14
  caring 1
  nursing 4
  well being 5

 
 



Bilaga 1, s 3(3) 
 
  Databas: Academic Search Elite   
Grundsökord Tilläggssökord Antal träffar 
narcolepsy --- 261
  suffering 7
  caring 0
  nursing 7
  well being 1
     
  Databas: Eric   
Grundsökord Tilläggssökord Antal träffar 
narcolepsy --- 3
  suffering 0
  caring 0
  nursing 0
  well being 0
   
  Databas: PsychINFO   
Grundsökord Tilläggssökord Antal träffar 
narcolepsy (exploded) --- 521
  suffering (exploded) 0
  nursing (exploded) 0
   
  Databas: PubMed   
Grundsökord Tilläggssökord Antal träffar 
narcolepsy --- 2598
  health 99
  nursing 18
  caring 2
  quality of life 49
  

 
 
 
 
 



Bilaga 2, s 1(5) 
 
Författare: Vignatelli, I., D'Allesandro, R., Mosconi, P., Ferini-

Strambi, l., Guidolin, l., De Vincentiis, A., Plazzi, 
G. 

1

     
Titel: Health-related quality of life in Italian patients with 

narcolepsy: sth SF-36 helath survey. 
  

     
Tidskrift/nr/år/sida: Sleep Medicin 5, 2004, 467-475   
     
Syfte/frågeställning Metod: (urval, intstrument, analys etc) Resultat/Slutsats
Syftet med studien 
var att jämföra den 
hälsorelaterade 
livskvaliteten hos 
patienter narkolepsi 
med den italienska 
normen. 

265 vuxna patienter på ett antal olika italienska 
sömncentran deltog i undersökningen. I studien 
användes den italienska versionen av SF-36, 
medicinska frågor, Epworth sleepiness scal samt 
ytterligare två frågeformulär.  

Patienten med 
narkolepsi hade 
alla domäner, 
förutom 
kroppslig smärta, 
lägre än den 
italienska 
normen. 

   
Författare: Daniels, E., King, M A., Smith I E., Shneerson, J 

M. 
2

     
Titel: Health-related quality of life in narcolepsy   
     
Tidskrift/nr/år/sida: Journal of Sleep Research, 10, 2001, 75-81   
     
Syfte/frågeställning Metod: (urval, intstrument, analys etc) Resultat/Slutsats
Syftet med studien 
var att beskriva 
hälsostatusen och de 
psykosociala 
aspekterna hos 
narkoleptiker i 
Storbritannien. 

Ett frågeformulär skickades till 500 slumpmässigt 
utvalda medlemmar i "the United Kingdom 
Association of Narcolepsy". Frågeformuläret var 
indelat i tre sektioner bland annat innehålland 
Ullanilla narcolepsy scale, Short form-36 (SF-36), 
Becks depression inventory samt frågor om 
psykosociala aspekter, kön, ålder och så vidare.  

Resultatet av 
studien visar att 
informanterna  
hade sämre 
hälsostatus, mätt 
med alla åtta 
skalorna i SF-36, 
den den generella 
brittiska 
populationen. 
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Författare: Ervik, S., Abdelnoor, M. Heier, MS., Ramberg, M. 

Strand, G.  
3

     
Titel: Health-related quality of life in narcolepsy   
     
Tidskrift/nr/år/sida: Acta Neurologica Scandinavia, 2006, 114, 198-204   
     
Syfte/frågeställning Metod: (urval, intstrument, analys etc) Resultat/Slutsats
Syftet med studien 
var att beskriva den 
hälsorelatderad 
livskvaliteten hos 
norska 
narkolepsipatienter 
jämfört med den 
generella 
populationen. 

180 personer med diagnosen narkolepsi och 
medlemskap i Norwegian Association for Sleep 
Disorder var kvalificerade för studien. 77 patienter 
var med i den slutliga studien. Den hälsorelaterade 
livskvaliteten mättes med hjälp av SF-36.  

Män och kvinnor 
med narkolepsi 
hade alla lägre 
poäng i alla SF-
36somänerna, 
förrutom 
domänen 
vitalitet. 
Narkolepsi har 
således en klart 
negativ effekt på 
livskvaliteten. 

   
Författare: Cohen, F L.  4
     
Titel: Narcolepsy: a review of a common, life-long sleep 

disorder. 
  

     
Tidskrift/nr/år/sida: Journal of Advanced Nursing, 13, 1988, 546-556   
     
Syfte/frågeställning Metod: (urval, intstrument, analys etc) Resultat/Slutsats
  Artikeln är en sammanställning av fakta om 

narkolepsi i stort, dess symtom och konsekvenser. 
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Författare: Teixeira, V G., Faccendra, J F. Douglas, N J. 5
     
Titel: Functional status in patients with narcolepsy   
     
Tidskrift/nr/år/sida: Sleep Medicine, 5, 2004, 477-483   
     
Syfte/frågeställning Metod: (urval, intstrument, analys etc) Resultat/Slutsats
Syftet med studien 
var att beskriva hälsa 
och den funktionella 
statusen hos 
bhenadlade 
narkoleptikter 
jämfört med 
normativaa data och 
patienter med andra 
sömnstörningar. 

