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Sammanfattning      
                                           Livskvaliteten kan utsättas för prövningar för ungdomar och 

vuxna personer med cerebral pares [CP] i kontakt med 
vårdandet inom öppen och sluten hälso- och sjukvård. 
Eftersom det finns brister i kompetensen hos sjuksköterskor, 
är det betydelsefullt att beskriva vad livskvalitet är för 
funktionshindrade ungdomar och vuxna personer med CP, för 
att sjuksköterskan ska kunna utföra det goda vårdandet inom 
omvårdnaden. Syftet var att beskriva faktorer som kan 
påverka livskvaliteten hos ungdomar och vuxna med cerebral 
pares. Studien utfördes som en litteraturstudie där 10 
vetenskapliga artiklar utgjorde grunden för resultatet. 
Resultatet visade att faktorer som påverkar livskvaliteten var 
fysiska, sociala och psykiska faktorerna hos både ungdomar 
och vuxna personer. En sämre fysisk funktionsnivå hos 
personer med CP resulterade i fler hinder i vardagen, vilket 
påverkade livskvaliteten negativt. Mer forskning kan medföra 
en bättre kunskapsutveckling om livskvalitet i relation till 
ungdomar och vuxna med CP, vilket därefter kan leda till ett 
bättre vårdande inom hälso- och sjukvården. Sjuksköterskors 
utbildning och kunskap kring bemötande och kommunikation 
gentemot personer med CP kan vara viktiga faktorer för att 
öka livskvaliteten.  
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Abstract      
The quality of life can be subjected to trials for adolescents and adults 
with cerebral palsy [CP] in contact with caring, within the outpatient and 
inpatient care. Since there is a lack of expertise in nurses, it is important 
to describe the quality of life for disabled adolescents and adults with CP, 
to perform the good caring within nursing. The purpose of this study was 
to describe factors that may contribute to the quality of life in adolescents 
and adults with cerebral palsy. The study was conducted as a literature 
review in which 10 scientific articles were the basis for the results. 
Factors that may contribute to the quality of life were the physical, social 
and psychical factors in both adolescents and adults. A worse physical 
function level in people with CP resulted in more obstacles in everyday 
life, affecting quality of life. More research may lead to a better 
knowledge about the quality of life in relation to adolescents and adults 
with CP, which then can influence a better care in the health care system. 
Nurse’s education and knowledge about treatment and communication 
with people with CP could be important factors in enhancing the quality 
of life. 
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Inledning 
I Sverige får cirka två av 1000 barn vid födseln diagnosen Cerebral Pares [CP] 
(Himmelmann, Hagberg & Uvebrant, 2010). CP uppstår hos barn under graviditeten, i 
samband med förlossningen eller på grund av en skada på centrala nervsystemet innan 
två års ålder i den outvecklade hjärnan. Skadan på centrala nervsystemet sker till följd 
av bland annat syrebrist, blödning i hjärnan eller skador i hjärnstammen (Koman, Smith 
& Shilt, 2004). Symtom hos personer med CP-skador ser olika ut beroende på var i 
hjärnan skadan uppstått och består utav olika grader av nedsatt fysisk motorik (Järhult 
& Offenbartl, 2006).  
 
Upplevelsen av en god livskvalitet uppnåddes vid en känsla av balans mellan kropp, själ 
och ande hos ungdomar med CP (Livingston, Rosenbaum, Russell & Palisano, 2007). 
Livskvalitet upplevdes som sämre vid kronisk smärta eller trötthet samt vid 
kommunikationshinder hos ungdomar med CP. Livskvalitet för vuxna påverkades av 
smärta, fysisk och social funktion, allmän och psykisk hälsa samt känslor. Det kunde 
även påverkas av depression, ångest, förmågan att förflytta sig samt utföra egenvård 
(ibid.).  
 
Personer med funktionsnedsättning söker enligt World health organization (2012) mer 
vård jämfört med friska personer. En person med funktionsnedsättning löper risk att 
möta vårdpersonal som inte har tillräcklig kompetens för att tillgodose deras behov 
(ibid.). Det ska finnas personal inom sjukvården som ska kunna ge ett gott stöd, god 
service och god omvårdnad (LSS 2005:125).  
 
En studie gjord av Mattsson (2001) i Stockholm visade att 135 vuxna personer med CP 
av 221 vuxna personer med CP bodde självständigt i egna hem. Trettioen vuxna 
personer levde med partner och endast 28 vuxna personer bodde med föräldrar. Nittioen 
vuxna personer nyttjade inte hemtjänst av kommunen, medan 72 vuxna personer med 
CP använde sig av hemtjänst i mer än 60 timmar per vecka. 
 
 

Bakgrund 

Genom att i vårdandet tillämpa ansa, leka, lära skapas ett förtroende, tillfredsställelse, 
kroppsligt och andligt välbehag (Eriksson, 1987). Ansa kännetecknas av värme, närhet 
och beröring. Beröring kan till exempel ha en positiv effekt om en person upplever 
smärta. I största möjliga mån ska personen som upplever exempelvis smärta 
uppmuntras att göra det självständigt, vårdaren vidtar åtgärdet om detta inte är möjligt. 
Leka är viktigt inom vården för att uppnå bra hälsa och leka innebär övning, prövning, 
lust, skapande och önskan. Den är även viktig för att lösa konflikter och hantera 
upplevelser. Leken är också ett uttryck för glädje och livslust. Lära innebär en ständig 
utveckling eller förändring. Det är viktigt att hjälpa patienten att uttrycka förhoppningar, 
frustation, vrede, rädsla eller kärlek. Ett naturligt lärande ska ske utifrån personens egna 
behov. Ansa, leka och lära kan även anges i termerna tro, hopp och kärlek som påverkar 
helandet av hälsan och integrationen. En person är en helhet av tro, hopp och kärlek, 
hälsa innebär att vara hel och integrerad. En person som vårdas ska ses i förhållande till 
hälsa och vårdande, det är en person med kropp, själ och ande (ibid.). En person består 
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utav olika delar, genom att förstå alla dessa delar kan förståelse för en persons helhet 
uppnås (Eriksson, 1987). 
 
Ordet lidande kommer från ”lida” och innebär att något ”ont” har hänt en person 
(Eriksson, 1994). Lidandet innebär att en person kämpar eller utstår något negativt som 
besvärar en person. Något som personen måste leva med, en kamp, en försoning eller 
något som en person utsätts för. I vården förekommer det lidande, detta kallas då för 
vårdlidande, vilket för personen kan innebära bekymmer, ensamhet, osäkerhet, väntan 
men även rädsla för oväntade saker. Vanligast förekommande orsaken till vårdlidandet 
är att personen som mottager vård upplever att värdigheten har kränkts. Detta kan bidra 
till att personen inte använder sig av sina hälsoresurser (ibid.). 
 
Orden och språket är de verktyg som används för att visa hur en person tänker, förhåller 
sig och handlar (Eriksson & Lindström, 2003). Orden som används av en person visar 
en del av personens innersta, ethosen, sättet på vilket personen förhåller sig till världen 
och andra personer. Personens etiska handlande hämtas från orden och språket (ibid.). 
Ordet CP används oftast felaktigt i samhället för att beskriva en individ som anses vara 
obegåvad, eller för att nervärdera en person som har ett avvikande beteende (Kotsinas, 
2003). Ord med anknytning till CP bör behandlas med respekt eftersom att det är ett 
medicinskt tillstånd som bör tas på allvar. Personer som använder ord med anknytning 
till CP kan framstå som grymma och oförmögna att känna empati. 
 
 
Livskvalitet 
Begreppet livskvalité blev ett känt och använt ord på 1960-talet enligt Day och Jankey 
(1996, citerad av Haas, 1999). Forskarna inom samhällsvetenskap samlade in 
information om socioekonomisk status, utbildning, hushållsuppgifter och information 
om personer som levde i olika stadsdelar för att kunna utvärdera livskvaliteten. År 1972 
visade forskningen inom den psykologiska vetenskapen att begreppet livskvalitet kunde 
innebära lycka och tillfredsställelse och var över 50 procent av förutsättningen för att en 
person skulle uppleva livskvalité. Det var upplevelser och erfarenheter som skapade god 
livskvalitet för människan, inte materiella ting. I slutet av 1980-talet definierades 
livskvalitet av Calman (1987, citerad av Haas, 1999) som lycka, tillfredsställelse, 
meningsfullhet och förmåga att kunna hantera olika motgångar. Livskvalitet mätte 
förväntningar, pågående upplevelser och förhoppningar hos en person. I slutet av 1900 
talet definierades livskvalitet av Schipper, Clinch och Powell (1990, citerad av Haas, 
1999) som framförallt en social och somatisk upplevelse. Livskvaliteten definierades 
som upplevelsen av den fysiska funktionen samt det psykiska tillståndet. Livskvaliteten 
påverkades av personers fysiska och psykiska hälsa, sociala relationer, graden av 
självständighet samt av omgivande miljö. Livskvalitet definierades även av Meeberg 
(1993, citerad av Haas, 1999) som ansåg att livskvalitet uppnåddes när känslan av 
allmän tillfredsställelse med livet infann sig och det subjektiva välbefinnandet var i 
fokus. År 1995 definierades livskvalitet av Bowling (1995, citerad av Haas, 1999) som 
en persons upplevelse av livet genom mänsklig påverkan från kulturer och normer som 
personen levde i. I slutet av 1900 talet definierades livskvalitet av Ferrell (1996, citerad 
av Haas, 1999) som andlighet, psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande för 
människor.  
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Livskvalitet definierades av World health organization (1997) som en uppfattning en 
person hade av livet inom ramen som personen levde i. Det kunde vara allt från 
förhållande till mål, förväntningar, problem och normer. I begreppet livskvalitet skulle 
fysiska, psykiska och sociala perspektiv ingå. Det ansågs vara ett brett begrepp som 
påverkade fysisk hälsa, psykologiskt tillstånd, självständighet, sociala relationer, 
personliga uppfattningar och personens förhållande till miljön. Genom att öka vårdarens 
uppfattning om hur en sjukdom påverkar patientens livskvalitet, kan en bättre vård ges 
och en bättre hälsa uppnås av patienten (ibid.). 
 
Livskvalitet för en person, kan som begrepp användas på flera olika sätt (Brülde, 2003). 
Ur ett filosofiskt perspektiv kan livskvalitet användas som ett värdebegrepp enligt 
Brülde (2003), det vill säga att livskvaliteten är hög om personen lever ett bra liv, 
personen upplever att livet är värt att leva. Livskvaliteten är låg om personen lever ett 
dåligt liv och personen upplever att livet inte är värt att leva. Livskvalitet är subjektivt 
för varje person i olika skeden i livet, därför är det svårt att med hjälp av kriterier 
fastställa begreppets ramar och därmed definiera samt analysera livskvalitet som 
begrepp. Brüldes (2003) egen teori avser att beroende på hur tillfreds en person är med 
de olika faktorerna i livet så som att uppnå tillfälliga önskningar samt uppleva behagliga 
upplevelser i livet, ju högre livskvalitet har personen. 
 
Under 1900 talet började allmänna livskvalitetsformulär användas i 
läkemedelsprövningar samt i kliniska studier, vilket gjorde att kunskapen ökade kring 
livskvalitetsformulären (Sullivan & Tunsäter, 2001). Frågeformuläret Life Situation 
Survey (LSS) mäter helhetssynen på livet och fokuserar på bland annat självförtroende, 
hur mycket njutning som förekommer i livet i förhållande till relationer, utbildning och 
svårigheter i livet (Felce & Perry, 1995). För att mäta livskvalité kan även frågeformulär 
som European Quality of Life Questionnaire (EuroQol) och Short Form 36 (SF-36) 
användas (Livingston et al., 2007). Frågeformuläret SF-36 mäter symtombörda samt 
socialt, fysiskt och psykiskt välbefinnande (Sullivan & Tunsäter, 2001). SF-36 är det 
mest använda frågeformuläret. 
 
