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Patientrapporterade mått i vården

SF – 36, RAND 36, EQ- 5D

p
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God Vård – Socialstyrelsen föreskrift (SOSFS 2005:12) 

• kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård 

• säker hälso- och sjukvård 

• effektiv hälso- och sjukvård 

• jämlik hälso- och sjukvård 

• hälso- och sjukvård i rimlig tid. 

• patientfokuserad hälso- och sjukvård 

Riktlinjer, vårdprogram, evidens etc. ger oss vägledning 

Kvalitetsregister kan vara ett sätt att försöka få reda på hur det ser ut

Räcker det med att följa upp och mäta så kallade medicinska data?

Behövs andra data för att försöka få en bättre helhetsbild?
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Patientens perspektiv?
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Vad avgör en individs livskvalitet?
Samhällets värderingar, stöd, möjligheter och begränsningar

LivskvalitetHälsa 

Fritid

Utbildning
Arbetsliv

Tid

Ekonomi

Basala 
behov

Boende
Närmiljö

Sociala 
kontakter
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Varför ska vi då använda oss av 
patientrapporterade mått inom vården?
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Varför finns det inte redan en systematisk användning av 
patientrapporterade mått i dagens hälso- och sjukvård? 

• Dålig kännedom om lämpliga mått och hur det ska tolkas

• Tar för mycket tid i anspråk 

• Patientrapporterade mått behövs inte, vårdgivaren anser 
att den egna (subjektiva) bedömningen är tillräcklig
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HRQoL – Health related Quality of Life = Hälsorelaterad livskvalitet

• Fysisk hälsa 
(somatiska besvär, funktionsbegränsningar)

• Mental hälsa                                           
(emotionellt, psykologiskt, socialt, andligt)

• Rollfunktion                                             
(arbete, partnerskap, föräldraroll, fritid)

• Dvs hälsostatus kombinerat med icke medicinska aspekter som 
påverkar välbefinnandet

Vad är och innefattar HRQoL?
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HRQoL-instrument

• Generiska

– fångar allmänna besvär, möjliggör jämförelser mellan olika 
(patient)grupper. Exempel SF‐36, RAND 36, EQ‐5D

• Sjukdomsspecifika

– fångar besvär specifika för en viss sjukdom, kan vara 
nödvändigt för att få med alla relevanta aspekter av ett 
specifikt sjukdomstillstånd. Exempel QLQ‐C30, FACT‐G, 
(tillägg specifika subskalor finns för användande vid cancersjukdomar)

• Kombinationer vanliga
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Kompletterande syften
Generella mått  Sjukdomsspecifika mått 

Identifiera tidigare ouppmärksammade hälsoproblem 

hos en patientgrupp (eller individ)  

Utifrån befintlig kunskap om en specifik sjukdom 

undersöka och följa alla viktiga aspekter av just denna 

sjukdoms påverkan på hälsa/livskvalitet 

Påvisa behov av psykosociala insatser   

Ge kunskap om hur multisjuklighet/kombinationer av 

vissa sjukdomar påverkar hälsa/livskvalitet 

 

Ge kunskap om hur behandlingar/kombinationer av 

behandlingar påverkar hälsa/livskvalitet 

 

Jämföra olika patientgrupper   
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Uppbyggnad av skalor

Summerade beräkningar – Likert;

- Frågornas poäng summeras och ger en totalsumma

- Varje fråga mäter en egenskap som kan variera kvantitativt

- Det finns inga ”rätta” svar

- Varje fråga kan mätas oberoende av varandra 

- Exempelvis SF - 36 och RAND - 36

I allmänhet, skulle du säga att din hälsa är:     Utmärkt         Mycket god       God
Någorlunda         Dålig
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Detaljerad beskrivning över användandet av PROM och PREM i 
kvalitetsregister 2014

Full användning/helt instrument

I pilot/studie

Egenutvecklade frågor / visuell
analog skala

Användning av PROM och PREM i kvalitetsregistren
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”EQ-5D-familjen”

• EQ-5D-3L

• EQ-5D-5L

• EQ-5D-Y (5-12 år)

• Framtaget för hälsoekonomiska beräkningar

• Komplement till andra hälsorelaterade 

livskvalitetsinstrument och/eller sjukdomsspecifika 

instrument

• Ger en grov skattning i fysisk och psykosocial funktion
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EQ-5D-3L/5L

Fem dimensioner utvalda för att spegla vanliga problemområden 

för patienter (Indexvärde + VAS skala)

Rörlighet, personlig vård, vanliga aktiviteter, 
smärtor/besvär och oro/nedstämdhet

– 3L har 3 svarsnivåer: inga (1), måttliga (2) eller 

svåra (3) problem (swedeamp)

– 5L har 5 svarsnivåer: inga (1), lätta (2), måttliga (3), stora (4) 
eller extrema (5) problem

– 5D-Y har 3 svarsnivåer: inte (1) lite (2) mycket (3)

Generell hälsa mäts med ”termometern” (0-100)
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 Vi vill veta hur bra eller dålig din hälsa är IDAG 

 Den här skalan är numrerad från 0 till 100 

 100 är den bästa hälsa du kan tänka dig  

0 är den sämsta hälsa du kan tänka dig 

 Sätt ett X på skalan som visar hur 

bra eller dålig din hälsa är IDAG 

 Skriv nu i rutan nedan det nummer du har markerat på skalan 

Din hälsa idag = 
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EQ-5D forts…..