För att beskriva hälsa och funktionella status hos 
patienter med narkolepsi (och andra 
sjukdomsgrupper) användes SF-36, the Functional 
Outcomes of Sleep Questionnaire (FOSQ) och 
Epworth Sleepiness  Scale (ESS). Narkoleptikerna 
svarade även på ett frågeformulär om psykologiska 
aspekter. 

Narkoleptikerna 
presenterade 
lägre poäng i alla 
SF-36domänerna 
jämfört med 
normativ data.  

   
Författare: Bruck, D. 6
     
Titel: The impact of narcolepsy on psychological health 

and role behaviours: negative effects an 
comparisions with other illness groups. 

  

     
Tidskrift/nr/år/sida: Sleep Medicine, 2, 2001, 437-446   
     
Syfte/frågeställning Metod: (urval, intstrument, analys etc) Resultat/Slutsats
Syftet var att 
uppskatta den 
psykosociala 
anpassningen, 
splittring på grund av 
symtom och 
medicinerings-
problem inom 
narkolepsin. 

Frågeformuläret skickades till 213 personer som 
hade kontakt med The Australian Narcolepsy 
Support Group. De instrument som användes var 
Epworth Sleepiness Scale och PAIS-SR. 

Män var mer 
sårbara än 
kvinnor när det 
gällde 
anpassningar, och 
unga narkolep-
tiker var speciellt 
sårbara i för-
hållande till yrke 
och arbete. 
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Författare:  Cohen, FL., Nehring, WM., Cloninger, L.  7
     
Titel: Symtom Description and Management in 

Narcolepsy 
  

     
Tidskrift/nr/år/sida: Holistic Nurse Practise, 10, 1996, 44-53   
     
Syfte/frågeställning Metod: (urval, intstrument, analys etc) Resultat/Slutsats
 Syftet var att 
beskriva några av de 
mest utbredda 
symtomen relaterat 
till narkolepsi och 
hanteringsstrategier 
som uppfunnits av 
personer med 
narkolepsi. 

 Ett instrument utvecklades för studien, baserat på 
forskningsstudier, litteratur och forskarnas 
erfarenhet. Ett slumpmässigt urval av 1500 
personer i USA fick formuläret. 
Hanteringsstrategierna klassificerades och 
sorterades. 

 Ett stort antal 
strategier hade 
utarbetats av 
narkoleptikerna. 

 
Författare: Alaia, S.L. 8
     
Titel: Life Effects of Narcolepsy: Measures of Negative 

Impact, Social support, and Psychological Well-
Being 

  

     
Tidskrift/nr/år/sida: Loss grief care, 5,1992,1-22   
     
Syfte/frågeställning Metod: (urval, intstrument, analys etc) Resultat/Slutsats
  Forskningen involverade en nationell undersökning 

med uppskattningsvis 500 slumpmässigt urvalda 
medlemmar i American Narcolepsy 
Association. Formuläret som användes bestod av 
116 frågor och inkluderade en modifierad version 
av Broughton et. als frågeformulär. 

Narkoleptikerna 
berättade att 
symtomen hade 
lett till för-
sämrade betyg, 
utskämdhet, 
problem med 
lärare, föräldrar 
och vänner. 
Sömnigheten var 
ett problem vid 
bilkörning. Näs-
tan 85% kände 
symtomen hade 
reducerat  deras 
arbetsprestation 
och glädje för 
fritidsaktiviteter.  
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Författare: Ferrans, C.E., Cohen, F.L., Smith, K.M. 9
     
Titel: The Quality of Life of Persons with Narcolepsy In: 

Goswami M, Pollack, C.P., Cohen, F.L., Thorpy, 
M.J., Cavey, M.B, editors. Psychosocial aspects of 
narcolepsy.   

  

     
År/sida: 1992, 23-32   
     
Syfte/frågeställning Metod: (urval, intstrument, analys etc) Resultat/Slutsats
Syftet med studien 
var att bedöma 
livskvaliteten hos 
personer med 
narkolepsi. 

Deltagarna i studien valdes slumpässigt ut från en 
mailinglista hos American Narcolepsy Association. 
Den subjektiva livskvaliteten mättes med den 
narkoleptiska versionen av the Quality of Life 
Index (QLI). Detta instrument mäter först hur nöjd 
personen är med många olika aspekter av livet, 
sedan mäts hur viktiga dessa aspekter är.  

Den 
övergripande 
livskvaliteten hos 
den narkoleptiska 
gruppen var 
signifikant lägre 
än livskvaliteten 
hos den friska 
gruppen. 
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SF36 Health Survey. INSTRUCTIONS: This set of questions asks for your views about your 
health. This information will help keep track of how you feel and how well you are able to do 
your usual activities. Answer every question by marking the answer as indicated. If you are 
unsure about to answer a question please give the best answer you can. 