 
Cerebral pares 
CP definieras av Lindskog (2008) som en hjärnförlamning som oftast skett under 
graviditeten i fostrets outvecklade hjärna och är en bestående hjärnskada som inte är 
progressiv. För barnet kan skadan leda till fysiska funktionsnedsättningar, 
utvecklingsstörning, tal och språk svårigheter samt olika sinnesdefekter. Ibland kan 
även epilepsi förekomma som ett resultat av den tidiga hjärnskadan (ibid.). Forskning 
relaterat till livskvalitet och CP studerar bland annat kring kylbehandling av spädbarn 
som drabbats av svår syrebrist under födelsen (SBU, 2009). Behandlingen innebär att 
för tidigt födda barn kyls ner vid syrebrist i hjärnan för att förhindra att barn dör eller 
drabbas av svår funktionsnedsättning, till exempel i form av CP. För de barn som 
kylbehandlas blir livskvaliteten förbättrad genom att färre barn dör och färre råkar ut för 
allvarliga funktionshinder (ibid.). 
 
Ordet CP är ett samlingsbegrepp för flera olika sorters CP (Parkes & Hill, 2010). Det 
finns tre mer framträdande funktionsnedsättningar hos personer med CP som benämns: 
spastisk CP, dyskinetisk CP och ataktisk Cp. Spastisk CP innebär en ökad 
muskelspänning i kroppen och långsammare rörelser. Dyskinetisk CP innebär 
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långsamma och vridande rörelser med en ojämn muskelspänning i kroppen och ataktisk 
CP innebär korta och ryckiga rörelser med minskad muskelspänning i kroppen samt en 
bred gångstil. Den mest frekventa funktionsnedsättningen är spastisk CP (ibid.). 
 
Klassificeringssystemet Gross Motor Function Classification System [GMFCS] är ett 
standardiserat klassificeringssystem med fem nivåer som framförallt används på barn 
och ungdomar för att fastställa graden av nedsatt fysisk grovmotorisk funktion och 
används som bedömningsinstrument vid CP (Parkes & Hill, 2010). GMFCS är uppdelat 
i fem nivåer. Nivå ett innebär att balansen, koordinationen och tempot i den fysiska 
grovmotoriken är försämrad. Nivå två innebär en nedsatt förmåga att kunna springa och 
hoppa. Nivå tre innebär att personen har gångförmåga med hjälpmedel, men är beroende 
av den fysiska motoriken i övre delen av kroppen. Personen kan behöva använda sig av 
rullstol vid längre sträckor eller vid svårframkomlig terräng. Nivå fyra innebär att den 
fysiska funktionsnedsättningen gör det svårt för personen att röra sig, möjligtvis kan 
självständighet i mobiliseringen uppnås vid förflyttning med hjälp av en elektrisk 
rullstol. Nivå fem innebär att all fysisk motorik är begränsad, samt att viljemässig 
kontroll av rörelser och förmågan att hålla upp huvudet samt överkroppen är kraftigt 
nedsatt. Förmågan att kunna mobilisera sig självständigt, trots elektrisk rullstol är 
nästintill obefintlig. Mätinstrumentet GMFCS används även för att avgöra den fysiska 
grovmotoriska funktionen hos vuxna personer med CP (Gannotti, Minter, Chambers, 
Smith & Tylkowski, 2011). Bland annat i Gannotti et al. (2011) studie framgick det att 
36 personer med CP av 102 undersökta hade GMFCS nivå ett (balansen, koordinationen 
och tempot i grovmotoriken var försämrad) och 32 personer av 102 undersökta hade 
GMFCS nivå tre (personen hade gångförmåga med hjälpmedel, men var beroende av 
den fysiska motoriken i övre delen av kroppen). Personen kunde behöva använda sig av 
rullstol vid längre sträckor eller vid svårframkomlig terräng). Endast nio personer med 
CP av 102 undersökta hade GMFCS nivå fem (all fysisk motorik var begränsad). 
Viljemässig kontroll av rörelser och förmågan att hålla upp huvud samt överkropp var 
kraftigt nedsatt. Förmågan att kunna mobilisera sig självständigt, trots elektrisk rullstol 
var nästan obefintlig) (ibid.). En studie gjord i Sverige på vuxna personer med CP 
(Sandström, Alinder & Öberg, 2004) visade att de vanligaste nivåerna av GMFCS var 
nivå ett (balansen, koordinationen och tempot i grovmotoriken var försämrad) och nivå 
två (nedsatt förmåga att kunna springa och hoppa).  
 
De mest frekvent förekommande symtomen hos vuxna personer med CP var smärta, 
trötthet, obalans, svaghet, domningar, andfåddhet, minnesförlust och synnedsättning 
(Hirsh, Gallegos, Gertz, Engel & Jensen, 2010). Det svåraste symtomet var smärta, som 
även hade ett samband med trötthet och svaghet. Majoriteten av vuxna personer med CP 
i Nederländerna upplevde kronisk smärta (Van der Slot, Nieuwenhuijsen, Van den 
Berg-Emons, Bergen, Hilberink, Stam & Roebroeck, 2012). Smärtans lokalisering var 
främst i muskler med eventuell muskelkramp, där även artros kunde förekomma. Den 
mest frekventa smärtan förekom i rygg, skuldror och höfter (Mattsson, 2001). Nästintill 
lika många personer som upplevde smärta varje dag, upplevde aldrig smärta. Problem 
med kontrakturer var vanligt förekommande hos vuxna personer med CP i Sverige. 
Kontrakturer kunde uppstå i mer än en led, som i exempelvis armbågsled, knäled, fotled 
och handled. Många vuxna personer upplevde muskuloskeletala besvär framförallt i 
knäna (ibid.). Den fysiska hälsan försämrades vid svår muskelsvaghet hos vuxna 
personer med CP i Irland (Horsman, Suto, Dudgeon & Harris, 2010).  
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Förutsättningar och begränsningar 
Den allmänna hälsan var lägre hos vuxna personer med CP jämfört med friska personer 
(Sandström, Alinder & Öberg, 2004). Vuxna personer med CP som inte kunde förflytta 
sig självständigt kunde uppleva frustration eftersom att funktionshindret begränsade 
personens aktivitet och skapade en begränsning i personens fysiska frihet (Horsman, et 
al., 2010). Personer som behövde hjälpmedel för att förflytta sig upplevde en större 
självständighet, än de som var beroende av en assistent vid förflyttning, eftersom 
självständigheten var större bland dessa personer (ibid.). 
 
Enligt Balandin, Hemsley, Sigafoos och Green (2007) studie upplevde personer med CP 
i USA oftast svårigheter med att bli förstådda av sjuksköterskor vid verbal 
kommunikation, däremot fanns det inga problem att förstå vad sjuksköterskan uttryckte. 
Kommunikationshindren blev en begränsning för personer med CP och gjorde det 
svårare att kommunicera med sjuksköterskan. Detta begränsade möjligheten till en 
dialog med sjuksköterskan när behovet fanns. Ett sätt som kunde underlätta 
kommunikationen var med hjälp av bilder (ibid.).  
 
Det förekom att sjuksköterskan vände sig till närstående för att diskutera om personen 
med CP, istället för att direkt vända sig till personen det gällde (Balandin, et al., 2007). 
Många personer med CP fick anstränga sig för att vinna sjuksköterskans 
uppmärksamhet, vilket visade sig vara svårt eftersom att sjuksköterskorna undvek 
personerna med CP på grund av kommunikationssvårigheterna. Grundläggande behov 
som toalettbesök, personlig vård, måltider eller bad var svårt att få på det sättet som 
önskades på grund av kommunikationssvårigheterna. Kommunikationssvårigheterna 
ledde till att personer med CP kände sig arga, ledsna, obekväma, frustrerade, 
deprimerade och osäkra. Detta ledde i sin tur till att personer med CP kände sig sämre 
behandlade än de personerna utan CP. Vissa personer med CP upplevde att det kunde 
var ansträngande att upprepa sig när de inte blev förstådda och andra personer med CP 
tyckte det var bra att sjuksköterskorna bad dem att upprepa det som inte 
sjuksköterskorna förstått. Personer med CP ansåg att det hade varit bättre om 
sjuksköterskorna fick mer utbildning om hur kommunikation ska föras med personer 
med CP (ibid.). Vårdåtgärder bör fokusera på socialt stöd, så som emotionellt stöd (få 
personen att må bättre i sig själv), instrumentellt stöd (strategier och verktyg för att 
kunna hantera problem) och kognitivt stöd (för att inte uppleva ensamhet), eftersom att 
socialt stöd är nödvändigt för personer med CP vid utmanade situationer (Horsman, et 
al., 2010).  
 
 
Problemformulering 
Livskvaliteten kan utsättas för stor prövning för ungdomar och vuxna personer med CP 
i kontakten med vårdandet inom öppen och sluten hälso- och sjukvård. Det finns brister 
i kompetens hos sjuksköterskor inom hälso-och sjukvården, så som brister i att ge stöd 
och i kommunikationsförmågan. Det måste vara en hög kompetens i vårdandet för att se 
och förstå vad som kan påverka livskvaliteten hos personer med CP. Därför är det 
betydelsefullt att beskriva vilka faktorer som kan påverka livskvalitet hos 
funktionshindrade ungdomar och vuxna personer med diagnosen CP.  
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Syfte 

Syftet var att beskriva faktorer som kan påverka livskvaliteten hos ungdomar och vuxna 
med cerebral pares. 
 
 
Metod 

Studien är genomförd som en litteraturstudie enligt Friberg (2006). Kritisk granskning 
har genomförts av litteratur och vetenskapliga artiklar som var relevanta till livskvalitet 
och Cerebral pares, detta har sedan sammanställts.   
 
 
Datainsamling 
För att få en bättre övergripande inblick i befintlig forskning samt för att hitta relevanta 
sökord för området inledes studien med att genomföra en osystematisk 
informationssökning utifrån problemformuleringen (Friberg, 2006). Sökorden 
formulerades sedan utifrån litteraturstudiens syfte. För att få fram relevant 
omvårdnadsforskning relaterat till syftet med god kvalitet gjordes systematiska och 
osystematiska sökningar enligt Friberg (2006) i databaserna Cinahl, PubMed, PsycInfo, 
Cochrane library, SweMed+ och Science direct. Sökningar genomfördes i databaserna 
Cinahl, PubMed samt PsycInfo, eftersom databaserna innehåller omvårdnadsforskning 
enligt Forsberg och Wengström (2008). Sökningar i databasen SweMed+ genomfördes 
eftersom den innehåller vårdforskning. Sökningar i databasen Cochrane library 
genomfördes eftersom att databasen är omfattande och innehåller många olika områden 
inom hälso- och sjukvården (ibid.). Sökningar i databasen Science direct genomfördes 
som ett försök att få fram fler vetenskapliga artiklar som belyste litteraturstudiens syfte. 
Sökorden som användes var Cerebral palsy, quality of life, nurses och adults i olika 
kombinationer tillsammans med de booleska operatorerna (Friberg, 2006) AND samt 
NOT. Sökorden redovisas i tabell 1 och de kombinationer som gjordes presenteras i 
tabell 2 (Bilaga A1 och A2). De artiklar som förekommit i tidigare sökningar redovisas 
inom parentes. 
 