Index som är en sammanvägning av svaren på de fem olika 

frågorna kan variera mellan 1 och – 0,594

1         = motsvarar fullständig hälsa

0         = hälsotillstånd lika illa som att vara död

-0,594 = sammanlagda hälsobördan är värre än att vara död
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EQ-5D omdiskuterad som utvärderingsinstrument 
vid kliniskt förbättringsarbete
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 SF-36 version 2 har fler svarsalternativ på några 
av frågorna gentemot version 1

 (ger förbättrar responsiviteten, )

 Det finns även kortare versioner

- SF-12 v1 och v2

- SF-8

- SF-6D (hälsoekonomiska beräkningar)

”SF-familjen”
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RAND - 36

• Ursprungsinstrumentet till SF-36

• Översatt till svenska av PROM nätverket PROMcenter/Registercentrum sydost, 
Registercentrum syd Karlskrona (EyeNet Sweden) och Registercentrum Västra 
Götaland

• Får användas fritt och är kostnadsfritt

• Har testats i Sverige på personer > 18 år. För barn hänvisas till andra 
instrument att mäta HRQoL

• Validering utförd på svenska RAND – 36

• Benämningen av de 8 domänerna i RAND-36 har samma förkortningar som i 
SF-36 eftersom dessa oftast används internationellt även för RAND.

• Alla grundfrågor är desamma som i SF-36 utom två frågor där formuleringen 
har förenklats
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Syfte med SF-36, RAND- 36

• Mäta fysisk och psykisk hälsa samt förändringar över tid.

• Bedöma effekter av sjukdom och behandling på HRQoL

• Patienter med kroniska hälsoproblem kan jämföras med 
en allmän population

• Jämföra nationellt och internationellt

• SF- 36 licens, RAND -36 kostnadsfritt
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SF-36, RAND - 36 

 Avsett att skapa en ”hälsoprofil”-bild
 36 (35) frågor delas in i åtta dimensioner/skalor

• PF fysisk funktion (3a-j; 3-12)

• RE fysisk rollfunktion (4a-d, 13-16)

• BP smärta (7-8; 21-22)

• GH allmän hälsa (1,11a-d; 1, 33-36)

• VT vitalitet (9a,e,g,i; 23, 27, 29, 31)

• SF social funktion (6,10; 20, 32)

• RE emotionell rollfunktion (5a-c; 17-19)

• MH psykiskt välbefinnande (9b-d,f,h; 24-26, 28, 30)
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SF-36 Ware JE Jr, Sherbourne CD:  The MOS 36-item short-form health survey (SF-
36). I. Conceptual framework and item selection. Med Care 1992;30: 473-483.

Fysisk      Psykisk
hälsa        hälsa

Fysisk 
funktion
PF (10)

Rollfunktion
RP (4)

Smärta
BP (2)

Allmän hälsa
GH (5)

Psykiskt
välbefinnande

MH (5)

Rollfunktion
emotionell

RE (3)

Social
funktion
SF (2)

Vitalitet
VT (4)
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Vad är skillnaden på 
Fysisk förmåga PF och fysisk rollfunktion RP?

• Fysisk förmåga (PF) 
- mäter ens faktiska fysiska funktion i form av om man kan 

utföra saker, som att böja sig, gå i trappor och bära matkassar

• Fysisk rollfunktion (RP) 
- mäter hur begränsad man upplever sig vara i sitt dagliga liv av sin  

fysiska funktion, om man har svårt att genomföra sina dagliga 
åtaganden

Rollfunktion är alltså hur ens roll, ens känsla av förmåga att delta som 
vanligt i det dagliga livet, påverkas av ens fysiska tillstånd.
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SF-36, RAND- 36                      EQ-5D

• Fysisk funktion PF (10)

• Fysisk rollfunktion RF (4)

• Psykiskt välbefinnande MH (5)

• Emotionell rollfunktion RE (3)

• Smärta BP (2)

• Social funktion SF (2)

• Vitalitet VT (4)

• Allmän hälsa GH (5)

• Hälsotransitionsfråga (1)
(jämfört med för ett år sedan hur skulle 
du bedöma din hälsa nu?)

• Rörlighet (1)

• Hygien/personlig vård (1)

• Huvudsakliga aktiviteter/

vanliga aktiviteter (1)

• Smärtor, besvär (1)

• Oro/nedstämdhet (1)

• Allmän hälsa VAS skala
(nuvarande hälsotillstånd)
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SF-36, RAND-36               EQ-5D

• Nervös
• Nedstämd, inget kan muntra 

upp
• Lugn och harmonisk
• Dyster och ledsen
• Glad och lycklig
• Pigg och stark
• Full av energi/energisk
• Utsliten
• Trött

• Oro/nedstämdhet 

Frågor beträffande  psykisk hälsa, vitalitet
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Skillnad svenska RAND – 36 kontra svenska SF - 36

• Inkluderar samma frågor, dock inte identiskt formulerade, och med något olika 
poängsättning och därmed olika beräkningsalgoritm.