1. In general, would you say your health is: (Please tick one box.) 
Excellent – 
Very Good – 
Good – 
Fair – 
Poor –  

2. Compared to one year ago, how would you rate your health in general now? (Please tick 
one box.) 

Much better than one year ago – 
Somewhat better now than one year ago – 
About the same as one year ago – 
Somewhat worse now than one year ago – 
Much worse now than one year ago –  

3. The following questions are about activities you might do during a typical day. Does 
your health now limit you in these activities? If so, how much? (Please circle one 
number on each line.) 

    
Activities 

Yes, 
Limited 
A Lot 

Yes, 
Limited 
A Little 

Not 
Limited 
At All 

3(i) Vigorous activities, such as running, lifting heavy 
objects, participating in strenuous sports 

1 2 3 

3(ii) Moderate activities, such as moving a table, 
pushing a vacuum cleaner, bowling, or playing golf 

1 2 3 

3(iii) Lifting or carrying groceries 1 2 3 

3(iv) Climbing several flights of stairs 1 2 3 

3(v) Climbing one flight of stairs 1 2 3 

3(vi) Bending, kneeling, or stooping 1 2 3 

3(vii) Waling more than a mile 1 2 3 

3(viii) Walking several blocks 1 2 3 

3(ix) Walking one block 1 2 3 
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3(x) Bathing or dressing yourself 1 2 3 

4. During the past 4 weeks, have you had any of the following problems with your work or 
other regular daily activities as a result of your physical health? (Please circle one 
number on each line.) 

    YES NO 

4(i) Cut down on the amount of time you spent on work or other 
activities 

1 2 

4(ii) Accomplished less than you would like 1 2 

4(iii) Were limited in the kind of work or other activities 1 2 

4(iv) Had difficulty performing the work or other activities (for 
example, it took extra effort) 

1 2 

5. During the past 4 weeks, have you had any of the following problems with your work or 
other regular daily activities as a result of any emotional problems (such as feeling 
depressed or anxious)? 

  (Please circle one number on each line.) Yes No 

5(i) Cut down on the amount of time you spent on work or other 
activities 

1 2 

5(ii) Accomplished less than you would like 1 2 

5(iii) Didn’t do work or other activities as carefully as usual 1 2 

6. During the past 4 weeks, to what extent has your physical health or emotional problems 
interfered with your normal social activities with family, friends, neighbours, or groups? 
(Please tick one box.) 

Not at all – 
Slightly – 
Moderately – 
Quite a bit – 
Extremely –  
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7. How much physical pain have you had during the past 4 weeks? (Please tick one box.) 
None – 
Very mild – 
Mild – 
Moderate – 
Severe – 
Very Severe –  

8. During the past 4 weeks, how much did pain interfere with your normal work (including 
both work outside the home and housework)? (Please tick one box.) 
Not at all – 
A little bit – 
Moderately – 
Quite a bit – 
Extremely –  

9. These questions are about how you feel and how things have been with you during the 
past 4 weeks. Please give the one answer that is closest to the way you have been feeling 
for each item. 

  (Please circle one number on 
each line.) 

All 
of 
the 

Time 

Most 
of 
the 

Time 

A Good 
Bit of 

the 
Time 

Some 
of the 
Time 

A 
Little 

of 
the 

Time 

None 
of the 
Time 

9(i) Did you feel full of life? 1 2 3 4 5 6 

9(ii) Have you been a very nervous 
person? 

1 2 3 4 5 6 

9(iii) Have you felt so down in the 
dumps that nothing could cheer 
you up? 

1 2 3 4 5 6 

9(iv) Have you felt calm and 
peaceful? 

1 2 3 4 5 6 

9(v) Did you have a lot of energy? 1 2 3 4 5 6 

9(vi) Have you felt downhearted and 
blue? 

1 2 3 4 5 6 

9(vii) Did you feel worn out? 1 2 3 4 5 6 
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9(viii) Have you been a happy person? 1 2 3 4 5 6 

9(ix) Did you feel tired? 1 2 3 4 5 6 

10. During the past 4 weeks, how much of the time has your physical health or emotional 
problems interfered with your social activities (like visiting with friends, relatives etc.) 
(Please tick one box.) 

All of the time – 
Most of the time – 
Some of the time – 
A little of the time – 
None of the time –  

11. How TRUE or FALSE is each of the following statements for you? 

  (Please circle one number 
on each line.) 

Definitely 
True 

Mostly 
True 

Don’t 
Know 

Mostly 
False 

Definitely 
False 

11(i) I seem to get sick a little 
easier than other people 

1 2 3 4 5 

11(ii) I am as healthy as anybody I 
know 

1 2 3 4 5 

11(iii) I expect my health to get 
worse 

1 2 3 4 5 

11(iv) My health is excellent 1 2 3 4 5 

 