I PubMed användes Cerebral palsy, quality of life och nurses utifrån tesaurus för att få 
relevanta träffar. Den booleska operatorn AND användes i kombination med sökorden 
med mellanrum mellan de booleska operatorerna och sökorden både före samt efter. 
Sökordet child användes tillsammans med det booleska ordet NOT för att exkludera 
artiklar relaterade till barn. Sökningarna resulterade i sju artiklar som gick vidare till 
urval 1. Vid sökningar i Cinahl användes Cinahl Headings på sökorden Cerebral palsy 
och quality of life kombinerat med fritext i olika kombinationer och booleska 
operatorerna AND samt NOT med mellanrum mellan de booleska operatorerna och 
sökorden både före samt efter. Den booleska operatorn NOT användes tillsammans med 
sökordet children för att exkludera artiklar relaterade till barn. Sökningarna resulterade i 
tre artiklar till urval 1, en senare sökning i Cinahl gav ytterligare två artiklar till urval 1, 
då användes sökordet adults för att endast få artiklar som berörde vuxna. Artiklar som 
berörde ungdomar kom även upp i denna sökning, samtidigt som artiklar som berörde 
barn inte kom upp i sökningen. Vid sökningar i Psycinfo och cochrane library 
användes sökorden Cerebral palsy och quality of life i fritext med olika kombinationer 
och med den booleska operatorn AND med mellanrum mellan de booleska operatorerna 
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och sökorden både före samt efter. Sökningarna gav inga träffar som motsvarade syftet i 
studien. Vid sökningen i SweMed+ användes sökorden Cerebral pares och livskvalitet i 
fritext med olika kombinationer och den booleska operatorn AND med mellanrum 
mellan den booleska operatorn och sökorden både före samt efter. Sökningarna gav 
endast sökträffar som förekommit vid tidigare sökningar i databaserna. Vid sökningar i 
databasen Science direct användes sökorden Cerebral palsy och quality of life utifrån 
en ämnesordlista, med den booleska operatorn AND med mellanrum mellan de 
booleska operatorerna och sökorden både före samt efter. I denna sökning exkluderas 
artiklar med barn i sökningen.   
 
Inklusionskriterierna vid sökningarna var att de vetenskapliga artiklarna skulle beröra 
vuxna mellan 18 år och 65 år och ungdomar mellan 10 år och 17 år. Exklusionskriterier 
var artiklar som innehöll livskvalitet vid CP i förhållande till barn och äldre än 65 år. 
Sökavgränsningar angavs tidsmässigt mellan 2003-2013 i Cinahl, men däremot angavs 
inga sökavgränsningar i PubMed, PsycInfo, Cochrane library, SweMed+ och Science 
direct, eftersom antalet träffar relevanta till syftet inte var många. Artiklarna skulle vara 
på engelska eller svenska och vara vetenskapliga researchartiklar eller peer reviewed, 
men detta var inget som begränsades i själva sökningarna. Sökningarna resulterade i 
sammanlagt 1537 träffar varav samtliga titlar lästes. Sedan lästes 213 abstracts för att 
bedöma artiklarnas relevans gentemot litteraturstudiens syfte. Till urval 1 valdes 13 
artiklar ut. Vid urval 2, bedömdes 10 som relevanta till syftet och tre artiklar valdes bort 
eftersom att artiklarna inte var relevanta för studiens syfte. Artiklar från urval 2 lästes 
och granskades enligt Olsson och Sörensens (2011) bedömningsmallar för 
kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ och kvantitativ metodansats. Grad I 
motsvarade hög kvalitet, grad II motsvarade medel kvalitet och grad III motsvarade låg 
kvalitet. Resultatet av bedömningen av artiklarna redovisas i tabell 3 (bilaga B1-B7), 
tabell 4 (bilaga C1) och tabell 5 (bilaga D1-D2).  
 
 

Tabell 1. Sökordsöversikt           
 
Sökord 

 
PubMed  
MeSH-term 

 
Cinahl  
Subject 
heading list 

 
PsycINFO 
Thesaurus 

 
SveMed+ 

 
Cochrane 
library 

 
Science direct 

Livskvalitet Quality of 
life (Mesh) 

Quality of life 
(Major 
Heading samt 
fritext) 

 Livskvalitet 
(fritext) 

Quality of 
life (fritext) 

Quality of life 
(fritext) 

Cerebral 
pares 

Cerebral 
palsy 
(Mesh) 

Cerebral palsy 
(Major 
Heading samt 
fritext) 

Cerebral 
palsy 
(fritext) 

Cerebral 
pares(fritext) 

Cerebral 
Palsy 
(fritext) 

Cerebral Palsy 
(fritext) 

Sjuksköters-
kor 

Nurses 
(Mesh) 

Nurses (fritext)     

Vuxna  Adults (fritext)     
  
Artiklar som valdes ut till resultatet bestod av sju kvantitativa, en kvalitativ artikel samt 
två artiklar som var både kvalitativa och kvantitativa. De vetenskapliga artiklarna hade 
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sitt ursprung i länder som Nederländerna, USA, Norge, Spanien, Turkiet, Australien och 
Kanada.  
 
 
Databearbetning 
Artiklar till urval 1 gjordes genom att samtliga titlar funna vid sökningarna i 
databaserna Cinahl, PubMed, PsycInfo, Cochrane library, SweMed+ och Science direct 
lästes. Titlarna som motsvarade syftet i litteraturstudien valdes sedan ut, samtliga 
abstracts lästes. De abstracts som hade ett syfte som motsvarade litteraturstudien valdes 
ut till urval 1. Artiklarna valda till urval 1 delades upp slumpmässigt på hälften för att 
kunna läsas enskilt. Därefter lästes artiklarna från urval 1, sedan granskades de artiklar 
som valdes ut till urval 2 gemensamt, utifrån relevansen för syftet i studien. Valda 
artiklar till urval 2 diskuterades och studerades tillsammans och sedan gjordes 
artikelöversikt på samtliga artiklar gemensamt. Artiklarna granskades genom att de 10 
artiklarna slumpmässigt delades upp på hälften för enskild läsning och sedan 
diskuterades samtliga artiklar gemensamt. Av de sju kvantitativa artiklarna bedömdes 
sex stycken som grad I och en bedömdes vara grad II. Av de två artiklarna som både var 
kvalitativa och kvantitativa studier bedömdes båda artiklarna vara grad I och den sista 
artikeln som var kvalitativ bedömdes även den som grad I. Av de 10 artiklarna som 
användes i resultatet så var sju stycken etiskt granskade. Viktiga stycken och meningar 
gulmarkerades från artiklarnas resultat, därefter gjordes en sammanfattning av 
artiklarnas resultat. Sedan färgmarkerades resultaten efter relevans in under olika 
rubriker såsom fysisk livskvalitet, social livskvalitet samt psykisk livskvalitet. Analysen 
av artiklarna efter faktorer som påverkade livskvaliteten hos ungdomar och vuxna 
personer med CP resulterade i tre teman: Fysisk påverkan, Social påverkan och Psykisk 
påverkan. 
 
 
Resultat 

Fysisk påverkan 
Genom att bedöma GMFCS nivån, den fysiska funktionsnivån, i barndomen kunde 
livskvalitet under ungdomen och vuxenlivet förutspås (Young, Rochon, McCormick, 
Law, Wedge & Fehlings, 2010). Bjornson, Belza, Kartin, Logsdon och McLaughlins 
(2008) studie visade att livskvaliten ökade som följd av bättre grovmotorisk funktion. 
Enligt Rosenbaum, Livingston, Palisano, Galuppi och Russels (2007) studie fanns det 
inget samband mellan GMFCS nivån hos ungdomar med CP och upplevelsen av att 
vara, tillhöra och bli, begrepp som i studien användes för att mäta upplevd livskvalitet 
hos ungdomar. Enligt Rosenbaum, et al. (2007) definierades att vara som fysiskt 
tillstånd så som fysisk hälsa, psykiskt tillstånd som exempelvis självbild och andligt 
tillstånd som exempelvis den egna moralen. Tillhöra innebar att ha ett hem, en familj 
och ett samhälle att tillhöra. Definitionen av bli innebar att ha en sysselsättning, 
fritidsaktivitet samt att utvecklingsmöjligheter fanns. Enligt Rosenbaum et al. (2007) 
fanns där inget samband mellan GMFCS nivån och den generella livskvaliteten hos 
ungdomar med CP. Studien visade dock på att en sämre GMFCS nivå hos ungdomar 
resulterade i att den hälsorelaterad livskvalitet upplevdes som nedsatt (ibid.). Ungdomar 
med CP ansåg att livskvaliten påverkades av den allmänna fysiska hälsan så som 
funktions nivån och kroppsstorlek (Davis, Shelly, Waters, Mackinnon, Reddihough, 
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Boyd & Graham, 2008). Var funktionsnivån nersatt så kunde ungdomars förmåga att 
förflytta sig begränsas av faktorer som vikt och kroppsstorlek som i sin tur påverkade 
balansen. Enligt Tarsulu och Livanelioglu (2010) fanns där inget samband mellan 
hälsorelaterad livskvalitet och den fysiska funktionsnivån, varken hos ungdomar eller 
hos vuxna med CP. 
 
Både vuxna och ungdomar med CP upplevde en lägre livskvalité på grund av kronisk 
smärta jämfört med friska personer (Inmaculada, Ignacio & Pedro, 2011; Opheim, 
Olsson & Stanghelle, 2011). Det var vanligare med kronisk smärta hos personer med 
CP i jämförelse med friska personer. Beroende på ålder och lokalisationen av smärtan 
yttrade den sig på olika sätt hos personer med CP. Smärtan kunde vara ihållande i mer 
än tre månader för vissa ungdomar och vuxna med CP (Inmaculada, Ignacio & Pedro, 
2011). Smärtan ansågs som svår att hantera, den påverkade även personernas 
livskvalitet eftersom den utgjorde ett hinder i deras dagliga liv, exempelvis om personen 
behövde springa eller ville springa och inte kunde på grund av smärtan (Davis, et al., 
2008). Personer med CP uppgav att smärtan framförallt förekom i ryggen, armarna, 
nacken, fotlederna och fötterna. Smärta i nacken förekom oftast och smärta i knäna 
förekom mindre frekvent. Fysisk ansträngning uppgavs som den mest betydande faktorn 
vid ökade problem med smärtor. Studien visade även att vuxna och ungdomar med CP 
hade lägre fysisk känslighet för beröring av kroppen jämfört med friska vuxna och 
ungdomar. Vuxna personer med CP upplevde en nedsatt fysisk livskvalitet om de 
exempelvis hade svårt för att förflytta sig trots hjälpmedel (Van der Slot, 
Nieuwenhuijsen, Van den Berg- Emons,Wensink-Boonstra, Stam & Roebroeck, 2010).  
 
Vuxna personer med CP som utförde idrott som exempelvis friidrott, fotboll och 
simning på professionell nivå var aktiva i många år (Groff, Lundberg & Zabriskie, 
2009). De kunde ändå ha en större fysisk funktionsnedsättning, som att exempelvis vara 
rullstolsburna och ha skador med spatisitet. Det fanns enligt Groff et al. (2009) ett 
tydligt samband mellan livskvaliteten och idrottsidentiteten. De flesta personerna som 
utövade idrott med diagnosen CP upplevde att deras livskvalitet och allmänna 
hälsotillstånd var bättre på grund utav sportutövandet. Personer med CP som utövade 
idrott med en större funktionsnedsättning upplevde negativt samband med livskvaliteten 
(ibid.).  
 