• För sex av de åtta domänerna ger båda instrumenten likvärdigt resultat

• För smärta och den generella hälsoskalan finns det poängsättningsskillnader, 
där RAND -36 har ett jämnt avstånd mellan svarsalternativen vad gäller 
smärtskalan, medan SF-36 har ett ojämnt avstånd. Detta resulterar i att 
RAND-36 har en något högra summa vilket motsvarar en lägre smärta. 
Skillnaden ser dock inte ut att påverka resultatet annat än om man jämför på 
gruppnivå när det gäller stora populationer

• Domänen generell hälsa poängsätts de fem frågorna olika för RAND-36 och 
SF-36. I RAND-36 poängsätts alla fem frågorna på samma sätt, i SF-36 
poängsätts en fråga annorlunda. Skillnaderna bedöms dock ha minimal 
påverkan vid longitudinella mätningar
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Poängberäkning RAND - 36

• Svaren sammanställs till åtta domänpoäng enligt en standardiserad 
beräkningsprocedur framtagen av RAND. Väsentlig förutsättning för bland 
annat kunna jämföra RAND-36`s resultat mellan studier och jämförelser 
med normativa data

• Stark rekommendation följa standardiserade beräkningsprocessen 
noggrant

• Kommer finnas en SPSS syntaxfil och ett Excelblad att beställa 
kostnadsfritt från PROMcenter
http://www.promcenter.se/sv/nyhetssida/?id=15228353bd53fe
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SF – 36 gruppnivå spindeldiagram
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SF – 36 Individnivå med upprepade mätningar 

Man, 43 år, Tidigare frisk, MT, 
Apache 22, LoS IVA 28 dygn, 19 dygn i respirator

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

PF RP BP GH VT SF RE MH

Referensgrupp

NN mätning 2 mån

NN mätning 6 mån

NN mätning 12 mån

Arbetsför innan IVA
Oberoende
100% sjukskr. 6 mån
12 mån. åter i arbete
Delvis beroende

Dagens tema, 2015-01-01, Förnamn Efternamn150205 Charlotte Lindgren

Till vad kan vi använda information vi får ut?

Kvalitetsindikatorer

Verksamhetsuppföljning/
Förbättringsarbete

utveckling
nationellt

internationellt

Patientsäkerhet Forskning
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KOL-skolan Lycksele lasarett

Varför började man mäta?

– Politikerna ifrågasatte vad som egentligen gjordes för KOL-

patienterna, vilket ledde till bildandet av ett tvärprofessionellt 

team (initialt läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och 

sjukgymnaster, senare även dietist och kurator). 

– Teamet beslöt att inkludera PROM i sina resultatmått för att få en 

bättre helhetssyn på patienterna.
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forts

– förutom medicinska resultatmått, ex vikt, spirometri, lade man till 

SF-36, patienttillfredsställelse mm 

– Mätningar utfördes vid start, vid uppföljningsbesök 2 mån efter 

avslutad KOL-skola samt efter ytterligare 3 mån (utskick)
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Hur har resultatet använts för att förbättra vården?

– De individuella resultaten används som underlag för 
gemensamma beslut om enskilda patienters behandling

– Resultat på gruppnivå:
• KOL patienter har mycket smärta – empowerment, sjukgymnastik

• Könsskillnader har noterats och tagits hänsyn till vid upplägg av 
KOL-skolan (kurator)

• Nutritionsproblematiken uppmärksammades (dietist)

Forts…
….
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Involvera personalen och patienter från början

Swedeamp – ett av registrets övergripande syfte är att

• Öka kunskapen om funktion och livskvalitet hos personer med 

amputation

Vad är det utifrån det vi vill veta/ta reda på?

- vad är viktigt för vården?

- vad är viktigt för patient och närstående?

- vilka mått behöver vi ha för att kunna svara på de frågor som vi       

vill ha svar på?

- vad finns det för befintliga instrument inom området?

(svårt och tidskrävande att konstruera eget instrument)
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Involvera personalen och patienter från början forts.

Viktigt att instrumenten som används är

- valida

- kliniskt meningsfulla  

- tolkningsbara

• Planera mätningarna tillsammans – vem gör vad, när, hur etc.

• Planera för hur resultaten ska användas – är vi verkligen beredda 
att göra ändringar om resultatet skulle indikera behov av det?

Dagens tema, 2015-01-01, Förnamn Efternamn150205 Charlotte Lindgren

• RAND-36 finns idag att tillgå som pappersenkät och kan beställas via 
RCSO`s hemsida www.rcso.se

• Webbversion avseende dator och läsplatta av RAND-36 på gång                  
- ett samarbete mellan RCSO och UCR 

• Webbversionen beräknas lanseras under 2015

• Manual till RAND – 36 framtagen under 2015 
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Teckning av Hans Lindström
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Tack för er uppmärksamhet!

PaPatientrapporterade mått
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