En studie visade att livskvaliteten var stabil över ett år hos ungdomarna med CP 
(Livingston & Rosenbaum, 2008). De fysiska funktionerna hörsel, syn, fingrarnas 
rörlighet hade inte försämrats och den hälsorelaterade livskvalitén upplevdes som bra. 
Smärtan hade däremot försämrats (ibid.). Smärta relaterat till den hälsorelaterade 
livskvaliteten var förknippad med självständighet och förflyttning hos ungdomar med 
CP (Tarsulu & Livanelioglu, 2010). Det fanns även ett samband med en högre nivån av 
GMFCS och försämrad hälsorelaterad livskvalitet enligt Tarsulu och Livanelioglu 
(2010). Ungdomar med hög grad av GMFCS nivå och därmed en större 
funktionsnedsättning, hade mer problem med hälsan och upplevde fler fysiska hinder i 
det dagliga livet, och det påverkade livskvaliteten (Davis et al., 2008). En känsla av 
frustration kunde uppstå i samband med situationer där personer med CP inte kunde 
använda de delar av kroppen som inte fungerade, då var det viktigt att det fanns en 
acceptans av diagnosen och hindret, eftersom detta annars kunde påverka livskvaliteten 
negativt. Enligt Rosenbaum et al. (2007) fanns inget samband mellan GMFCS nivån 
och funktioner som hörsel, talförmåga, synförmåga, smärta, känslor, fingerfärdighet 
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eller rörlighet hos ungdomar med CP. Samtidigt fanns det ett tydligt samband mellan 
hälsorelaterad livskvalitet och GMFCS nivån. 
 
Det var viktigt med en bra anpassad miljö och tillgänglighet till hjälpmedel för 
ungdomar med CP för att öka förmågan att kunna ta sig fram, leva så självständigt som 
möjligt samt för att öka livskvaliteten (Davis et al., 2008). Det fanns en rädsla hos 
ungdomarna att inte kunna ta sig fram självständigt ute i samhället, i kollektiv trafiken 
eller i situationer med vänner där miljön utgjorde ett hinder och detta påverkade 
livskvaliten negativt. Ungdomar ansåg det även som viktigt att förstå att 
funktionshindret inte gjorde det omöjligt att genomföra något, det gjorde det bara 
svårare. Förståelsen för detta kunde ha en positiv inverkan på livskvaliteten (ibid.). 
Troligtvis är det den fysiska hälsan som har mest samband med nivån på livskvaliten 
hos ungdomar med CP (Bjornson et al., 2008). Den fysiska hälsan var sämre hos 
ungdomar med CP än hos friska ungdomar (Inmaculada, Ignacio & Pedro, 2011). Ju 
bättre den dagliga och sociala aktiviteten var hos en vuxen person med CP, desto bättre 
chans fanns det att skatta en högre fysisk livskvalitet (Van der Slot et al., 2010). 
 
 
Social påverkan 
Den fysiska grovmotoriska funktionen påverkade de dagliga aktiviteterna och den 
sociala delaktigheten hos vuxna med CP (Van der Slot et al., 2010). Personer med CP 
upplevde det även svårt att delta i fritidsaktiviteter. Den sociala delaktigheten och den 
dagliga aktiviteten upplevdes lika oavsett kön. De flesta vuxna personer med CP som 
var aktiva inom friidrott, fotboll, simning, bordtennis, cykling och styrketräning var 
tävlingsinriktade och använde det som drivkraft, men likväl var den sociala 
delaktigheten i laget en stor motivationsfaktor (Groff et al., 2009). Förutom ovanstående 
faktorer så idrottade personer med CP aktivt för att det upplevdes som socialt och roligt. 
Det sågs även som en utmaning att lära sig nya färdigheter eller som en del av deras 
träning av den fysiska förmågan. Erfarenheten av sporten hade haft ett positiv inflytande 
på vuxna personer med CP, både hälsan, livskvaliten och familjelivet förbättrades 
(ibid.). 
 
Den kroppsliga smärtan gav en obehaglig känsla i kroppen och den fysiska funktionen 
begränsade ungdomarna med CPs rörlighet, förmåga att utföra egenvård samt att delta i 
aktiviteter (Bjornson et al., 2008). Den sociala och den fysiska hälsan begränsade 
ungdomar med CP i skolan samt vid aktiviteter med vänner. Det sociala beteendet 
gjorde det svårare för ungdomar med CP att genomföra hemuppgifter tillsammans med 
klasskamrater och umgås med sina vänner på fritiden. Ungdomar med CP upplevde att 
skolan var viktig för livskvaliteten. De upplevde även att det var viktigt att trivas där 
(Davis et al., 2008). Ungdomar ansåg att det var svårt att hitta en skola som kunde 
bemöta deras individuella behov.  
 
Det fanns ett tydligt samband mellan att kunna föra sin egna talan och förmågan att 
kommunicera verbalt samt intellektuell förmåga hos ungdomar med CP (Rosenbaum et 
al., 2007). Hälsofaktorer, som till exempel syn, hörsel, gångförmåga och smärta, hade 
inte något tydligt samband med förmågan att kunna föra sin egen talan. Samtidigt som 
den hälsorelaterade livskvaliteten var lägre hos ungdomar med CP som hade 
kommunikationshinder, än hos ungdomar med CP som kunde kommunicera och föra 
sin egen talan (ibid.). 
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Familjerelationerna upplevdes som viktig för ungdomarna med CP enligt Davis et al. 
(2008), men likaså att ha vänner, känna acceptans och tillhörighet var betydelsefullt för 
livskvaliteten. Bli sedd och hörd upplevdes även som betydelsefullt för livskvaliteten av 
ungdomarna, då det inte var en ovanlighet att människor ute i samhället inte visste hur 
de skulle förhålla sig till personerna med CP. Ungdomar med CP upplevde att behovet 
av nya utmaningar och delaktighet var viktig och påverkade livskvaliteten, även om det 
ibland kunde krävas anpassning för att det skulle kunna vara möjligt att delta. Både 
föräldrarna och ungdomarna i studien ansåg att diagnosen och möjligheten att kunna 
delta i olika aktiviteter inte skulle få lov att begränsa ungdomar med CP, då detta var 
förknippat med ungdomarnas livskvalitet (ibid.).  
 
 
Psykisk påverkan 
Den psykiska livskvaliteten påverkades av bland annat relationer och upplevdes inte 
som nedsatt på grund av diagnosen CP (Van der Slot, et al., 2010). Ju bättre den dagliga 
och sociala aktiviteten var hos en vuxen person med CP, desto bättre chans fanns det att 
skatta en högre psykisk livskvalitet. Smärtans lokalisation var kopplat till både fysisk 
livskvalitet och psykisk livskvalitet hos vuxna personer med CP (Opheim, Olsson & 
Stanghelle, 2011). Självkänslan och känslomässigt välmående så som att uppleva balans 
i känslolivet påverkade livskvaliteten (Davis et al., 2008). Det var viktigt för 
ungdomarna med CP att känna sig nöjda med sig själva och känna välbefinnande i sitt 
känsloliv, det kunde annars resultera i en sämre livskvalitet, ilska och frustration. 
Känslan av att vilja vara som alla andra kunde lätt uppstå hos ungdomar med CP och 
därför var även acceptansen av funktionshindret en viktig faktor för att uppnå en bra 
livskvalitet. Självständigheten hos ungdomar påverkade livskvaliten, speciellt avseende 
framtiden med oroskänslor och funderingar kring förmågan att kunna klara sig fysiskt 
självständigt utan föräldrarnas stöd, flytta hemifrån och hitta en partner att dela sitt liv 
med (ibid.). 
 
Den hälsorelaterade livskvaliteten och självständigheten var inte förknippade med 
tillfredställelsen i livet hos ungdomar med CP (Tarsulu & Livanelioglu, 2010). Andra 
studier visade att en högre självständighetsgrad så som att besitta förmågan till att kunna 
utföra egenvård, påverkade tillfredsställelsen i livet (Bjornson, et al., 2008; Inmaculada, 
Ignacio & Pedro, 2011). Den hälsorelaterade livskvaliteten hos ungdomar och vuxna 
personer med CP påverkades av förmågan att kunna kommunicera. Utbildning, kön, 
ålder och självförverkligande var inte relaterat till en hög eller låg psykisk livskvalitet. 
 
 
Diskussion 
Metoddiskussion 
Det första syftet som valdes var att med litteraturstudien beskriva vad livskvalitet var 
hos ungdomar och vuxna personer med CP i omvårdnad. Det fanns dock inte något 
forskat om omvårdnad i förhållande till livskvalitet och CP hos ungdomar samt vuxna 
med CP och istället formulerades det nuvarande syftet.  
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Samtliga artiklar från urval 2 bedömdes som relevanta till syftet. Granskningen av 
artiklarna resulterade i att nio stycken av de 10 artiklarna hade hög vetenskaplig 
kvalitet, en hade medelhög vetenskaplig kvalitet. Det kan anses vara en styrka att nio 
utav de 10 artiklarna från urval 2 bedömdes ha en hög vetenskaplig kvalitet och att 
endast en utav artiklarna hade medelhög vetenskaplig kvalitet kan även ses som en 
styrka. Sju utav resultat artiklarna var etiskt godkända och i de tre resterande framgick 
det inte att de var etiskt godkända.      
 
I studien användes både systematisk samt osystematisk informationssökning (Friberg, 
2006). Informationssökningen gjordes i PubMed, PsycInfo och Cinahl eftersom flest 
vetenskapliga artiklar inom omvårdnadsforskning förekom i dessa databaser. Sökningar 
gjordes även i Cochrane library, SweMed+ och Science direct utan att ge träffar som var 
relevanta till syftet. Utifrån syftet gjordes flera sökningar med sökorden (tabell 1) i olika 
kombinationer, för att få fram de artiklar som motsvarade syftet bäst. Det kan anses vara 
en styrka att sökningar gjordes i så många databaser även om de inte ledde till några 
resultatartiklar. Det styrker det faktum att antalet artiklar relevanta till syftet i studien 
var få. 
 
De flesta abstracts som lästes, hade relevant titel som stämde överens med studiens 
syfte. Abstracts lästes även då titeln inte stämde överens med syftet, ifall det i titeln 
fanns en antydan till att det kunde vara relevant till syftet. Sju av artiklarna som valdes 
till urval två hade livskvalitet i sitt syfte, tre stycken av artiklarna hade hälsorelaterad 
livskvalitet i sitt syfte. Det som stärker resultatet i litteraturstudie var antalet dubbletter 
av artiklar som förekommit vid sökningar (tabell 2). Även mängden databaser som 
söktes utan att ge nya resultat relevanta till syftet tyder på att artiklar som var relevant 
till studiens syfte har hittats samt använts i studien. 
 
Artiklarna var publicerade i Nederländerna, USA, Norge, Spanien, Turkiet, Australien 
och Kanada. Livskvalitet hos vuxna personer och ungdomar med CP visade sig vara ett 
outforskat ämne i Sverige och även begränsat utforskat i resten av världen. Artiklarna 
från de olika länderna visade liknande problem för personerna med CP och därför kan 
det vara en styrka att ha artiklar ifrån olika länder.   
 
Artiklar som handlade om barn och föräldrar valdes bort för att begränsa resultatet, 
eftersom tiden som var avsatt för litteraturstudien inte hade räckt till för den omfattande 
forskningen som finns på barn med CP samt deras föräldrar. Sökorden barn, barnen, 
child och children användes endast i kombination med den booleska operatorn NOT för 
att exkludera artiklar som berörde barn. Forskningen som fanns relaterat till livskvalitet 
och CP var framförallt kring barn och spädbarn, vilket troligtvis berodde på att 
sjukdomen upptäcktes vid födseln eller under barnens första år i livet.  
 
De flesta av artiklarna som hittades i databaserna handlade om barn med CP, dock 
valdes artiklarna bort eftersom att fokus skulle vara att utgå från ungdomar mellan 10 år 
och 17 år. Sökordet ungdomar användes inte eftersom att artiklar som berörde barn även 
förekom då. Genom att använda sökordet adults förekom artiklar om både ungdomar 
och vuxna, vilket motsvarade syftet. I en artikel från Spanien ansågs deltagare från 11 år 
vara tonåringar, i en annan artikel från USA ansågs deltagare från 10 år vara tonåringar. 
 
Inklusionskriterierna för litteraturstudien var att de vetenskapliga artiklarna skulle 
beröra vuxna mellan 18 år och 65 år och ungdomar mellan 10 år och 17 år med CP samt 
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fokuserade på livskvalitet och CP. Exklusionskriterier var artiklar som innehöll 
livskvalitet vid CP i förhållande till barn. 
 
Av resultatartiklarna var sju kvantitativa och en kvalitativ samt två av resultatartiklarna 
var både kvantitativa och kvalitativa. Kvantitativa artiklar var majoriteten av antal 
träffar i databaserna. En fördel med kvantitativa artiklar är att fler deltagare kan vara 
delaktiga i forskningen. Nackdelen med att inte ha lika många kvalitativa artiklar är att 
det blir brist på djupare information om problemområdet. Artiklarna granskades 
gemensamt för att sedan kunna delas upp på hälften var, för att skriva om var och en av 
artiklarna. Efter analysen av artiklarna sammanställdes resultaten gemensamt. Fördelen 
med att granska artiklarna som var valda till urval 1 gemensamt var att artiklarna 
dubbelkollades så att ingen information förbisågs. Nackdelen med att analysera 
artiklarna tillsammans och sedan dela upp artiklarna var att det inte var lika effektivt, 
eftersom att det tog längre tid. 
 
De artiklar som valdes ut handlade mest om fysisk livskvalité. I artiklarna förekom det 
ofta om funktionshinder och relationer och hur det i sin tur påverkade livskvaliteten. 
Det förekom även flera studier där skillnader gjordes mellan personer med CP och 
friska personer, för att mäta livskvalitén. Jämförelsen ses inte som en svaghet eftersom 
ett utgångsläge är nödvändigt för att få ett mer omfattande perspektiv. 
 
I begreppet livskvalité ska enligt WHO (1997) fysiska, psykiska och sociala perspektiv 
ingå. Det är ett brett begrepp som påverkar fysisk hälsa, psykologiskt tillstånd, 
självständighet, sociala relationer, personliga uppfattningar och deras förhållande till 
miljön (ibid.). De flesta artiklarna handlade om fysisk hälsa och sociala relationer 
mellan familj, vänner och vårdare. Det var dock svårare att hitta artiklar om psykisk 
hälsa.  
 
Den hälsorelaterade livskvaliteten var ett begrepp som framträdde i artiklarna. Enligt 
Livingston et al. (2007) är den hälsorelaterade livskvaliteten som en del av 
livskvaliteten. En svaghet i resultatet är att hälsorelaterad livskvalitet även beskrivs och 
orsaken till det är brist på vetenskaplig forskning relaterat till vuxna och ungdomars 
livskvalitet. 
 
 
Resultatdiskussion 
Utifrån resultatartiklarna framträde tre teman som påverkade livskvaliteten hos 
ungdomar och vuxna med CP: Fysisk påverkan, Social påverkan och psykisk påverkan. 
 
En högre grad av GMFCS gav mer hälsoproblem och det resulterade i hinder i 
vardagslivet, som i sin tur påverkade ungdomarna med CPs livskvalitet (Davis et al., 
2008). En sämre fysisk funktionsnivå resulterade i en minskad livskvalitet (Groff et al., 
2009). Vuxna personer med CP som idrottade i friidrott, fotboll, simning, bordtennis, 
cykling och styrketräning upplevde ett bättre fysiskt hälsotillstånd och en bättre 
livskvalitet. Enligt Eriksson (1987) är leken ett uttryck för glädje och livslust men 
används även för att hantera konflikter och upplevelser (ibid.). Livskvaliten påverkades 
av en högre GMFCS nivå eftersom att det resulterade i hinder i det dagliga livet. Genom 
att tillämpa leken i hanteringen av hindret skulle större glädje och livslust kunna 
upplevas och skulle därmed även kunna leda till en bättre livskvalitet. En sämre 
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funktionsnivå hos vuxna minskade livskvaliteten och de som idrottade upplevde ett 
bättre hälsotillstånd samt livskvalitet, det kan tolkas som att genom tillämpningen av 
leken för att bemöta hindret i utförandet av idrotten förbättras deras livskvalitet. Som 
sjuksköterska kan det anses vara viktigt att uppmuntra personer med CP att tillämpa 
lekandet vid hinder och begränsningar för att uppnå en större livslust och glädje som i 
sin tur skulle kunna leda till en bättre upplevd livskvalitet för både ungdomar och vuxna 
personer med CP.        
 
De vanligaste symptomen som förekom vid CP var smärta. Smärtans lokalisation var 
främst lokaliserad i musklerna (Van der slot et al., 2012). Den fysiska smärtan kunde 
upplevas svårhanterlig och påverkade ungdomar med CPs livskvalitet eftersom smärtan 
gjorde dagliga aktiviteter svårare att genomföra (Davis et al. 2008). Kroppsstorlek och 
vikt kunde påverka balansen och rörlighet samt livskvaliteten hos ungdomar med CP 
(ibid.). Självständighet ökade hos personer som var mer självständiga och kunde 
använda hjälpmedlet på egen hand, än hos de personer som behövde personlig assistans 
för att få hjälp med det (Horsman et al., 2010). Begreppet ansa innefattar värme, närhet 
och beröring (Eriksson, 1987). Beröring kan ge positiv effekt vid smärta och det ska 
uppmuntras att personen med smärta genomför beröringen självständigt om det är 
möjligt (ibid.). Genom att vara aktiv och träna regelbundet blir musklerna i kroppen 
starkare och på så sätt kan personer med CP undvika funktionsnedsättning i tidig ålder. 
Detta skulle kunna medföra att personer med CP blir mer självständiga, vilket kan göra 
att den fysiska motoriska begränsningen inte behöver begränsas och istället leder till 
mer frihet i vardagen. Det kan anses vara viktigt att som sjuksköterska uppmuntra 
personer med CP till fysisk beröring eftersom det kan få en positiv effekt på smärtan 
och därmed skulle den kunna upplevas som mer lätthanterlig och leda till en bättre 
livskvalitet.   
 
GMFCS är ett standardiserat klassificeringssystem med fem nivåer (Parkes & Hill, 
2010). Vid nivå fyra har personen svårt för att förflytta sig och måste använda sig av 
rullstol. Personer som inte kunde förflytta sig upplevde frustation på grund av att 
personens aktivitet och frihet begränsades (Horsman et al., 2010). Ju mer en person var 
beroende av hjälpmedel desto mindre självständighet upplevde personen. Ju högre 
GMFCS nivån var desto lägre hälsorelaterad livskvalitet hade personen (Rosenbaum et 
al., 2007). En bättre grovmotorisk funktion gav en högre fysisk och psykisk livskvalitet 
(Van der Slot et al., 2010). I Sverige var GMFCS nivå ett (balansen, koordinationen och 
tempot i grovmotoriken var försämrad) och två (nedsatt förmåga att kunna springa och 
hoppa) de mest frekventa bland vuxna personer med CP (Sandström, Alinder & Öberg, 
2004). I USA var GMFCS nivå ett och tre (personen hade gångförmåga med 
hjälpmedel, men var beroende av den fysiska motoriken i övre delen av kroppen, 
personen kunde behöva använda sig av rullstol vid längre sträckor eller vid 
svårframkomlig terräng) de mest frekventa bland vuxna personer med CP (Gannotti, et 
al., 2011). 
 
Lära innebär en ständig utveckling eller förändring (Eriksson, 1987). Det är även viktigt 
att hjälpa patienten att uttrycka förhoppningar, frustration, rädsla, vrede eller kärlek. Ett 
naturligt lärande ska ske utifrån personens egna behov (ibid.). Personerna med CP får 
kanske bättre hjälp att bevara och ta till vara på resurser i tidig ålder, vilket skulle kunna 
resultera i en lägre GMFCS nivå i vuxen ålder. Personer som har ett behov utav rullstol 
kan förknippas som maktlösa eftersom att de är begränsade med sin aktivitet, vilket 
skapar negativa känslor hos personer som har CP. Ju sämre funktionsnedsättningen är, 

14 
 



desto mer beroende blir en person av fysisk hjälp. Som sjuksköterska kan det anses vara 
viktigt att uppmuntra personer med CP att uttrycka känslor som vrede och frustration 
över begränsningarna och hindren i livet, men även förhoppningar och kärlek. Det kan 
även ses som viktigt för sjuksköterskor att se till varje persons behov i förhållande till 
lärandet och utvecklingen, framförallt i relation till funktionsnedsättningen som det 
innebär att ha diagnosen CP.          
 
Livskvaliten kan förutspås genom att bedöma GMFCS i tidig ålder (Tarsulu & 
Livanelioglu, 2010). Mobbning och utanförskap kunde vara en risk som följde med att 
ha ett funktionshinder (Lindsay & McPherson, 2012). Ökad förståelse och kunskap om 
CP diagnosen skulle minska risken för att bli utsatt för det. För ungdomar upplevdes det 
som viktigt för livskvaliteten att känna sig nöjda med sig själva och uppleva 
välbefinnande i känslolivet (Davis, et al., 2008). Acceptansen av funktionshindret var en 
viktig del för ungdomarna eftersom det var nödvändigt för att uppnå en god livskvalitet.  
 
Ordet CP används felaktigt enligt Kotsinas (2003), för att beskriva en individ som anses 
vara obegåvad eller för att nervärdera en person som har ett avvikande beteende. Enligt 
Eriksson och Lindström (2003) är orden och språket de verktyg en person använder sig 
av för att visa hur personen tänker, förhåller sig och handlar. De orden som används 
visar förhållningssättet till världen och andra personer. En persons etiska handlande 
härstammar från orden och språket som används (ibid.). Ordet lidandet innebär att en 
person får utstå något negativt som besvärar en person (Eriksson, 1994). Något som 
personen måste leva med, en kamp eller något som personen utsätts för. Vårdlidandet 
uppstår när lidande sker i vården, vanligaste orsaken är att personen som mottager 
vården upplever sin värdighet kränkt. Detta kan i sin tur leda till att personen inte 
använder sig av sina hälsoresurser (ibid.). Ett bättre bemötande från sjukvården och 
samhället, samt ökad kunskap skulle kunna resultera i en ökad acceptans och förståelse 
för funktionshindret. Detta skulle kunna leda till ökad acceptans av CP-skadan även hos 
personerna med CP och därmed öka livskvaliteten och minska lidandet för personerna 
med CP. Ett felaktigt användande av ordet CP skulle kunna resultera i mobbning och 
utanförskap för de personer som har en CP-skada. Det skulle även kunna medföra att 
livskvaliteten hos ungdomarna sänks eftersom självkänslan och självförtroendet mest 
troligt skulle minska. Kunskapen och förståelsen för vad en CP-skada är, kan anses vara 
viktig för alla personer i samhället, eftersom att det troligtvis skulle minska användandet 
av ordet CP i kombination med andra ord. Kunskapen om vad ordet innebär skulle 
troligtvis resultera i att personer använder ordet CP mer sällan eftersom de då skulle 
förstå att användningen av ordet är etiskt inkorrekt och ger en felaktig bild av personens 
ethos. Som sjuksköterska i vården kan det anses vara viktigt med kunskap och förståelse 
om CP för att undvika vårdlidandet för personer med CP samt för att öka personens 
användande av de egna hälsoresurserna.  
 
För ungdomars livskvalitet var det viktigt att de kunde vara självständiga men de 
upplevde en oro inför framtiden (Davis, et al., 2008). De var oroliga att de inte skulle 
kunna vara fysiskt självständiga utan föräldrarna. Ungdomarna upplevde det viktigt med 
en bra anpassad miljö och tillgång till hjälpmedel för att kunna vara så självständiga 
som möjligt, detta i sin tur kunde öka livskvaliteten. En rädsla som fanns hos 
ungdomarna var att de skulle vara oförmögna att självständigt ta sig runt ute i samhället 
med vänner eller i kollektivtrafiken vilket påverkade deras livskvalitet negativt (ibid.). 
Personer med bestående fysiska funktionshinder som har stora svårigheter i det dagliga 
livet är i behov av stöd eller service (LSS 1993:387). Servicen eller stödet ska främja 
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jämlikheten i levnadsvillkoren och delaktigheten i samhällslivet. Att personen med 
funktionshinder ska ha möjlighet att leva som andra ska eftersträvas. Det ska finnas 
personal som ska kunna ge ett gott stöd, god service och god omvårdnad (LSS 
2005:125). Personer med funktionshinder ska genom åtgärder erhålla goda 
levnadsvillkor (ibid.). Utifrån personens egna behov ska naturligt lärande ske (Eriksson, 
1987). Omvårdnadsåtgärderna ska utformas efter personen med CP behov och stärka 
deras egen förmåga att leva ett självständigt liv samt stimulera det naturliga lärandet. 
Det kan vara av vikt att ungdomarna får information och rätt stöd från samhället och 
sjukvården, för att kunna minska oro inför framtiden. Det i sin tur skulle kunna leda till 
förbättrad livskvalitet.  
 
Svårigheten med kommunikationen påverkade personer med CP både känslomässigt 
och även den hälsorelaterade livskvaliten påverkades (Bjornson, et al., 2008; 
Inmaculada, Ignacio & Pedro, 2011). Förmågan att kunna kommunicera var viktigt i 
förhållande till den hälsorelaterade livskvaliteten (Livingston, et al., 2007). Svårigheter 
uppstod i kommunikationen med sjuksköterskor då sjuksköterskorna inte alltid förstod 
vad personerna med CP sa (Balandin, et al., 2007). Detta begränsade kommunikationen 
med sjuksköterskan, vilket resulterade i ett hinder vid behov av dialog med 
sjuksköterskan. Personer med CP kunde uppleva det som svårt att få sjuksköterskors 
uppmärksamhet, då sjuksköterskorna istället vände sig till anhöriga för att diskutera 
något angående personen med CP. Grundläggande omvårdnadsbehov kunde inte utföras 
på det sättet som personen med CP önskade på grund av kommunikationssvårigheterna. 
Det resulterade i att de kände sig sämre behandlade än friska personer och det kunde 
även leda till depression. Ungdomar upplevde det som viktigt för livskvaliteten att bli 
sedda och hörda, likaså att känna acceptans och tillhörighet (Davis, et al., 2008). Ett 
önskemål från personerna med CP var att sjuksköterskor skulle få mer utbildning om 
hur de kunde kommunicera med personer med CP (Balandin, et al., 2007). Enligt Davis 
et, al. (2008) var det inte ovanligt att människor i samhället inte visste hur de skulle 
förhålla sig till personerna med CP (ibid.). Enligt Eriksson (1994) uppstår vårdlidande 
vid lidande i vårdande situationer och orsakas vanligen av att personen som mottager 
vården och upplever sin värdighet kränkt (ibid.). Kommunikationssvårigheter kan anses 
leda till lidande för personer med CP om inte sjuksköterskan besitter tillräckligt med 
kompetens för ett bra bemötande, eftersom personen med CP kan uppleva att deras 
värdighet blivit kränkt i vårdande situationer. Personer med CP har även rätt till en 
jämlik vård, men det kan äventyras om sjuksköterskan undviker att kommunicera eller 
är oförmögen att kommunicera med personer med CP. Sjuksköterskans oförmåga att 
kunna förstå det en person med CP vill få sagt kan leda till en försämrad kvalitet av 
vården, vårdlidande och kan även leda till en försämrad livskvalitet för personen med 
CP. I en vårdande situation med ungdomar med diagnosen CP kan det anses att 
sjuksköterskan har ett stort ansvar att se till så att ungdomarna känner sig sedda och 
hörda, då de befinner sig i en känslig ålder. För att inte orsaka en försämring av 
livskvaliteten, är det för sjuksköterskorna viktigt att veta hur de ska kommunicera med 
personerna med CP och därmed undvika vårdlidande. 
 
 
Konklusion 

Resultatet visade att faktorer som påverkar livskvaliteten framförallt var de fysiska, 
sociala och psykiska faktorerna hos både ungdomar och vuxna personer med CP. 
GMFCS nivån verkar inte påverkar livskvaliteten, samtidigt som en högre nivå av 
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GMFCS hos personer med CP resulterade i hinder i dagliga aktiviteter, vilket påverkade 
livskvaliteten negativt. Den hälsorelaterade livskvaliteten påverkades tydligt av GMFCS 
nivån hos personer med CP. Den fysiska livskvaliten minskade till följd av en 
försämring i funktionsnedsättningen. Smärtan påverkade livskvaliteten eftersom den 
utgjorde ett hinder i det dagliga livet.   
 
Ungdomar med CP hade en sämre livskvalitet än friska ungdomar. Acceptansen av 
funktionshindret var viktigt för ungdomar för att uppnå en bra livskvalitet. Även 
ungdomarnas upplevelse av hälsa påverkade deras livskvalitet. Det var viktigt för 
ungdomar med CP att förstå att de inte hade svårt att genomföra något utan snarare att 
det tog längre tid att genomföra det, förståelsen för detta kunde ha inverkan på 
livskvaliteten. Det var även viktigt med tillhörighet, stöd, vänner och känna social 
acceptans för att uppnå en god livskvalité. Självständigheten var en faktor som 
påverkade livskvaliteten, speciellt i avseende av framtiden. En bra anpassad miljö och 
tillgänglighet till hjälpmedel för ungdomar med CP var betydelsefullt för att öka 
möjligheten att leva så självständigt som möjligt och för att öka livskvaliteten. 
 
Den hälsorelaterade livskvaliteten hos personer med CP påverkades av förmågan att 
kunna kommunicera. Den hälsorelaterade livskvaliteten var lägre hos personer med CP 
som inte kunde kommunicera och föra sin egen talan än hos de som hade förmågan att 
göra det. Den hälsorelaterade livskavliteten i förhållande till smärta påverkades av 
självständigheten, förmågan att förflytta sig och GMFCS nivån hos ungdomar. 

  

Implikation 

Studier kan medföra en bättre kunskapsutveckling om livskvalitet i relation till 
ungdomar och vuxna med CP, vilket därefter kan påverka till ett bättre vårdande inom 
olika vårdteam inom hälso- och sjukvården. Det kan då vara intressant att studera hur 
personer med CP upplever sin livskvalitet och vilka faktorer det är som bidrar till en 
förbättrad livskvalitet. Dagens forskning relaterat till livskvalitet och CP berör 
framförallt barn och vården av barn, samt föräldrar. Det finns inte lika mycket forskning 
kring vuxna och ungdomar med CP relaterat till livskvalitet. Forskningen består utav 
framförallt kvantitativ forskning och mer kvalitativ forskning skulle ge en djupare 
förståelse för personer med CPs upplevelser av sin livskvalitet. Vidare studier inom 
ämnet är av största vikt för att bidra till en förbättrad och ökad kunskap kring CP och 
livskvalitet samt för det goda vårdandet inom alla områden inom hälso- och sjukvården. 
Sjuksköterskors kunskap kring bemötande och kommunikation gentemot personer med 
CP är viktiga faktorer för att öka deras livskvalitet och minska vårdlidandet. 
Sjuksköterskan skulle kunna få en ökad kunskap kring detta med hjälp av utbildning 
samt genom att ta till sig den senaste forskningen inom ämnet. En ökad kunskap hos 
sjuksköterskor skulle även förbättra vården av personer med CP eftersom att det kan ses 
som hälsofrämjande att bevara och främja livskvaliteten. Forskningen kring CP, 
livskvalitet och omvårdnad hos ungdomar samt vuxna är bristfällig och behöver 
utforskas ytterligare. 
 
 
 

17 
 



Referenser 
 
Balandin, S., Hemsley, B., Sigafoos, J., & Green, V. (2007). Communicating with 

nurses: the experiences of 10 adults with cerebral palsy and complex communication 
needs. Applied Nursing Research, 20(2), 56-62. 

                             
*Bjornson, KF., Belza, B.,  Kartin, D., Logsdon, RG., & McLaughlin, J. (2008).   Self-

reported health status and quality of life in youth with cerebral palsy and typically 
developing youth. Archives of Physical Medicine & Rehabilitation, 89(1), 121-7. 

 
Brülde, B. (2003). Teorier om livskvalitet. Lund: Studentlitteratur. 
 
*Davis, E., Shelly, A., Waters, E., Mackinnon, A., Reddihough, D., Boyd, R., & 

Graham, H, K. (2008). Quality of life of adolescents with cerebral palsy: 
perspectives of adolescents and parents. Developmental Medicine & Child 
Neurology, 51(3), 193-9. 

 
Eriksson, K. (1987). Vårdandets ide. ( 1.uppl.). Stockholm: Liber. 
 
Eriksson, K. (1994). Den lidande människan. (1. uppl.). Arlöv: Liber. 
 
Eriksson, K., & Lindström, U.Å. (Red.) (2003). Gryning II: klinisk vårdvetenskap.(1. 

uppl.) Vasa: Inst. för vårdvetenskap, Åbo akademi. 
 
Felce, D., & Perry, J. (1995). Quality of life: its definition and measurement. Research 

in Developmental Disabilities, 16(1), 51-74. 
 
Forsberg, C., & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier - 

värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur och 
Kultur.  

 
Friberg, F. (Red.). (2006). Dags för uppsats – vägledning för litteraturbaserade 

examensarbeten. Lund: Studentlitteratur. 
 
Gannotti, ME., Minter, CL., Chambers, HG., Smith, PA., & Tylkowski, C. (2011). Self-

concept of adults with cerebral palsy. Disability & Rehabilitation, 33(10), 855-61. 
 
*Groff, D.G., Lundberg, N.R., & Zabriskie, R.B. (2009). Influence of adapted sport on 

quality of life: Perceptions of athletes with Cerebral palsy. Disability & 
Rehabilitation, 31(4), 318-26. 

 
Haas, BK. (1999).  Clarification and integration of similar quality of life concepts. 

Journal of Nursing Scholarship, 31(3), 215-20. 
 
 
 
 
*Artiklar som förekommer i resultatet. 
 

18 
 



Himmelmann, K., Hagberg, G., & Uvebrant, P. (2010). The changing panorama of 
cerebral palsy in Sweden. X. Prevalence and origin in the birth-year period 1999–
2002. Acta Pædiatrica, 99(9), 1337-43. 

 
Hirsh, A., Gallegos, JC., Gertz, KJ., Engel, JM., & Jensen, MP. (2010). Symptom 

burden in individuals with cerebral palsy. Journal of Rehabilitation Research & 
Development, 47(9), 863-75. 

 
Horsman, M., Suto, M., Dudgeon, B., & Harris, SR (2010). Ageing with cerebral palsy: 

psychosocial issues. Academic Journal, 39(3), 294-9. 
 
*Inmaculada, R., Ignacio, C., & Pedro, M. (2011). Age-Related Changes of Pain 

Experience in Cerebral Palsy and Healthy Individuals. Pain Medicine, 12(4), 535-45. 
 
Järhult, J., & Offenbartl, K. (2006). Kirurgiboken: vård av patienter med kirurgiska, 

urologiska och ortopediska sjukdomar. (4 uppl.). Stockholm: Liber. 
 
Koman, LA., Smith, BP.,  & Shilt, JS. (2004). Cerebral Palsy. The Lancet, 363(15), 

1619-31. 
 
Kostinas, U-B. (2003). Språkets uppkomlingar. I O. Josephson, Språkvård. (s.4-10). 

Stockholm: Svenska språknämnden.  Hämtad 2013-04-19, från 
http://www.sprakradet.se/sprakvard3-2003 

 
Lindskog, B.I. (2008). Medicinsk terminologi. (5. uppl.). Stockholm: Nordiska 

Akademiska Förlag. 
 
Lindsay, S., & McPherson, A.C. ( 2012). Strategies for improving disability awareness 

and social inclusion of children and young people with cerebral palsy. Child: Care, 
Health & Development, 38(6), 809-16. 

 
Livingston, MH., Rosenbaum ,PL., Russell, DJ., & Palisano, RJ. (2007). Quality of life 

among adolescents with cerebral palsy: what does the literature tell us? 
Developmental Medicine & Child Neurology, 49(3), 225-31. 

 
*Livingston, MH., & Rosenbaum, PL. (2008). Adolescents with cerebral palsy: stability 

in measurement of quality of life and health-related quality of life over 1 year. 
Developmental Medicine & Child Neurology, 50(9), 696-701. 

 
LSS 1993:387. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Hämtad 2013-04-

23, från http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1993387-om-stod-och-ser_sfs-1993-
387/ 

 
 
 
 
*Artiklar som förekommer i resultatet. 
 

19 
 

http://www.sprakradet.se/sprakvard3-2003
http://www.sprakradet.se/sprakvard3-2003


LSS 2005:125. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Hämtad 2013-04-
23, från http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1993387-om-stod-och-ser_sfs-1993-
387/ 

 
Mattsson, E. (2001). Adults with cerebral palsy: a survey describing problems, needs, 

and resources, with special emphasis on locomotion. Developmental Medicine & 
Child Neurology, 43(2), 76-82. 

 
Olsson, H., & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. (3. uppl.). Stockholm: Liber. 
 
*Opheim, A., Olsson, E., & Stanghelle, JK. (2011). Physical and mental components of 

health-related quality of life and musculoskeletal pain sites over seven years in adults 
with spastic cerebral palsy.  Journal of Rehabilitation Medicine, 43(5), 382-7. 

 
Parkes, J., & Hill, N. (2010). The needs of children and young people with cerebral 

palsy. Paediatric Nursing, 22(4), 14-9. 

*Rosenbaum, P. L., Livingston, M.H., Palisano, R.J., Galuppi, B.E., & Russel, D.J. 
(2007). Quality of life and health-related quality of life of adolescents with cerebral 
palsy. Developmental Medicine & Child Neurology, 49(7), 516-21. 

 
Sandström, K., Alinder, M.J., & Öberg, B.O. (2004). Descriptions of functioning and 

health and relations to a gross motor classification in adults with cerebral palsy. 
Disability & Rehabilitation, 26 (17), 1023-31. 

SBU. (2009). Kylbehandling av nyfödda barn som drabbats av allvarlig syrebrist under 
förlossningen. Hämtad 2013-04-23, från 
http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Alert/Kylbehandling-av-nyfodda-barn-som-
drabbats-av-allvarlig-syrebrist-under-forlossningen/ 

 
Sullivan, M., & Tunsäter, A. (2001). Hälsorelaterad livskvalitet informativt effektmått i 

kliniska studier.  Läkartidningen, 98(41), 4428-33. 
 
*Tarsulu, T., &  Livanelioglu, A. (2010). Relationship between quality of life and 

functional status of young adults and adults with cerebral palsy. Disability & 
Rehabilitation, 32(20), 1658-65. 

 
Van der Slot, WMA., Nieuwenhuijsen, C., Van den Berg-Emons, RJG., Bergen, MP., 

Hilberink, SR., Stam, HJ., & Roebroeck, ME. (2012). Chronic pain, fatigue, and 
depressive symptoms in adults with spastic bilateral cerebral palsy. Developmental 
Medicine & Child Neurology, 54(9), 836-42. 

 
 
 
 
*Artiklar som förekommer i resultatet. 
 

20 
 

http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Alert/Kylbehandling-av-nyfodda-barn-som-drabbats-av-allvarlig-syrebrist-under-forlossningen/
http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Alert/Kylbehandling-av-nyfodda-barn-som-drabbats-av-allvarlig-syrebrist-under-forlossningen/


* Van der Slot, WMA., Nieuwenhuijsen, C., Van den Berg- Emons, RJG., Wensink- 
Boonstra, AE., Stam, HJ., & Roebroeck, ME. (2010). Participation and health-related 
quality of life in adults with spastic bilateral cerebral palsy and the role of self-
efficacy. Journal of Rehabilitation Medicine, 42(6), 528-35. 

 
World health organization [WHO]. (1997). WHOQOL Measuring Quality Of Life: The 

world health organization quality of life instruments. Hämtad 2013-03-23, 
från http://www.who.int/mental_health/media/68.pdf 

 
World health organization [WHO]. (2012). Disability and health. Hämtad 2013-04-07, 

från http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/en/   
 
*Young, NL., Rochon, TG., McCormick, A., Law, M., Wedge, JH., & Fehlings, D. 

(2010). The health and quality of life outcomes among youth and young adults with 
cerebral palsy. Archives of Physical Medicine & Rehabilitation, 91(1), 143-8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

*Artiklar som förekommer i resultatet. 

21 
 

http://www.who.int/mental_health/media/68.pdf
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/en/


Bilaga A1 
Tabell 2. Sökhistorik     

  
 
Datum 

 
Databas 

 
Sökord/Limits/Booleska  
operatorer 

 
Antal  
träffar 

 
Lästa  
abstract 

 
Urval 1 
             

 
Urval 2 
 

28/3 
2013 

PubMed "Cerebral Palsy"[Mesh] AND 
"Quality of Life"[Mesh]) NOT 
"Child"[Mesh] 
 

89 17 7 6 

28/3 
2013 

PubMed "Quality of Life"[Mesh] AND 
"Cerebral Palsy"[Mesh] NOT 
"Child"[Mesh] 
 

89 
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träffar) 

0 0 0 

28/3 
2013 

PubMed "Cerebral Palsy"[Mesh] AND 
"Quality of Life"[Mesh] AND 
"Nurses"[Mesh] 
 

0 0 0 0 

28/3 
2013 

Cinahl (MM "Cerebral Palsy") AND 
quality of life NOT children 
Limits: published date 2003-
2013 

67 51 (2)* 1 1 

28/3 
2013 

Cinahl (MM "Quality of Life+") 
AND Cerebral palsy NOT 
Children 
Limits: Published date 2003-
2013 
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28/3 
2013 
 

Cinahl (MM "Cerebral Palsy") AND 
quality of life 
Limits: Published date 2003-
2013 
 

247 57 (4)* 0  0 

28/3 
2013 

SveMed+ Cerebral pares AND 
livskvalitet  
(fritext) 
 

6 2 (2)* 0 0 

28/3 
2013 

SveMed+ Livskvalitet AND Cerebral 
pares 
(fritext) 
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28/3 
2013 

Cochrane 
library 

Cerebral palsy AND quality of 
life 
(fritext) 
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Urval 1 
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28/3 
2013 

Cochrane 
library  

Quality of life AND Cerebral 
palsy(fritext) 
 

16 0 0 0 

28/3 
2013 

PsycInfo Cerebral palsy AND quality of 
life(fritext) 
 

243 16(3)* 0 0 
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2013 
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quality of life AND adults 
Limits: Published date 2003-
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Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                                                    Bilaga B1 
 

 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats 

 
Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2008 
 
USA 
 
Cinahl 
 

Bjornson, 
KF,. Belza, 
B,.  Kartin, 
D,. Logsdon, 
RG,. 
& McLaughlin, 
J. 
 

Self-Reported 
Health Status 
and Quality of 
Life in Youth 
With Cerebral 
Palsy and 
Typically 
Developing 
Youth 

Syftet var att 
beskriva 
självrapporterad 
hälsa och 
livskvalité hos 
ungdomar med CP 
jämfört normalt 
utvecklad 
ungdom (TDY). 

Metod 
Kvantitativ studie 
Självupplevd hälsostatus mättes 
med följande kvantitativa 
instrument: Child Health 
Questionnaire (CHQ-CF87) detta 
instrument mäter fysiska och 
psykiska hälsa. 
Ungdom Livskvalitet instrument 
(YQOL-R) användes för att mäta 
livskvaliten.  
 
Urval 
I studien deltog 111 ungdomar i 
åldrarna 10-13 år, av dem 111 hade 
81 stycken CP och 30 var TDY 
(normalt utvecklade ungdomar) 
som kategoriserats med 
instrumentet GMFCS 
(grovmotorisk funktion)under nivå 
I och III.  
 
Bortfall 
Inget bortfall förekom från de 111 
möjliga deltagarna. 

Hälsan hos ungdomar med CP 
var lägre än hos friska 
ungdomar.  
 
Familjeaktivitet, sociala 
relationer, miljön och familjens 
gemenskap var även sämre hos 
ungdomar med CP, likaså var 
livskvaliten. 
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Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                                                    Bilaga B2
                                                                             

 
 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2009 
 
USA 
 
PubMed 
 

 
 

Groff, D,G., 
Lundberg, N, 
R., & 
Zabriskie, R, 
B. 
 

Influence of 
adapted sport 
on quality of 
life: 
Perceptions 
of athletes 
with 
Cerebral 
palsy. 
 

Syftet var att 
studera betydelsen 
av anpassningsbar 
sport för vuxna med 
CP, relaterat till 
sportidentiteten och 
hur den påverkar 
livskvaliteten hos 
personer med CP 
och som dessutom 
deltager i CP World 
Games.  
 
  

Metod 
Kvantitativ studie. 
Enkätundersökning.  
Enkätfrågorna ställdes utifrån 
mätinstrumenten, Athletic Identity 
Measurement Scale(AIMS) samt 
Influence on Quality of Life 
Scale(IQLS). 
 
Urval 
Av 426 vuxna internationella 
deltagare, deltog 73 vuxna med CP, 
vilka var deltagare i 2005 års CP 
World Championships. För att få 
deltaga i studien skulle deltagare 
minst 18 vara år.  
 
Bortfall 
Bortfallet var 353 personer av 426 
möjliga deltagare.  

Deltagande i idrott, anpassad för 
personer med CP var relaterat 
till livskvalitet.  
 
Deltagandet påverkade även 
kvaliteten på den allmänna 
hälsan, socialt och 
familjerelationer.  
 

Grad I 
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Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                                                    Bilaga B3 
 

 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats 

 
Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2011 
 
Norge 
 
Cinahl 
 

Opheim, A,. 
Olsson, E,. & 
Stanghelle, JK. 

Physical and 
mental 
components of 
health-related 
quality of life 
and 
musculoskeletal 
pain sites over 
seven years in 
adults with 
spastic cerebral 
palsy. 

Syftet var att 
analysera smärtans 
lokalisationer hos 
vuxna med spastisk 
CP och korrelera 
fysiska och 
psykiska 
komponenter av 
hälsorelaterad 
livskvalité i livet. 

Metod 
Kvantitativ studie. 
Enkätfrågorna ställdes utifrån 
mätinstrumenten: Gross Motor 
Function Classification System 
(GMFCS) 
Short Form-36 Health Survey (SF-
36) 
Surveillance of Cerebral Palsy in 
Europe (SCPE) 
 
Urval: 
Totalt deltog 149 vuxna med CP 
 
Bortfall 
Bortfallet var 139 personer av 288 
möjliga deltagare.  

En högre dominans av höft och 
fot/fotled smärta 
hittades i spastisk bilateral CP,  
 
Ansträngning och 
sjukgymnastik var en viktig del 
av processen för att smärtan 
skall bli bättre.  
 
Smärtan är både kopplat till 
psykisk och fysisk hälsa.  
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Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                                                    Bilaga B4
                                                                             

 
 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2007 
 
Kanada 
 
PubMed 
 

 
 

Rosenbaum, 
P, L., 
Livingston, 
M, H., 
Palisano, R, 
J., Galuppi, B, 
E., & Russel, 
D, J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quality of 
life and 
health-related 
quality of life 
of 
adolescents 
with cerebral 
palsy 

Syftet med studien 
var att utvärdera 
livskvalitet och 
hälsorelaterad 
livskvalitet hos 
ungdomar med CP.  
  

Metod 
Kvantitativ metod. Studie med 
kohort som var en del av 
Adolesescents Study of Quality of 
life, Mobility and 
Exercise(ASQME) studien som 
gjorts i Ontario under 5 år.  
Mätinstrument som användes var:  
Health-Related Quality of Life 
(HRQOL) 
Gross Motor Function 
Classification System (GMFCS) 
Health Utilities Index (HUI) 
Urval 
Totalt 203 ungdomar deltog i hela 
undersökningen och svarade på 
samtliga frågeformulär.  
Genomsnittsåldern hos deltagarna 
var 16 år.  
Bortfall 
Bortfallet var 140 personer av 343. 

Enligt studien finns det inget 
samband mellan GMFCS graden 
hos personer med CP och 
upplevelsen av att vara 
exempelvis psykologiskt, 
andligt och fysiskt 
välbefinnande. Det fanns heller 
inget samband mellan GMFCS 
och livskvaliteten generellt hos 
ungdomarna i studien.  
Det fanns ett tydligt samband att 
förmågan att självredogöra för 
sin livskvalitet och förmågan att 
kommunicera genom att tala. 
 

Grad I  
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Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                                                    Bilaga B5
                                                                             

 
 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2010 
 
Turkiet 
 
PubMed 

 
 

Tarsulu, T., & 
Livanelioglu, 
A. 

Relationship 
between 
quality of life 
and 
functional 
status of 
young adults 
and adults 
with cerebral 
palsy.  

Syftet var att 
undersöka 
sambandet mellan 
hälsorelaterad 
livskvalitet och den 
funktionella 
statusen hos unga 
vuxna och vuxna 
med CP. 
 
  

Metod 
Kvantitativ studie. 
Enkät undersökning genomförd av 
45 personer med en ålder av minst 
15 år.  
Mätinstrumenten som användes för 
studien var 
Functional Independence Measure 
(FIM) Gross Motor Function 
Classification System (GMFCS) 
Nottingham Health Profile (NHP) 
Physical Mobility Scale (PMS) 
 
Urval 
I studien deltog 45 personer med 
CP som delades upp i två grupper, 
ungdomar i åldrarna 15 - 18 år och 
vuxna i åldrarna 19-43 år.   
 
Bortfall 
Bortfallet var 10 personer av 55 
möjliga deltagare.  

Hos ungdomar med CP var den 
hälsorelaterade livskvaliteten 
relaterat till den fysiska 
förmågan(GMFCS-nivån) och 
smärta i samband med 
mobilisering och egenvård.  
 
 
Hos vuxna med CP påverkades 
den hälsorelaterade 
livskvaliteten mer utav 
kommunikationsförmågan som 
var relaterad till emotionellt 
välmående.   
 

Grad II 
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Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                                                    Bilaga B6
                                                                           

 
 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2010 
 
Nederländerna 

 
PubMed 

Van der Slot, 
WMA,. 
Nieuwenhuijs
en, C., Van 
den Berg- 
Emons, RJG,. 
Wensink- 
Boonstra, 
AE,. Stam, 
HJ,. & 
Roebroeck, 
ME. 
 
 

Participation 
and health-
related 
quality of life 
in adults with 
spastic 
bilateral 
cerebral palsy 
and the role 
of self-
efficacy 

Syftet var att 
undersöka 
delaktighet och  
hälsorelaterad 
livskvalitet hos 
vuxna med bilateral 
spastisk CP, och 
undersök 
associationer till 
self-efficacy. 

Metod 
Kvantitativ studie. Tvärsnitsstudie 
med frågeformulär eller intervjuer 
med standardiserade frågeformulär. 
Short Form-36 Health Survey (SF-
36), Functional Independence 
Measure (FIM), Gross Motor 
Function Classification System 
(GMFCS), Short Version 
Assessment of Life Habits (LIFE-H 
3.0), General Self-Efficacy Scale-
12 (GSES-12). 
Studien genomfördes i västra och 
centrala regioner i Nederländerna. 
Urval 
Totalt deltog 56 personer med 
bilateral spastisk CP, i åldrarna 25-
44 år. 73 procent av samtliga 
deltagare hade en medelhög eller 
hög utbildningsnivå. 
Bortfall 
Bortfallet var 152 personer av 208 
möjliga deltagare.  

Många vuxna med bilateral 
spastisk CP upplevde problem 
med den sociala delaktigheten så 
som fritidsaktiviteter och 
sysselsättning. De upplevde 
även en låg hälsorelaterad 
livskvalitet relaterat till den 
fysiska funktionen exempelvis 
förmågan att mobilisera sig.  
 
Självförverkligande var relaterat 
till social delaktighet. Genom att 
öka den sociala delaktigheten 
kunde självförverkligandet öka, 
även en bättre fysisk och 
psykisk hälsorelaterad 
livskvalitet uppnås. Då den 
självupplevda förmågan skulle 
förbättras.  
 
 

Grad I  
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Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2010 
 
Kanada 
 
PubMed 

 
 

Young, NL., 
Rochon, TG., 
McCormick, 
A., Law, M., 
Wedge, JH., 
& Fehlings, 
D. 
 

The health 
and quality of 
life outcomes 
among youth 
and young 
adults with 
cerebral 
palsy. 

Syftet var att 
beskriva hälsa och 
livskvalitet hos 
ungdomar och unga 
vuxna med CP och 
bedöma effekten av 
tre nyckelfaktorer (s
vårighetsgrad, ålder
 och kön) på dessa 
resultat. 

Metod 
Kvantitativ studie. 
Tvärsnitsstudie med frågeformulär. 
Health Utilities Index (HUI) (Feeny 
et al) 
Assessment of Quality of Life 
(AQoL) (Hawthorne et al) 
Health Assessment Questionnaire 
(HAQ) 
Self Rated Health (SRH) 
Gross Motor Function 
Classification System (GMFCS) 
 
Urval 
Deltagare rekryterades via sex 
barnbehandlingshem, i åldrarna 13-
18 år och 23-33 år. 
 
Totalt deltog 199 deltagare. 
 
Bortfall  
Förekom inget bortfall. 

Mer än hälften av deltagarna 
med CP uppgav att deras hälsa 
var utmärkt eller väldigt bra.  
 
Den största bidragande faktorn 
till livskvalitet berodde på nivån 
i GMFCS under barndomen, 
utifrån det kan livskvaliteten 
under ungdomen och vuxenlivet 
förutsägas.  
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Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod                                                      Bilaga C1 
 

 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2008 
 
Australien 
 
PubMed 
 

 
 

Davis, E., 
Shelly, A., 
Waters, E., 
Mackinnon, 
A., 
Reddihough, 
D., Boyd, R., 
& Graham, H, 
K. 
 

Quality of 
life of 
adolescents 
with cerebral 
palsy: 
perspectives 
of 
adolescents 
and parents. 

Syftet var att 
identifiera områden 
av livskvalitet för 
ungdomar med CP, 
från ungdomarnas 
och föräldrarnas 
perspektiv för att 
vägleda 
utvecklingen av ett 
nytt mätinstrument 
som mäter 
ungdomar med CP 
livskvalitet.  
  
  
 

Metod 
Kvalitativ studie, semi-
strukturerade intervjuer med 
ungdomar och deras förälder eller 
föräldrar. Frågor som ställdes var 
utformade liknande 
mätinstrumentet Cerebral Palsy 
Quality of Life Questionnaire for 
Children(CPQOL-child) 
exempelvis: Vad tror du är viktigt 
för ditt barns livskvalitet? Hur tror 
du att CP diagnosen påverkar ditt 
barns liv? Frågorna ställdes som 
öppna frågor. Intervjuerna gjordes i 
deltagarnas hemmiljö av två 
forskare.   
Urval 
Totalt deltog 17 ungdomar med 
olika grader av 
funktionsnedsättningar i åldrarna 
13 till 18 år, och 23 föräldrar.  
Bortfall 
Bortfallet var 23 personer av 40 
möjliga deltagare. 
 

Femton teman på livskvalitet 
identifierades, både av 
ungdomarna samt föräldrarna. 
Temana var: Fysisk hälsa och 
fysiska förändringar. Smärta och 
obekvämligheter. Funktion, 
social acceptans och socialt 
välbefinnande. Känslomässigt 
välbefinnande och 
självförtroende. Delaktighet, 
acceptans av 
funktionsnedsättning, 
hjälpmedel och stöttande fysisk 
miljö. Samt framgång i skolan. 
Föräldrarna tog även upp teman 
som relationer till det motsatta 
könet och sexualitet, verbala 
kommunikationsförhinder, 
föräldrarnas hälsa, ekonomiska 
resurser samt tillgång till hjälp 
från olika yrkesgrupper, 
exempelvis vårdgivare och 
terapeuter.    
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Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats 

 
Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2011 
 
Spanien 
 
Cinahl 
 

Inmaculada, 
R,.  Ignacio, 
C,. & Pedro, 
M. 
 

Age-Related 
Changes of 
Pain 
Experience in 
Cerebral 
Palsy and 
Healthy 
Individuals 

Syftet var att 
beskriva smärta, 
känsel och 
livskvalite hos 
peronser med CP i 
olika ålder och 
jämföra med friska 
personer.  

Metod 
Kvantitativ och kvalitativ studie 
Intervjuer och enkäter. 
cerebral palsy quality of life (CP-
QOL) 
 
Urval 
86 stycken med CP och 115 friska 
personer. 
 
Deltagarna grupperades av 
ålder hos barn (6-10 år), ungdomar 
(11-17 år) och unga vuxna (18-30) 
år. 
 
Bortfall 
Inget bortfall förekom 

Personer med CP hade sämre 
känslighet och livskvalité än 
friska människor och även högre 
smärta. 
 
Varken smärta, känslighet eller 
livskvalité påverkades inte av 
åldern hos personer med CP.  
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Tabell 5. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ och kvalitativ metod                            Bilaga D2 
 

 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats 

 
Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2008 
 
Kanada  
 
Cinahl 
 

Livingston, 
MH,. 
& Rosenbaum, 
PL. 
 

Adolescents 
with 
cerebral palsy: 
stability in 
measurement of 
quality of life 
and 
health-related 
quality 
of life over 1 
year 

Syftet var att 
bedöma stabiliteten 
för mätning av 
kvaliteten på 
livskvalité (QOL) 
och hälsorelaterad 
livskvalitet 
(HRQOL) 
under loppet av 1 år 
hos 185 ungdomar 
med CP. 

Metod 
Kvantitativ och kvalitativ studie 
En intervju gjordes för att mäta 
livskvaliten (QOL) på ungdomar 
med CP. 
 
Hälsorelaterad livskvalité 
(HRQOL) mätes med hjälp av 
Health Utilities 
Index Mark 3 (HUI3) på ungdomar 
med CP.  
 
Urval 
I studien var det 185 ungdomar 
med CP (99 män och 
86 kvinnor), från 13-20 år.  
klassificerades på den 
grovmotoriska funktionen 
(GMFCS), nivå I, II och III.  
 
Bortfall 
Bortfallet var 18 personer av 185 
möjliga deltagare. 

Livskvaliten var stabilt över ett 
år hos ungdomar.  
 
Under loppet av ett år var både 
hörsel, syn och fingrarnas 
rörlighet försämrad, men 
däremot var smärta och känslor 
inte lika stabilt.  
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